
-  1  - 



-  2  - 



-  3  - 

Jiří 

Grygar 
 

 

 

VESMÍR, 

JAKÝ 

JE 
 

 

 

SOUČASNÁ 

KOSMOLOGIE 

/TÉMĚŘ/ 

PRO KAŽDÉHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

M L A D Á   F R O N T A 



-  4  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jiří Grygar, 1997 

ISBN 80-204-0637-9 



-  5  - 

 

Připsáno památce českých astronomů 

kteří mne ovlivnili svým životem i dílem a kteří byli 
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Předmluva 

V roce 1986 se na mne obrátil tehdejší redaktor časopisu Věda a 

technika mládeži Ivo Pechar se žádostí, abych pro tento populární 

čtrnáctideník napsal seriál článků o kosmologii. Argumentoval tím, 

že v naší literatuře neexistuje poučení o stavbě a vývoji vesmíru psa-

né dostatečně srozumitelně pro širší veřejnost a zachycující nedávné 

vý-značné pokroky v oboru, který má nejblíže k filozofii a vytváření 

svě-tového názoru moderního člověka. Byla to výzva, na niž jsem 

vlastně čekal – cítil jsem zejména z dotazů posluchačů na přednáš-

kách i z dopisů, které jsem dostával, že jde o téma aktuální a mnoha 

laiky hluboce prožívané i diskutované. Reagoval jsem hbitě a tak už 

roku 1987 vyšel v časopise Věda a technika mládeži seriál nazvaný 

„Krátký kurs kosmologie“ s neotřelými ilustracemi Miroslava Klo-

mínka.  

Tehdy se též vynořila myšlenka, podporovaná zejména redakto-

ry dr. Milanem Soškou a Mgr. Luďkem Neužilem, abych rukopis 

rozšířil a převedl do knižní podoby. Zdánlivě snadný úkol mi však 

dal mimořádně zabrat. Po roce 1989 mé pracovní vytížení jak v za-

městnání, tak v rozličných funkcích podstatně vzrostlo. Prakticky 

souběžně s tím košatila kosmologie, zejména díky novým astrono-

mickým přístrojům a fyzikálním detektorům či urychlovačům částic. 

Propojení zdánlivě tak odlehlých oborů, jako je pozorování vzdále-

ných hlubin vesmíru a studium fyzikálních interakcí mezi částicemi v 

mikrosvětě, představuje obtížný úkol pro popularizátora nových vý-

sledků kosmologie. Udržet si za těchto okolností kontakt s oborem, 

jenž v jistém smyslu zastřešuje celou přírodovědu, bylo opravdu ob-

tížné, a tak se rukopis rodil zvolna, v mnoha iteracích a revizích.  

Na druhé straně mi úlohu usnadnily početné nové překlady svě-

tové kosmologické literatury. Vesměs však šlo o díla psaná spíše z 

pozice teoretických fyziků, zatímco má vlastní zkušenost ukazuje, že 

obtížné pojmy soudobé kosmologie lze snadněji pochopit především 

navázáním na výsledky astronomických pozorování. Tím se tedy 

kniha, kterou právě otevíráte, liší od převážné většiny spisů o stavbě 

a vývoji vesmíru, jež u nás vyšly zhruba v posledních patnácti letech. 
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Díky operativní spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta se pak 

podařilo přihlédnout i ke zcela aktuálním poznatkům, jak je neustále 

přinášejí světové odborné časopisy i elektronická síť Internet. 

Psát o kosmologii srozumitelně a prakticky bez jediného vzo-

rečku či přesných fyzikálních definic je – mírně řečeno – troufalost. 

Spoléhám však opovážlivě na zkušenosti, jichž jsem nabyl při zod-

povídání dotazů nejširší veřejnosti, od školáků až po úctyhodné staré 

dámy. Navíc se domnívám, že pravdu má proslulý britský fyzik Ernst 

Rutherford prohlašující, že žádnou teorii nelze brát vážně, pokud ji 

nejste schopni vysvětlit číšnici. 

Při čtení knihy může však čtenář shledat, že je pro něho buď příliš 

lehká, nebo naopak místy velmi obtížná. Proto je na konci připojen 

seznam publikací, který rozvíjí vějíř možností, jak se seznámit s kos-

mologií přiměřeněji, oběma směry. 

V závěru rád děkuji všem, kdož se na vzniku knihy aktivně podí-

leli. Především mi neobyčejně pomohli recenzenti: doc. RNDr. Jiří 

Bouška (MFF UK, Praha) s astronomickými a prof. RNDr. Jan No-

votný (PřF MU, Brno) s fyzikálními pasážemi rukopisu. Většinu je-

jich podnětů i připomínek jsem přijal; pouze místy jsem si postavil 

hlavu, neboť v populárně-vědecké literatuře se nevyhneme zjedno-

dušování a každý z nás si přitom nastavuje laťku do jiné výšky. Jed-

notlivé verze textu postupně přepisovaly Libuše Kalasová, Irena Ven-

zarová a Kateřina Vondráková, ilustrace nakreslila Eva Bublová a 

podklady pro reprodukce snímků z Internetu připravil Mgr. Martin 

Štědroň. Stejně tak jsem zavázán odpovědné redaktorce publikace 

Věře Amelové, která mi pomohla vychytat rozličné prohřešky, a 

hlavně docílila, že jsem rukopis dokončil dříve, než se vesmír počne 

hroutit. 

Praha-Hostivař, únor 1997 Jiří Grygar 
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( l ) VESMÍR, JAKÝ BYL 

Historie vesmíru 

je nekonečné zajímavější 

než historie studia vesmíru. 

Jako v B. Zeldovič 

a Igor D. Novikov (1983) 

 

 
Dříve či později přijde ta chvíle. Je třeba teplý letní večer a vy 

jste někde daleko od civilizace, na chalupě nebo na horské chatě. Je 

jasno a vám se ještě nechce spát. Vyjdete si na noční procházku ane-

bo třeba jen na zápraží chaty a pohledem mimoděk zabloudíte vzhůru. 

Není ío asi poprvé, kdy si uvědomíte, že nad vašimi hlavami září 

hvězdy, ale tentokrát vás pohled na noční oblohu přiměje k za-

myšlení. Hvězdy rozsypané v nepravidelných obrazcích se nějak 

více třpytí na pozadí černého sametu noci a pohled na takto vy-

šperkované nebe vás uchvátí svou prostotou i majestátnosli; funguje to 

naprosto neomylně. 

Nejste samozřejmě ani první, ani jediní, kdo pod klenbou noční 

oblohy zatajil dech nad tou krásou. Je dokonce velmi pravděpo-

dobné, že člověka lze klasifikovat jako Homo sapiens právě od chví-

le, kdy některý z našich prapředků takto vědomě pohlédl na oblohu. 

Výstižně to vyjádřil proslulý arménský astrofyzik Viktor Ambar-

cumjan: „ Člověk se liší od vepřů mimo jiné lim, že občas zvedá hlavu 

a divá ne na hvězdy. " V lidských dějinách dávno zasutá chvíle prvního 

pohledu vzhůru zůstane navždy důležitým mezníkem, od něhož se 

počala odvíjet zprvu zcela neurčitě vyjádřená touha poznat a pocho-

pit podstatu vznešeného divadla s neuvěřitelně laciným vstupným: 

stačí zaklonil hlavu. 

Po dlouhé věky měli lidé spoustu starostí, jak v prostředí plném 

nástrah uhájit holé živobytí, takžejim na vážné přemýšlení o povaze a 
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smyslu hvězdné oblohy nezbýval ani čas, ani energie. Příroda sama 

však člověku připomněla, zeje doslova v jeho zájmu, aby se zabýval 

také děním na obloze. Dodnes se náš životní styl musí přizpůsobovat 

sezónním změnám počasí a v pravěku na tomto přizpůsobování závi-

selo, zda lidé vůbec přežijí: museli si dělat zásoby na zimu a hledat 

útočiště před nepohodou – museli tedy nějak zjistit, kdy tato období 

přijdou a jak dlouho budou trvat. Tak lidé objevili, že změny v po-

zemské přírodě jsou cyklické a že jejich výskyt souvisí se změnou 

polohy Slunce na obloze. Léto nastává tehdy, když se Slunce v po-

ledne vyšplhá na obloze nejvýše, a zima přichází, když se Slunce po 

celý den plouží nízko nad obzorem. Pak tu byl Měsíc s ustavičnou 

změnou fází od srpku přes první čtvrt' až po úplněk a zase zpět k 

novu. Tato poměrně rychlá změna umožnila lidem vynalézt kalendář 

a tím dát řád všemu konání. Plánování tedy není novinkou vyspělé 

technické společnosti – započalo, už když se lidé naučili počítat dny 

pomocí fází Měsíce.  

Sledováním běhu Měsíce na noční obloze lidé zjistili, že se jak 

Měsíc, tak i hvězdy v průběhu noci plynule posouvají od východu k 

západu, ale že zároveň Měsíc zvolna putuje mezi hvězdami na-zpět, 

tj. od západu k východu. Lidé pochopili, že hvězdy představují jakési 

neproměnné pozadí (kulisu), před nímž promenuje jediný herec-

Měsíc. Brzy však rozpoznali, že hercůje přece jen více. Několik jas-

ných „hvězd“ se totiž vůči onomu pozadí rovněž pomalu pohybovalo 

– na rozdíl od Měsíce však po složitějších křivkách. Nazvali je tedy 

bludnými hvězdami (poutníky); my jim dnes říkáme planety.  

Úmyslně zde připomínám tyto samozřejmosti, abych ukázal, že 

mnoho poznatků o světě nad našimi hlavami vzniklo soustavným a 

pozorným sledováním dějů na obloze prostýma očima. Někdy totiž 

slýcháme mínění, že astronomické poznatky našich předků byly ve 

starověku tak výborné, že je nemohli mít ze své hlavy, nýbrž že jim 

je předali tajemní mimozemšťané, kteří Zemi údajně navštívili. To je 

naprosto nepatřičná domněnka; lidé tehdy žili v tak těs-ném kontaktu 

s přírodou, že na zmíněné poznatky přišli opravdu sami a nikdo je 

nemusel vést za ruku.  

Pozorování nebeských těles se vlastně stalo počátkem soustav-

ného zkoumání světa metodou, která posléze vedla ke vzniku příro-
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do-vědy. To, čemu dnes říkáme astronomie, má tak své prvopočátky 

v prehistorii lidstva. Je pozoruhodné, že samotné pozorování záhy 

lidem nestačilo. Snažili se o hlubší vysvětlení a nalezení příčin pozo-

rovaných dějů, jak se to odrazilo v částečně dochované mytologii 

starověkých civilizací. V soudobé terminologii bychom řekli, že my-

tologie byla souborem pracovních domněnek tehdejší astronomie. 

Dnes se příběhům o ohnivém voze Apollonově, přikované An-

dromedě či ploché zemské desce spočívající na hřbetech čtyř slonů 

už jen usmíváme. Neměli bychom však propadat příliš velké pýše.  

Kdo ví, co si naši vzdálení potomci budou myslet o našich dneš-

ních názorech na stavbu světa, který nás obklopuje!  

Z antických dob se nám dochovaly nejenom báje a pověsti, ale i 

první pokusy o rozumové objasnění pozorovaných skutečností. Po-

kusy někdy naivní a jindy až překvapivě jasnozřivé. Mnohé z myšle-

nek starověkých učenců přebíráme dodnes prakticky nezmě-něné, 

byť je přiodíváme složitým jazykem a formalismem matematiky i 

fyziky. Lidské poznání světa neprobíhá přímočaře a jedno-značně. 

Podobá se spíše údolnímu toku řeky s mnoha zákruty, slepými rame-

ny a často i náhlými změnami polohy říčního koryta. Tak je živen 

bezbřehý oceán poznání, v němž dílčí odpovědi na některé otázky 

zcela zákonitě vyvolávají otázky nové, na jejichž vyslovení předtím 

nikdo ani nepomyslel. V této vzestupné nekonečnosti otev-řených 

problémů zároveň spočívá fascinace člověka vědou. Chceme vědět 

co nejvíce – a věda je ten nejlepší známý postup k takto definované-

mu cíli.  

Je přirozené, že věda se od starověku proměnila ve všech mysli-

telných směrech. Ztratila a dosud ztrácí původní spekulativnost na-

hrazuje ji závěry, které vyplývají z početných a důmyslných ex-

perimentů i pozorování. Rozčlenila se na řadu oborů a specializací, 

jak to vystihuje zlomyslná definice, že dokonalý odborník ví všechno 

o ničem. Vytváří si profesionální jazyk, který činí vědu téměř nesro-

zumitelnou pro všechny, kdo nepatří do úzkého kruhu zasvě-cenců. 

Tím vším se věda vzdaluje chápání laiků k nesmírné škodě všech. 

Vždyť úspěchy vědy jsou stejně nepopiratelné jako fakt, že moderní 

věda zasahuje do našich životů (kladně a ovšem i záporně) zcela roz-

hodující měrou, ať už si to sami přejeme nebo ne.  
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V této komplikované situaci připadá zvláštní úloha vědě, kterou 

obvykle nazýváme kosmologií a jejímiž výsledky se budeme v dal-

ších kapitolách zabývat. Úkolem kosmologie je totiž zkoumat vesmír 

jako celek, čímž je automaticky zaručeno, že jde o nejrozsáhlejší 

myslitelný předmět výzkumu přírodní vědy vůbec. Tím se kosmolo-

gii dostává v očích nejširší veřejnosti opravdu výsadního postavení. 

K pokroku v kosmologii je totiž zapotřebí využívat poznatků dílčích 

vědeckých disciplín a zobecňovat je v co nejúplnější syntézu veške-

rého vědění. Přesně to vyhovuje lidské přirozenosti a nezměrné zví-

davosti. Kosmologie dnes dokonce nabízí řešení problémů, které 

jsme donedávna považovali za výlučně filozofické a světonázo-rové. 

Každý si přece alespoň někdy položí otázku, kdo jsme, odkud přichá-

zíme a kam se ubíráme.  

Jestliže se moderní kosmologie odvažuje odpovídat na takto zá-

važné otázky, musí k tomu prokázat potřebnou kvalifikaci. Jak jinak 

bychom chtěli prokázat, že moderní kosmologie přináší důvěry-

hodnější vysvětlení povahy světa než zmíněné starověké mýty? Cesta 

k posílení autority kosmologie rozhodně nebyla snadná a není vlastně 

ani dnes u konce. Obtížnost předmětu kosmologie je opravdu veliká, 

což nutně způsobuje, že více než v jiných oborech pří-rodních věd se 

zde dodnes uplatňují riskantní metody poznání, založené na daleko-

sáhlých extrapolacích, přílišném zjednodušování a subjektivních 

spekulacích. Ne nadarmo kousavě prohlásil jeden z významných 

fyziků současnosti, že mu kosmologové připadají jako částice fermi-

ony, tj. že v daném okamžiku nenajdete na světě ani dva kosmology, 

kteří by měli na otázky stavby a vývoje vesmíru týž názor.  

Hned zpočátku připomínám, že sám pojem „vesmír“ – pro kos-

mologii pojem ústřední – není nikterak jednoznačný a jeho obsah se 

historicky výrazně měnil. Kdysi si lidé mysleli, že vesmírem je Země 

obklopená klenbou oblohy s ozdobami v podobě Slunce, Mě-síce a 

hvězd. Naučili se však brzo měřit vzdálenosti Měsíce a Slunce a tak 

poznali „trojrozměrnost“ oné klenby: Slunce bylo zřetelně dále než 

Měsíc, ale zase zřetelně blíže než hvězdy. Posléze objevili, že plane-

ty jsou dál než Měsíc, ale blíže než hvězdy, a vesmír se jim rozrostl 

na oblast o něco větší, než je to, čemu dnes říkáme sluneční soustava. 

Teprve v polovině minulého století se podařilo změřit vzdálenosti 
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nejbližších hvězd, čímž se rozsah tehdy poznávaného vesmíru opět 

výrazně zvětšil. Tento trend pokračoval i v první polo-vině 20. stole-

tí; tehdy astronomové poznali, že hvězdy vytvářejí hvězdné „ostro-

vy“ (galaxie), prostírající se všemi směry donedohledna. Ani dnes 

nevíme, jak je vesmír „veliký“ – je nám totiž zřejmé, že jsme při jeho 

zkoumání omezeni technickými možnostmi našich přístrojů, nikoli 

vesmírem jako takovým.  

Praktická zkušenost astronomů nás poučila, že v celém technic-

ky přístupném výseku vesmíru platí fyzikální zákony přesně tak, jak 

jsme je poznali v laboratořích, případně v nejbližším kosmickém 

okolí sluneční soustavy. To nás opravňuje k domněnce, že totéž platí 

i v těch částech vesmíru, jež dosud zkoumat neumíme. Nedávno ze-

snulý americký fyzik Richard Feynman kdysi prohlásil, že „fyzikální 

zákony platí i tam, kam jsme se ještě nedívali“. Takto oklikou lze 

definovat vesmír: jde o soubor objektů, jež se řídí poznávanými fyzi-

kálními zákony. Taková definice však není zcela uspokojivá; jednak 

proto, že ani v technicky přístupné části vesmíru se nám zajisté do-

sud nepodařilo odhalit všechny platné fyzikální zákony, a jednak 

proto, že v extrémních vzdálenostech a časových odlehlostech mo-

hou hrát významnou roli fyzikální efekty, jež se v malých měřítkách 

uplatňují tak nepatrně, že je nelze odhalit.  

Když inženýr-statik počítá stabilitu panelového domu, považuje 

zemskou gravitaci za neproměnnou konstantu, třebaže přesně vzato 

je střecha výškového domu vystavena o něco menší gravitaci než 

betonové překlady v prvním poschodí. Navzdory této vědomé ne-

přesnosti jsou statické výpočty inženýra v pořádku a dům kvůli tako-

vé chybě nikdy nespadne. Kdyby však programátor, který připra-vuje 

vypuštění raketoplánu, zanedbal fakt, že gravitace Země klesá s výš-

kou, nikdy by se kosmonauti nedostali na patřičnou dráhu a nejspíš 

by vše skončilo katastrofou. Přitom oba specialisté využívají při 

svých výpočtech téhož fyzikálního zákona, který platí zcela obecně. I 

pro kosmologii platí, co prohlásil proslulý fyzik Isaak Pomerančuk: „ 

Ve vědě podobně jako v umění musíme vědět, co smíme zanedbat. „  

V jednotlivých vědeckých disciplínách se s výhodou a s úspě-

chem užívá metod porovnávání (analogií). Chce-li biolog zjistit, jak 

se uplatňují zákony dědičnosti, porovnává navzájem celou sadu hra-
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chorů či jezevčíků. Podobně fyzik odvozuje zákony radioaktivního 

rozpadu ze studia celé hromady radioaktivních atomů daného prvku 

nebo astronom sleduje spektra desítek či stovek různých hvězd, aby 

odvodil chemické složení hvězdných atmosfér. Kosmolog však ze 

zcela principiálního důvodu nemůže porovnat „náš vesmír“ s jinými 

vesmíry: cokoli je přístupné našemu zkoumání, patří podle definice 

do „našeho vesmíru“.  

Kosmolog si přirozeně uvědomuje, že nemůže do detailu postih-

nout, co všechno se ve vesmíru odehrává, nýbrž se musí pokoušet 

pouze o vystižení nejtypičtějších vlastností nekonečně mnohotvárné-

ho světa. Snaží se tedy ve shodě s citovaným Pomerančuko-vým vý-

rokem zanedbat vše, co lze, a vytváří proto pokud možno jednoduché 

konstrukce, které nesou hlavní znaky vesmíru a jsou přitom zvládnu-

telné prostředky soudobé matematiky a fyziky. Těm-to konstrukcím 

říkáme vesmírné modely a v průběhu lidské historie jich už bylo vy-

tvořeno nepřeberné množství.  

Prvním takovým modelem byla Ptolemaiova geocentrická sou-

stava, v níž Země byla nehybným středem vesmíru a kolem ní obíhal 

Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce (!), Mars, Jupiter a Saturn. Planety se 

pohybovaly po obvodu malých kružnic – epicyklů. Středy epi-cyklů 

se zase pohybovaly po obvodu větších kružnic, soustředných se Zemí 

a zvaných deferenty. Dnes dobře víme, že jde o model zcela chybný, 

ale možná nás udiví, že navzdory pro nás očividné nesprávnosti 

Ptolemaiova modelu byly výpočty pohybu nebeských těles odvozené 

z tohoto modelu docela přesné a ještě v 16. století úspěšně konkuro-

valy výpočtům poloh planet odvozených z Koperníkova heliocent-

rického modelu.  

Koperníkův model byl ovšem vskutku revolučním krokem, ne-

boť ve shodě se skutečností umístil do středu soustavy Slunce a 

„uvedl Zemi do pohybu“. Koperník však bral v úvahu výlučně kru-

hové dráhy planet kolem Slunce po soustředných kružnicích, což 

vedlo k chybám, které formálně řešil rovněž zavedením pomocných 

epi-cyklů. Teprve důkladná pozorování jednoho z největších astrono-

mů-pozorovatelů Tychona Brahe a jejich pečlivý rozbor Johannesem 

Keplerem přivedly astronomy na stopu docela moderního modelu, v 

němž dráhy planet mají tvar elips, v jejichž jednom (spo-lečném) 
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ohnisku se nachází Slunce. S tímto modelem vystačila pozorovací 

astronomie až do poloviny 20, století.  

Teprve po rozkvětu kosmonautiky a přesných metod měření 

planetárních vzdáleností radarem se ukázalo, že ani tento model pla-

netární soustavy není dost přesný. Astronomové jej tedy museli na-

hradit modelem relativistickým, v němž přítomnost hmotných těles v 

soustavě vyvolává deformace prostoročasu, asi tak jako když do na-

pnuté plachty vhodíme těžkou kovovou kouli. Plachta se v okolí kou-

le prohne, a to tím víc, čím je koule těžší. Nejvíc deformovaná bude 

plachta v místě, kde se koule právě nachází, kdežto ve velkých vzdá-

lenostech bude její prohnutí neměřitelně malé, jako by se nic nestalo. 

Obdobně je tomu ve sluneční soustavě. Největší deformace prostoro-

času nacházíme v blízkosti Slunce a potom u Jupiteru. Relativistické 

deformace prostoročasu kolem Měsíce nebo Pluta jsou neměřitelně 

malé a v současných modelech je proto můžeme větši-nou zanedbat. 

Nicméně při letech k Venuši a Marsu jsou relativistické opravy kla-

sického gravitačního pole Slunce už tak patrné, že kdybychom je 

nezahrnuli do výpočtu drah kosmických sond, znamenalo by to, že 

přistávací moduly mohou planetu i minout!  

Z těchto modelářských zkušeností plyne dvojí poučení. Jestliže 

je náš model alespoň v obrysech správný, dostáváme výsledky v prv-

ním přiblížení shodné s pozorováním. Jakmile však chceme nesoulad 

mezi modelem a pozorováním odstranit dodatečným vylepšováním 

modelu – a ten se zároveň začíná komplikovat –, můžeme si být 

téměř jisti, že jsme fyzikálně na nesprávné stopě. Příroda zřetelně 

dává přednost jednoduchosti, ba jisté eleganci, jak to svého času vy-

jádřil slavný britský teoretický fyzik Paul Dirac: „Nemyslím, že tato 

teorie je správná, neboť nemohu uvěřit, že by příroda mohla být tak 

ošklivá. „  

V historii fyziky, astronomie i kosmologie najdeme nemálo pří-

kladů, kdy se spor mezi konkurenčními modely rozhodoval podle 

míry elegance jednotlivých modelů. Koperníkův model je zřetelně 

elegantnější než Ptolemaiův a Einsteinova teorie relativity je krás-

nější (samozřejmě tu krásu ocení jen zasvěcení) než gravitační teorie 

Newtonova. Jednoduchost a elegance modelů není tedy z nouze 

ctnost (protože nic složitějšího neumíme spočítat), nýbrž princip, 
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jímž se příroda řídí i bez našeho přičinění. Ukazuje se, že takových 

základních principů, které nám opravdu pomáhají při řešení kosmo-

logické úlohy, je hned několik.  

 
Středověká představa o stavbě světa (podle Dantovy Božské komedie). 
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Prvním z nich je zobecněný Koperníkův princip, jenž poukazuje 

na to, že naše místo pozorovatelů není ve vesmíru nijak výjimečné 

ani ústřední. Nejenže Země není středem světa, jak se to zdálo našim 

předchůdcům (nechci sahat čtenářům do svědomí, ale často mám 

pocit, že mnozí z nás dodnes považují Zemi za střed světa, obrazně, 

ale i doslova), ale ani Slunce nemá ve vesmíru nijak význačné posta-

vem. Když byly počátkem 20. století rozpoznány hvězdné soustavy 

(galaxie), domnívali se astronomové, že ve středu naší Galaxie 

(Mléčné dráhy) se nalézá Slunce, což je v příkrém rozporu se sku-

tečností (Slunce leží na periferii Mléčné dráhy). O něco později se 

jim zase zdálo, že naše Galaxie je podstatně větší než ostatní hvězd-

né soustavy a že koncentrace galaxií v prostoru se směrem od nás 

zmenšuje. Ani to však není pravda. Uznání faktu naší kosmologické 

tucíovosti neprobíhalo vůbec snadno, a tak se zobecněný Koperní-

kův princip prosadil vlastně až v polovině 20. století. Vyplývá z něj 

ihned, že ať užje geometrický charakter vesmíru jakýkoli, neexistuje 

v něm žádný přednostní střed, žádný přednostní počátek souřadnic  

- všechny jeho body jsou dokonale rovnocenné.  

Někteří kosmologové se snažili zobecnit tento princip také na 

plynutí času v tom smyslu, že všechna místa ve vesmíru jsou rovno-

cenná i v libovolném čase v minulosti, současnosti a budoucnosti. 

Tento předpoklad nazvali dokonalým kosmologickým principem. 

Takový vesmír by se v čase neměnil, a tedy ani nevyvíjel. Zdálo se to 

velmi logické, neboť pohled do vzdáleného vesmíru – připo-meňme 

znovu svůj první užaslý pohled na noční nebe – astronomy téměř 

přesvědčuje, že vesmír se v čase vskutku nemění. Pozorujeme sice 

krátkodobě meteory a komety, také polohy planet na obloze se mění, 

ale všechny tyto objekty patří do našeho bezprostředního kosmické-

ho okolí – vzdálený svět hvězd je z našeho pohledu stabilita sama. 

Proto vlastně můžeme hvězdy zakreslovat do hvězdných map a spo-

jovat si je do pomyslných obrazců souhvězdí. Taková mapa platí 

stále; není třeba ji aktualizovat řekněme jako mapu silniční nebo tu-

ristickou.  

Dokonalý kosmologický princip a jeho různé aplikace by však 

znamenaly, že vesmír jako celek se nevyvíjí, ač se jednotlivé objekty 

v něm rodí, stárnou a zase zanikají. Obrazně tu na sebe narazily dva 
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protichůdné principy a řeknu hned, že princip vývojový nakonec zví-

tězil. Dnes jsou tedy už všichni kosmologové zajedno v tom, že 

vesmír se v čase vyvíjí a že dokonalý kosmologický princip neplatí.  

Ze zobecněného Koperníkova principu vyplývá, že v dostatečně 

velkých prostorových měřítkách musí být vesmír homogenní a 

izotropní. Izotropie znamená, že vlastnosti vesmíru nezávisí na smě-

ru, v němž pozorujeme, homogenita zase, že hmota je ve vesmíru 

dobře „promíchána“ a stejnoměrně hustá; samozřejmě od určitého 

rozmě-ru výše. Z tohoto hlediska jsou Země, všechny planety, 

hvězdy, ba i galaxie nehomogenitami omezených měřítek. Zdá se, že 

teprve v měřítkách nad jednu miliardu světelných roků se odchylky 

od homogenity vskutku vyrovnávají.  

Poprvé tak v našem výkladu uvádím číselnou hodnotu, s níž se v 

běž-ném životě nesetkáváme. Především není zvykem měřit vzdále-

nosti ča-sem (v tomto případě jde o interval, který světlo potřebuje k 

tomu, aby překonalo danou vzdálenost v prostoru, měřeno „našimi“ 

hodinami). 

 
Příklady struktur, které osvětlují pojmy homogenity a lokální izotro-

pie.  

 
 

Poté si uvědomíme, že jde o vzdálenost z lidského hlediska ne-

představitelnou – ne nadarmo se hovoří o velkých číslech jako o 

číslech astronomických. Těch obrovských čísel si ještě v knížce uži-

jeme, i když bych se jim rád co nejvíce vyhýbal. Mnoho lidí si totiž 

myslí, že v lehkovážné manipulaci s těmito nepředstavitelnými čísly 

spočívá veškerá dovednost astronoma; dovednost, kterou „obyčejný 

smrtelník nikdy nepochopí“. Ve skutečnosti však o velikost oněch 
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čísel vůbec nejde. Odborník si je ani nesnaží nějak představovat, pro-

tože k pochopení věci tyto představy vůbec nejsou důležité. Prosím 

tedy čtenáře, aby i on věnoval těmto číslům jen zanedbatelnou po-

zornost, a hlavně aby se jich nebál. Kosmolog se nachází zkrátka v 

obdobné situaci jako ministr financí, jenž běžně zachází se stamiliar-

dovými položkami státního rozpočtu, přestože v životě neměl v pe-

něžence ani milióntinu uvedených částek.  

V obrovských astronomických číslech je však skryto poselství, 

které musíme jako čtenáři knížky o kosmologii pozorně vyslechnout. 

Velké vzdálenosti, časové intervaly, velké rychlosti a gravitační pole 

– to vše je tak odlišné od běžné lidské zkušenosti, že s pověstným 

zdravým selským rozumem při studiu vesmíru rozhodně nevystačí-

me. Pokaždé když z denního života přenášíme zkušenosti o samo-

zřejmostech – jako je skládání rychlostí, současnost jevů, přímoča-

rost a mnohé další – na popis dění v celém vesmíru, musíme zacho-

vávat nezbytnou opatrnost. Mnohé z těchto samozřejmostí prostě 

vypadají v měřítku l : 10
26

 (sto kvadrilionů, tj. jednička následovaná 

26 nulami) úplně jinak a vedou též k naprosto nečekaným důsled-

kům.  

Současná kosmologie dospívá proto dosti často k závěrům, které 

nás svou neobvyklostí a nepochopitelností někdy i šokují. Zejména v 

populárně-vědeckém spise toho druhu, jaký právě držíte v rukou, 

není dost dobře možné bez použití aparátu teoretické fyziky dokazo-

vat, že zmíněné závěry vyplývají z poznatků soudobé vědy logicky a 

exaktně. Autorita soudobé kosmologie je dána vědeckou erudicí je-

jích představitelů. Bez výjimky jde o největší osobnosti současné 

fyziky, astronomie a matematiky, jež si vysloužily vě-decké ostruhy 

při řešení konkrétních astrofyzikálních problémů. Fakt, že právě tito 

výjimečně nadaní a schopní badatelé věnují svůj vzácný čas problé-

mům kosmologie, ukazuje, jaké vážnosti se dnes tato věda těší.  

Nebylo tomu tak vždy. Snad až do poloviny našeho století měla 

kosmologie zvláště mezi fyziky pramizernou pověst pro přílišnou 

spekulativnost a nepatrnou závislost na experimentu. Je třeba známo, 

že britský fyzik Ernest Rutherford rovnou propustil ze své labo-

ratoře každého, koho slyšel tlachat o modelech vesmíru a podobných 

„nesmyslech“. Dokonce i význačný současný americký fyzik Steven 
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Weinberg (známý našim čtenářům jako autor i u nás přelo-žené 

knížky o počátcích vývoje vesmíru nazvané První tři minuty) při-

pouští, že v době svých vysokoškolských studií považoval ve shodě s 

míněním svých učitelů studium počátku vesmíru za něco, čemu by 

opravdový vědec neměl věnovat svůj čas.  

Teprve v nedávné době kosmologie dozrála a stala se plnopráv-

nou vědou, v níž se prolínají výsledky astronomie, teoretické i expe-

rimentální fyziky, chemie, biologie a geologie, vědou, která využívá 

komplikovaného matematického popisu stavby a vývoje vesmíru. 

Okolnost, že dílčí výsledky jednotlivých oborů do sebe v kosmologii 

začínají skvěle zapadat, jako je tomu v obrázkových skládač-kách, 

nás utvrzuje v názoru, že obraz světa, který tak dostáváme, se po-

měrně dobře přimyká ke skutečnosti. 
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( 2 ) ASTRONOMOVÉ 

ZKOUMAJÍ VESMÍR 

Prsotřednictvím měření 

dospíváme k vědění 

 

Heike Kamerlingh-Onnes 

(Nobelova cena za fyziku, 1913) 

Měření vzdáleností 
 

Pomineme-li spekulativní kosmologie starověku a středověku, 

lze říci, že kosmologie se stala vědeckou teprve tehdy, když jí k tomu 

připravili půdu astronomové. Po dlouhou dobu však astronomie zápa-

sila s problémem, jejž bychom mohli přirovnat k nesnázím malíře, 

když se snaží přenést na dvojrozměrné ploché plátno dojmy z pozo-

rování reálného trojrozměrného světa. Podobně astronom tušil a po-

sléze i věděl, že vesmír je trojrozměrný, ale musel se z technických 

důvodů omezil na zkoumání vesmíru v plose, na pomyslné nebeské 

klenbě. Vyloučíme-li objekty sluneční soustavy, jejichž nestejné vzdále-

nosli od nás byly známy už na počátku novověku, nikdo neuměl říci, jak 

daleko jsou od nás hvězdy - vědělo se pouze, že jsou podstatně dále než 

planety. Tehdejší astronomie se proto omezovala na úhlová měření na-

příč nebeskou klenbou a postupem doby v tom dosáhla až neuvěřitelné 

dokonalosti. V 19. století se už běžně měřily úhlové posuvy zlomku 

úhlové vteřiny. (Úhlová vteřina je úhel, pod nímž vidíme korunovou 

minci ze vzdálenosti bezmála 5 km.) 

Nakonec právě tento technický pokrok ve schopnosti merit dosta-

(ečně přesně nesmírně malé úhly znamenal rozhodující průlom v 

přeměně dvojrozměrné astronomie v trojrozměrnou. Možná si vzpo-

menete, jak vás ve škole mořili trigonometrií, když bylo potřeba ze 

znalosti tří prvků (úhlů, stran) trojúhelníku dopočítat prvky zbylé. Ve-



-  21  - 

likost i tvar trojúhelníku jsou jednoznačně definovány, známe-li buď 

délku jedné strany a velikost dvou úhfů, anebo délky dvou stran a k 

tomu jeden úhel, Či konečné délku všech tří stran. Trojúhelník však 

není jednoznačně určen, známe-li pouze velikost všech tří úhlů. To 

souvisí s poučkou, že součet úhlů v trojúhelníku Činí 180", takže zná-

me-li velikost dvou úhlů, je tím už automaticky určena velikost úhlu 

třetího - informace o třetím úhlu neposkytuje vlastně nic nového. 

V astronomii se mnohem hůře měří délky než úhly. takže pro 

prvotní odvozování vzdálenosti ke hvězdám se začalo využívat po-

myslných trojúhelníků, v nichž jsme znali délku jedné strany a veli-

kost dvou přilehlých úhlů. Kde však vzít onu délku jedné strany? Je-

diným dostupným objektem, na němž lze „natáhnou! skládací metr", 

je přirozeně Země. Astronomové pozorující z různých observatoří na 

zemském povrchu totéž nebeské těleso mohou změřil úhel svíraný 

směrnicí (přímkou) k tělesu se spojnicí mezi oběma observatořemi. 

Staěí pak natáhnout metr mezi oběma hvězdárnami lak, abychom po-

znali délku oné spojnice, a vseje hotovo. Z trigonometrických pouček 

odvodíme délky zbývajících stran trojúhelníku - tedy hledanou vzdá-

lenost ke hvězdě. 

Háček je v tom, že v astronomických podmínkách mají takto 

vzniklé trojúhelníky společnou nectnost. Jsou totiž nesmíme protáhlé 

a úzké. Řekněme, že chceme takový trojúhelník nakreslit ve správném 

měřítku pro pozorovatele na severním a jižním pólu, jež hledí na Mě-

síc (zapomeňme na chvíli na to, že z pochopitelných důvodů nelze na 

pólech většinou vidět Měsíc současně). Když pro průměr Země zvolíme 

úsečku l cm, bude délka obou ramen trojúhelníku kolem 30 cm - a to je 

Měsíc s převahou nejbližší kosmické těleso. 

Zopakujme lýž výpočet pro Slunce. Zjistíme, že modelový troj-

úhelník o základně l cm bude mít délku ramen už plných 117 m! Ta-

kový trojúhelník by se nám dost Špatně rýsoval a to také ukazuje, jak 

nepřesné hodnolv pro jeho rozměry bychom obdrželi, kdybychom 

používali běžných pomůcek- školního úhloměru a pravítka. Odtud 

vlastně ihned vynikne, jak kvalitně měřili naši předchůdci, když už na 

počátku novověku dokázali řádově správně určit vzdálenost Slunce od 

Země - věděli, že Slunce je od Země více než 100 a méně než 200 

milionů kilometrů daleko. 
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Dnes tuto vzdálenost známe nesrovnatelně přesněji. V posledních 

třiceti letech totiž klasická úhlová měření v astronomii sluneční sou-

stavy nahradilo radiolokační určování vzdálenosti. Výkonný radio-

lokátor vyšle silný krátký impulz elektromagnetického záření k pla-

netě. Signál se ve vakuu Šíří dobře známou rychlostí světla, odrazí se 

od povrchu planety a vrací se zpět. Mocně radioteleskopy tento odra-

žený signál zaregistrují s určitým zpožděním; to představuje dobu, 

za niž světlo urazí dvojnásobek vzdálenosti planety od Země. Tak lze 

určovat vzdálenosti ve sluneční soustavě s chybou, která je nejméně 

o čtyři řády (řádově desettisíckrát) menší, než když se užívá úhlo-

vých měření. Střední vzdálenost Slunce – Země se dnes udává takto 

přesně: 149 597 870 km, s chybou ± 2 km. To je rela-tivně totéž, 

jako kdybychom změřili délku dálnice z Prahy do Bratislavy s chy-

bou ± 4 mm.  

Pověstná astronomická přesnost dosáhla tímto měřením svého 

vrcholu a bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom podobně dokázali 

měřit i vzdálenosti hvězd. Zatím však neexistují tak mocné radiolo-

kátory, abychom mohli získat měřitelnou ozvěnu od nejbližších 

hvězd, zejména proto, že hvězdy jsou podstatně dále než všechny 

objekty sluneční soustavy. Nejbližší hvězda – Proxima Centauri –je 

od nás 270 000krát dál než Slunce a to je opravdu daleko. Kdyby-

chom právě uvedenou vzdálenost Slunce – Země zobrazili jako úseč-

ku o délce l cm, pak v témže měřítku bychom museli Proximu Cen-

tauri nakreslit ve vzdálenosti 2,7 km –jistě si umíte představit, jak 

komický trojúhelník se zcela nepatrným vrcholovým úhlem bychom 

tak obdrželi. Nicméně astronomové dodnes nemají jinou možnost 

než měřit takto uzounké trojúhelníky; vždyť všechny ostatní hvězdy 

jsou ještě dále než Proxima Centauri!  

Vzdálenost Země – Slunce je zkrátka dodnes největší spolehlivě 

změřená délka ve vesmíru. Nazýváme ji proto astronomickou jednot-

kou (AU) a představuje kosmický metr, jímž fakticky poměřuje-me 

vše, co ve vesmíru pozorujeme. [V astronomické praxi se užívá jed-

notky parsek (pc), což je zkratka slov „paralaxa“ a „secunda“. Přitom 

platí, že l pc = 206 265 AU. Parsek je definován jako vzdálenost, z 

níž se úsečka o délce l AU jeví po úhlem l obloukové vteřiny. V po-

pulárně-vědecké literatuře se dále užívá jednotky svě-telný rok, což 
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je vzdálenost, kterou za jeden rok urazí světlo ve vakuu či jiné elek-

tromagnetické záření. Pro vzájemný převod těchto jednotek platí: l 

pc = 3,26 světelného roku.]  

Při měření trigonometrických paralax hvězd se musí měřit úhly s 

přesností 0,01“, což představuje soudobou hranici technických mož-

ností optické astronomie. Při těchto měřeních se využívá faktu, že 

Země obíhá kolem Slunce přibližně po kruhové dráze s polomě-rem l 

AU. V důsledku toho se polohy bližších hvězd vůči vzdále-nějšímu 

hvězdnému pozadí periodicky posouvají. Během roku tak na pozadí 

oblohy vykreslí maličkou elipsu, která je vlastně zrcadlovým odra-

zem kruhového pohybu Země kolem Slunce. Délka hlavní osy elipsy 

je tím menší, čím je hvězda od nás dál. (O elipsu jde proto, že na 

většinu hvězd se díváme šikmo, myšleno ve vztahu k oběžné rovině 

zemské dráhy. Pouze hvězdy ležící kolmo nad touto rovinou či pod 

ní opisují kružnice. Naproti tornu hvězdy ležící v rovině oběhu Země 

kolem Slunce vykazují kývavý pohyb podél krátké úsečky, jejíž dél-

ka je tím menší, čím dále je hvězda od Slunce i od Země.)  

Popisuji zde podrobně techniku trigonometrického určování 

vzdáleností ve vesmíru proto, že jde o naprosto zásadní metodu, z níž 

vychází veškerá moderní astrofyzika i kosmologie. Teprve když 

známe vzdálenost objektu, můžeme určit jeho fyzikální povahu 

(hmotnost, rozměry, hustotu, zářivý výkon atd.) – dokud jsme nemě-

li ani rámcovou představu o vzdálenosti hvězd, byla zcela oprávně-

ná pracovní domněnka, že hvězdy jsou dírky v neprůhledné nebeské 

klenbě, jimiž prosvítá vzdálený „věčný oheň“. Kolem roku 1840 se 

tak astronomové poprvé dozvěděli, jak daleko od nás jsou některé 

hvězdy. Od té doby počet trigonometricky určených vzdáleností 

hvězd vzrostl, ale dodnes není nijak závratně velký. V katalozích 

sestavených do konce roku 1995 byste našli trigonometricky určené 

vzdálenosti pouze pro necelých 10 000 hvězd. Spolehlivost metody 

totiž rychle klesá, když vzdálenosti hvězd vzrůstají nad nějakých 150 

světelných let. A přitom dnes už zcela bezpečně víme, že naprostá 

většina pozorovaných hvězd se nalézá podstatně dále, než je uvedená 

mez. Teprve počátkem roku 1997 získali astronomové díky výtečné 

funkci specializované astrometrické družice HIPPARCOS trigono-

metrické paralaxy pro zhruba desetkrát více hvězd, vzdálených až 
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600 světelných let; vzhledem k rozměrům naší Galaxie je to však 

stále jen za rohem.  

 

 
 

Trigonometrické určování vzdáleností hvězd využívá faktu, že pozo-

rovatel na Zemi obíhá kolem Slunce a vzdálenost Země – Slunce (l AU) je 

dobře známa. Během půl roku se Země doslané z polohy l do polohy 2; 

následkem toho se blízká hvězda promítá do jiného směru vůči pozadí 

vzdálených hvězd. Malý úhel (dvojitá paralaxa) je tím větší, čím je pozoro-

vaná hvězda blíže Zemi a naopak.  

 

Selhání trigonometrické metody pro větší vzdálenosti obcházejí 

astronomové nejrůznějšími nepřímými postupy. Vyberu z nich ales-

poň jeden příklad. Ve vzduchoprázdnu klesá intenzita osvětlení z 

konstantního zdroje světla přesně s druhou mocninou vzdálenosti. 

Přibližně to platí i v průzračném vzduchu, takže třeba sodíkovou vý-

bojku na stožáru pouličního osvětlení vzdálenou od nás 100 m vidíte 

právě 25krát slaběji než obdobnou výbojku nacházející se ve vzdále-

nosti 20 m. (Poměr vzdálenosti 100 : 20 = 5 a 5
2
 = 25.) Musí jít však 

o stejné typy výbojek s týmž světelným výkonem a natolik průzračný 

vzduch, abychom mohli zanedbat pohlcování světla v něm. Kdyby-

chom například měřili v husté mlze, přibude pro vzdá-lenější výboj-

vzdálené hvězdy 

blízká hvězda 
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ku další zeslabení, dané tím, že ji od nás dělí tlustší vrstva světlo po-

hlcující mlhy, než je tomu u výbojky bližší. Vše se může dále zkom-

plikovat, jestliže se mlha po ulici nerozprostírá rov-noměrně (není 

homogenní), nýbrž tvoří chuchvalce – pak lze těžko z poměru inten-

zit osvětlení určit poměr vzdáleností obou výbojek.  

V podobné situaci se ocitá i astronom, který se spolehne na to, 

že dvě pozorované hvězdy určitého typu mají ve skutečnosti shodný 

zářivý výkon. To znamená, že pokud by byly od nás stejně daleko 

(byť v různých směrech – ale už jsme si říkali, že vesmír je ve vel-

kých měřítkách izotropní), jevily by se pozorovateli stejně jasné. 

Když stejně daleko nejsou, zjistíme, že jasnější je ta, co je k nám 

blíže. Poměr jasností je přitom týž jako převrácený poměr druhých 

mocnin jejich vzdáleností. Stačí pak, abychom trigonometricky změ-

řili vzdálenost oné bližší hvězdy, a z uvedeného poměru snadno od-

vodíme i vzdálenost hvězdy vzdálenější, u níž by přímé trigonomet-

rické měření nebylo dost přesné. Takto určené vzdálenosti nazýváme 

souhrnně fotometrické a jejich předností je okolnost, že se alespoň v 

principu dají použít pro libovolné těleso, které v dalekohledu spatří-

me – pokud ovšem dokážeme nezávisle určit, jaký je jeho zářivý vý-

kon (jasnost v jednotkové vzdálenosti od nás). To bývá v praxi často 

téměř neřešitelný problém a obvykle se musíme spokojit jen s při-

bližnými odhady. Ty potom negativně ovlivňují přesnost konečného 

výsledku.  

K tomu ještě přistupuje nejistota o dokonalé průhlednosti pro-

storu mezi hvězdou a námi. Ještě počátkem tohoto století astronomo-

vé měli za to, že jde o opravdové vzduchoprázdno, že se tedy světlo 

hvězd na cestě k nám nijak nepohlcuje a neztrácí. Dnes víme, že je 

tomu právě naopak. Mezihvězdný prostor je vyplněn různými for-

mami látky (atomy, ionty, molekulami, ba i zrníčky prachu) a tato 

látka je v prostoru rozložena zcela nerovnoměrně – v obrovských 

chuchvalcích s rozměry často stovek světelných let, jimž říkáme me-

zihvězdná mračna. Odhalit přítomnost těchto slabě zářících a neho-

mogenních mračen je velký a dodnes zcela nerozlousknutý pozoro-

vací oříšek, čímž samozřejmě trpí fotometrické určování vzdáleností. 

Vznikají tak chyby, kterým se říká systematické, protože vedou k 

soustavnému přeceňování vzdáleností slabších (vzdálenějších) objek-
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tů, tak jako by tomu bylo v případě uvažovaných výbojek, kdyby-

chom nebrali v úvahu mlhu, jež světlo pouličních svítilen zeslabuje.  

Astronomové postupně přišli na řadu dalších nepřímých metod; 

mají však vesměs nejrůznější omezení. Hodí se jen pro určité typy 

hvězd a hvězdných soustav a jsou vystaveny nebezpečí velkých ná-

hodných, ale i systematických chyb. Proto jsou také zejména opravdu 

velké (kosmologické) vzdálenosti vesmírných objektů dodnes známy 

s nejistotami činícími v relativní míře až 50 % vlastní hodnoty!  

Zkusme si tyto komplikace přiblížit ještě jednou přirovnáním z 

běžného života. Astronom je v situaci člověka, který dostal za úkol 

změřit délku dálnice z Prahy do Bratislavy a má k tomu následující 

pomůcky: úlomek celuloidového pravítka o délce 5 mm, zhruba pě-

timetrovou skokanskou tyč a pořádné klubko motouzu. Jistě mu jeho 

úkol nezávidíme, neboť může postupovat jen dvojím způso-bem. 

Buď bude putovat podél dálnice s oním úlomkem pravítka, přikládat 

ho na vozovku a dělat si čárky, anebo si úlohu mírně usnadní tím, že 

pravítkem nejprve co nejpřesněji „odkrokuje“ délku skokanské tyče a 

pomocí ní pak změří délku klubka motouzu. Vlastní měření na dálni-

ci se mu tak poněkud zjednoduší: bude pouze zjišťovat, kolikrát musí 

rozvinout motouz, aby se dostal po dálnici z Prahy do Bratislavy.  

V každém případě je jasné, že jde o úlohu nesmírně pracnou. A 

dále je zřejmé, že výsledek nebude nijak zvlášť přesný. Kromě ná-

hodných chyb, daných nepřesným přikládáním konců pravítka či 

motouzu k sobě, vzniknou chyby systematické, dané změnou teploty 

tyče a pružností motouzu. Právě tak je tomu dodnes v astronomii. 

Naše „kalibrační tyče“ jsou vzhledem k nesmírné rozlehlosti vesmíru 

příliš krátké. Vždyť moderními astronomickými přístroji lze dohléd-

nout do vzdálenosti 5 až 10 miliard světelných let (uvedené rozmezí 

odráží současné nejistoty v kalibraci kosmologické stupnice vzdále-

ností).  

Závěrem si ještě shrňme, jak se vyvíjely astronomické možnosti 

měření vzdáleností v jednotlivých obdobích technického rozvoje 

vědy. 
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Období  Co se dalo změřit /  Přibližné hodnoty vzdálenosti / 

Poměr v porovnání s předešlým údajem  

3. stol. př. n. 1  obvod Země / 10
4
km  

15. stol. n. 1.  vzdálenost Měsíce / 10
5
km / 10:1  

16. stol. n. 1.  vzdálenost Slunce / 10
8
km / 10

3
 : 1  

1840  vzdálenost blízkých hvězd / 10
14

km = 10 světelných let 

/ 10
6
 : 1  

1920  rozměry Galaxie / 10
5
 světelných let / 10

4
: 1  

1930  vzdálenosti blízkých galaxií/ 10
7
 světelných let / 10

2
 :1 

1950  vzdálenosti slabých galaxií / 10
9
 světelných let / 10

2
 : 1  

1970  vzdálenosti kvasarů / 10
10

 světelných let / 10 : 1  

 

Za 23 století se tak díky zlepšení pozorovací techniky podařilo 

zvětšit dosah metod měření vzdáleností o plných 19 řádů (desettrili-

onkrát). Není divu, že to vedlo a vede k obdobnému převratu v na-

šich názorech na vesmír.  

Uvedená tabulka je poučná v mnoha směrech. Především ukazu-

je na zřetelné urychlení vývoje astronomie v posledních stoletích, 

kdy se rozsah pozorovaného vesmíru zvětšil mnohem více než za 

celá tisíciletí předtím. Za druhé je z ní vidět, že první měření vzdále-

nosti hvězd před více než půldruhým stoletím byla opravdu epochál-

ním předělem – šlo o historicky největší skok v rozsahu zkoumaného 

vesmíru. Za třetí se zdá, že tato epocha rozšiřování rozměrů vesmíru 

končí – ne proto, že by se technické možnosti měření ještě větších 

vzdáleností vyčerpaly, ale z toho důvodu, že jsme se přiblížili fyzi-

kální mezi měření takových vzdáleností.  
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V tabulce se totiž nepřímo znovu ocitla důležitá fyzikální kon-

stanta, a to rychlost světla ve vakuu (299 792,5 km s
-1

), neboť velké 

vzdálenosti vyjadřujeme v jednotkách světelných let. Tato jednotka 

je pohodlná proto, že nám zároveň udává, s jakým časovým zpoždě-

ním daný objekt pozorujeme. Technicky vzato bychom tak mohli 

vyjadřovat i vzdálenosti ve sluneční soustavě, například Měsíc je od 

nás vzdálen 1,3 světelné sekundy, Slunce 8,3 světelné minuty apod. 

Tím však vznikají zpoždění tak nepatrná, že je můžeme v praxi téměř 

vždy zanedbat. Jakmile však vstoupíme do světa galaxií, za-číná hrát 

ono zpoždění roli. O výbuchu nové hvězdy či supernovy se proto 

dozvídáme tím později, čím dále od nás příslušná hvězda vzplanula. 

Kdyby galaxie existovaly věčně, bylo by vše velmi prosté: mez do-

hlednosti ve vesmíru by závisela pouze na okamžitých technických 

prostředcích astronomů a žádná „hranice astronomických možností“ 

by neexistovala.  

Dnes už však dobře víme, že to není možné: každý objekt ve 

vesmíru se zrodil v konečně vzdálené časové minulosti, ba i sám 

vesmír existuje jen po konečnou dobu. Vynásobíme-li tuto dobu (stá-

ří vesmíru v letech) trojnásobkem (viz konec 5. kapitoly) rychlosti 

světla za rok (tj. zhruba l0
13

 km za rok), dostaneme mezní vzdálenost 

(v kilometrech), v níž se v této chvíli ve vesmíru nalézají objekty, 

které bychom mohli pozorovat, kdybychom měli k dispozici „abso-

lutní dalekohled“. K tomu poznamenejme, že rychlost světla je mezní 

nejen pro viditelné světlo, ale pro jakékoli elektromagnetické záření 

(záření infračerveného laseru, rozhlasové vlny), a dokonce i pro zá-

ření gravitační. Tento fyzikální úkaz je tedy vskutku absolutní: žád-

nými fyzikálními prostředky se nemůžeme dozvědět nic o objektech 

či jevech za hranicí „meze fyzikální dohlednosti“ neboli vesmírného 

částicového horizontu. Tento částicový horizont je vždy větší než 

„technický horizont“ čij e nanejvýš tomuto „technickému horizontu“, 

závislému na technické úrovni astronomie pří-slušné epochy, roven. 

Nesmíme si však částicový horizont předsta-vovat jako nějakou 

hmotnou překážku (stěnu); i za horizontem vesmír pokračuje podle 

už zmíněného zobecněného Koperníkova principu. Tím, jak vesmír 

stárne, roste vzdálenost částicového horizontu úměrně s časem. 
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Měření času  

Měření plynutí času patřilo po dlouhou dobu k základním úko-

lům astronomie. Fakticky jsme totiž schopni měřit pouze časové in-

tervaly vymezené určitými událostmi, o nichž se právem domnívá-

me, že se vyskytují dostatečně pravidelně. Když slyšíme v rozhlase 

krátká pípnutí časového znamení, věříme technikům, že intervaly 

mezi pípnutími jsou stejně dlouhé (přesně sekundové). Málokdo však 

tuší, že za touto zárukou konstantnosti intervalů pípnutí se skrývá 

neobyčejně náročná práce techniků i vědeckých pracovníků: uchová-

vání přesného času patří k nejsložitějším trvalým problémům sou-

časné vědy a techniky.  

Prvním takovým periodickým dějem, jenž lidem určoval běh 

plynutí času, bylo pravidelné střídání dne a noci. Ve skutečnosti se 

během roku nejprve den natahuje na úkor noci, zatímco po letním 

slunovratu se situace zvolna obrací, ale okamžiky vrcholení Slunce 

na jižním poledníku (meridiánu) následují v dosti pravidelných inter-

valech, což pro časomíru ve starověku stačilo. Úkolem astronomů 

bylo tedy co nejlépe změřit okamžik průchodu Slunce meridiánem 

(to lze třeba podle slunečních hodin zjištěním, kdy je vržený stín tyč-

ky nejkratší). Jakmile si však astronomové uvědomili, že otáčení 

Země kolem osy, jež je podstatou pozorovaného pohybu Slunce na 

obloze, lze kontrolovat také podle pohybu hvězd, rozpoznali sou-

stavný rozdíl v délce dne, určeného podle vrcholení Slunce a podle 

vrcholení libovolné hvězdy: „hvězdné hodiny“ se vůči „slunečním 

hodinám“ soustavně předbíhají asi o 3 min 56 s za den. Za rok činí 

toto předběhnutí 365 x 3 min 56 s = l 435 minut, tedy prakticky celý 

den. To vůbec není náhoda; ten „den navíc“ je dán faktem, že Země 

kromě otáčení kolem vlastní osy obíhá okolo Slunce ve smyslu sou-

hlasném se smyslem rotace (od západu k východu) – tím vůči vzdá-

lenému hvězdnému pozadí dostaneme za rok onu otočku navíc. Obí-

hání Země kolem Slunce je tedy druhý periodický děj, jímž lze nezá-

visle kontrolovat základní periodický děj – otáčení Země kolem osy.  

Dlouhou dobu se zdálo být všechno v pořádku. Počet otáček Ze-

mě kolem osy za jeden rok není sice celistvý (rok má fakticky 365, 

242 199... dne), což nás například nutí přidávat v přestupných rocích 



-  30  - 

den navíc (29. únor), ale je opravdu stálý – pokud ovšem neměříme 

příliš přesně. Počátkem tohoto století už bylo jasné, že zmíněný po-

měr zcela stálý není. Zasloužily se o to nezávislé metody měření času 

velmi přesnými kyvadlovými hodinami a astronomická pozorování 

zákrytů hvězd Měsícem. Když se ukázalo, že rychlost zemské rotace 

nepatrně – leč měřitelně – kolísá, od tohoto standardu měření času se 

upustilo. Jakmile se do měřicí praxe zavedly v polo-vině tohoto sto-

letí ještě přesnější křemenné hodiny, vyšlo najevo, že ani obíhání 

Země kolem Slunce není zcela pravidelné – a štafetu přesného měře-

ní času na Zemi převzali od astronomů elektrotechnici, kteří v po-

sledních desetiletích dosáhli přímo fantastické relativní přesnosti 

l0
-14

. To znamená, že moderní ceziové (atomové) hodiny by se roze-

šly s ideálním časem o l sekundu teprve za 3 miliony leť.  

Tak se časové měření (měření frekvencí) stalo vůbec nejpřes-

nějším typem fyzikálních měření, čehož se ve vědě hojně využívá. 

Například jednotku délky (metr) dnes fyzikové určují jako definova-

ný zlomek vzdálenosti, kterou světlo ve vakuu urazí za l sekundu 

právě proto, že časový interval se dá změřit přesněji než kterákoli 

jiná fyzikální veličina.  

Čas má v astronomii, a tím spíše v kosmologii, ještě jeden speci-

fický rys. Astronomie je pozorovací věda a její pokrok souvisí s tím, 

že mnohá pozorování je třeba v čase opakovat. To může být výhodné 

pro jednotlivého astronoma: postaví si určitý přístroj, zaměří se na 

určitý typ pozorování a rutinně jej opakuje pokaždé, když jsou k to-

mu příznivé podmínky. Podobně třeba pozorovatel na meteorologic-

ké stanici opakovaně měří teplotu a tlak vzduchu i rychlost větru. 

Počasí se však vyvíjí tak rychle, že meteorolog ihned vidí smysl své 

práce: meteorologické prvky se mění v průběhu hodin, ba i minut. 

Naproti tomu astronom může po určité době propadnout čirému zou-

falství: výsledky jeho pozorování mohou být stejné za měsíc i za rok 

– na obloze se zdánlivě nic neděje.  

Háček je v tom, že většina změn ve vesmíru je z lidského hle-

diska velmi pomalá a k jejich registraci obvykle nestačí ani celoži-

votní úsilí jednoho astronoma. Proto se tak pečlivě sledují a dodnes 

vyhodnocují pozorování našich předchůdců, dokonce i z období před 

vynálezem dalekohledu. Pravda, starší měření, vykonaná případně 
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neozbrojeným okem, nedosahují té přesnosti jako měření moderní, 

ale jejich předností je velká časová odlehlost desítek, stovek, ba i 

tisíců roků. Astronomové si často vypomáhají i němými svědky peri-

odických událostí, dochovavšími se v podobě letokruhů poražených 

stromů anebo geologických vrstviček.  

Na letokruzích tisíciletých stromů se daří rekonstruovat změny 

průběhu sluneční činnosti i do období před počátkem našeho leto-

počtu. Ještě dramatičtější údaje poskytují staré korálové útesy či se-

dimentové horniny na pradávném mořském dně. V Austrálii byly 

nedávno objeveny asi 680 milionů let staré usazeniny, na nichž byly 

rozpoznány překrývající se vrstvičky nestejných tlouštěk. Jejich roz-

borem se podařilo prokázat, že i před oněmi 680 miliony let (kdy na 

Zemi nejenomže nebyli lidé, ale ani žádné vícebuněčné organismy) 

vykazovalo Slunce touž jedenáctiletou periodu své aktivity, jako je 

tomu dnes.  

Poněvadž jemné vroubkování usazenin souvisí s denním a nezá-

visle i s ročním rytmem, zjistilo se navíc, že tehdy bylo v roce více 

dnů (totiž 399) než dnes, což znamená, že se Země otočila kolem své 

osy za 22 hodin. Odtud lze odvodit, že rychlost zemské rotace se v 

mezidobí brzdila v průměru o l ms za století, v dobré shodě s dnes 

zjištěnou hodnotou, odvozenou z měření atomových hodin (1,7 ms za 

století). Není to nádherné, když ke stejnému výsledku dospějeme 

jednou pomocí nejmodernější techniky (fungující ovšem astronomic-

ky krátkou dobu) a podruhé prostým sčítáním vrstviček, avšak z do-

by dostatečně dávné?  

Astronom musí zkrátka počítat s tím, že se výrazné změny v 

kosmu odehrávají v časových intervalech neporovnatelně delších, 

než je dosavadní existence lidstva. Přesto však sama příroda nabízí 

univerzální možnost, jak tento nedostatek při výzkumu odstranit. 

Fyzikální zákony totiž obsahují univerzální konstantu, o níž jsme se 

už několikrát zmiňovali: rychlost světla ve vakuu (obvykle označo-

va-nou c). Rychlost, jak známo, obdržíme dělením vzdálenosti ča-

sem, který signál k překonání vzdálenosti potřebuje. Měříme-li čas 

„lidskými“ jednotkami (rok, desetiletí), vychází odtud, že světlo se 

pohybuje obrovskými propastmi vesmíru docela pomalu. Informace 

ze vzdálených oblastí přicházejí proto opožděny v porovnání s in-
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formacemi z oblastí blízkých. Pokud se blízko i daleko nacházejí 

objekty téhož typu, jejich současné pozorování automaticky zname-

ná, že ony objekty zachycujeme v různých vývojových stadiích. Las-

kavostí přírody mohou tedy astronomové na sebe skládat momentky 

stavu vesmíru v různých časových epochách. Současné pozorování 

různě vzdálených galaxií lze v principu uskutečnit v průběhu jediné 

noci. Tak se nám během pár hodin dostane do rukou informace po-

krývající vývoj vesmíru za miliardy let a to je samozřejmě výhra, s 

níž jsme nemohli předem počítat. Právě tato okolnost, že rychlost 

světlaje poměrně malá a stálá, neobyčejně usnadňuje zejména kos-

mologické úvahy.  

Když jsme takto metodicky zvládli základní problémy, s nimiž 

se potýká pozorovací astronomie, nastala chvíle, abychom podali –

přirozeně jen zcela stručný – přehled poznatků, k nimž astronomie 

dospěla. Podrobněji se může o těchto výsledcích čtenář poučit v kni-

hách, které na nejrůznějších úrovních výkladu pojednávají o klasické 

astronomii i zcela moderní astrofyzice. Seznam vybrané literatury 

vhodné pro takový účel naleznete v příloze na konci této knížky. Na-

še kniha má totiž poněkud jiné poslání. Chce ukázat, jak astronomic-

ká pozorování, fyzikální experimenty, poznatky příbuz-ných přírod-

ních věd a k tomu odpovídající matematická teorie spo-lečně vykres-

lily pozoruhodný obraz materiálního světa, v němž mimo jiné žijeme 

my lidé. S ohledem na nezbytnou stručnost se omezím zejména na ty 

výsledky, které mají pro poznávání celkové stavby a vývoje vesmíru 

rozhodující význam.  

Sluneční soustava  

Nejrůznější pozorovací důkazy, a zvláště studium meteoritů a 

pozemských i měsíčních hornin vedou k názoru, že sluneční soustava 

je stará přibližně 4,6 miliardy roků. Vznikla z rozsáhlého mračna 

drobounkých prachových částeček, které tvořily chuchvalec o typic-

kém rozměru kolem l světelného roku. Chuchvalec se působe-ním 

vlastní přitažlivosti smršťoval a tím zhušťoval, ohříval a pozvolna 

roztáčel na vyšší „obrátky“. Změny stavu jsou důsledkem platnosti 

zcela základních fyzikálních zákonů. Zaujímá-li stejná hmota stále 
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menší objem, vede to nutně k růstu hustoty. Současně se tak zvyšuje 

tlak v nitru chuchvalce, což má za následek zvýšení teploty. Jestliže 

se původní chuchvalec v prostoru otáčel velmi „líně“ podél pomyslné 

rotační osy, pak se při smršťování muselo otáčení zrychlovat, aby si 

chuchvalec uchoval původní moment hybnosti. Zákon zachování 

momentu hybnosti patří ve fyzice k zákonům nejdůležitějším, po-

dobně jako zákon zachování hmoty a energie.  

Jakmile se rychlost rotace chuchvalce zvýšila, začala působit od-

středivá síla podél „rovníku“ zárodečného útvaru, takže zcela chao-

tický chuchvalec se postupně změnil v poměrně pravidelný rotující 

disk, který byl uprostřed nejtlustší a k okrajům se ztenčoval. Průměr 

disku byl ovšem podstatně větší než dnešní rozměry drah planet od-

haduje se na desítky tisíc astronomických jednotek (0,1 světelného 

roku). V centrální nejtlustší části disku vzniklo poměrně záhy nej-

hmotnější těleso soustavy – zárodečné Slunce. Zprvu žhnulo jen v 

infračervené (tepelné) oblasti spektra, a teprve když se změnilo v 

hvězdu (v jeho nitru započaly termonukleární reakce), rozzářilo se 

zřetelně i v optické oblasti spektra.  

Prachové částice v okolí Praslunce se většinou vypařily a odpa-

ře-ný plyn byl tímto Sluncem „vymeten“ ze sluneční soustavy spolu 

s nejdrobnějším prachem. Ve větší vzdálenosti od Slunce se však 

prachová zrníčka udržela v tuhém stavu, případně se po „přetavení“ 

znovu ochladila. Z těchto zrnek se poměrně rychle (za l 000 let) „sle-

pily“ kaménky o průměru řádu 10 mm a z nich za dalších l 000 let 

vznikly kamenné balvany o rozměrech kolem 5 km. Těmto obřím 

balvanům astronomové říkají planetesimály I. generace. Za dalších 

20 000 let se jejich střetáváním za poměrně malých relativních rych-

lostí vytvořily planetesimály II. generace o průměrech 500 až 800 km 

a hmotnostech až l0
21

 kg. (Náš Měsíc má hmotnost 4. l0
23

 kg.) Tato 

tělesa si už vlastní gravitací dokázala přisvojit zbylý plyn, nacházejí-

cí se v prostorách sluneční soustavy, čímž vznikly prvotní plynné 

atmosféry kolem větších planetesimál.  

Splývání planetesimál II. generace probíhalo dál, byť zřetelně 

volnějším tempem. Výpočty na výkonných superpočítačích prokáza-

ly, že nejpozději za 200 milionů let od začátku smršťování záro-

dečného chuchvalce měla planetární soustava kolem Slunce praktic-
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ky současný vzhled. Planetesimály se spojily a vytvořily velké plane-

ty (Merkur až Neptun) a jejich družice (měsíce planet a dnešní dvoji-

ce Pluto – Charon). Na počítačích se podařilo simulovat i prav-

děpodobný vznik našeho Měsíce. Původně šlo o „bludnou“ plane 

tesimálu o hmotnosti blízké hmotnosti dnešního Marsu. Ta v ra-

né epoše narazila po tečně na Zemi relativně malou rychlostí 4 km s
-1 

(umělé družice Země obíhají rychlostí kolem 8 km s
-1

). V krátké 

chvíli se větší část kinetické energie tělesa změnila v teplo, čímž se 

vnější vrstvy Země silně ohřály a začaly se odpařovat stejně jako 

látka bludné planetesimály. Kolem Země vznikl rychle se rozpínající 

žhavý plynný obal, rozpínáním se znovu ochladil a začala v něm 

kondenzovat prachová zrnka. Když se zrnka dostala do vzdálenosti 

asi 15 000 km od Země, počala se slepovat na větší tělesa, obdobně 

jako tomu bylo ve velkém měřítku při budování celé sluneční sousta-

vy. Už za několik týdnů se tak utvořilo jediné kompaktní těleso -

průvodce naší Země, tedy Měsíc.  

Tehdejší Měsíc byl tak blízko Země, že na jejím povrchu vyvo-

lával velká gravitační pnutí, jimž souhrnně říkáme slapy. Jejich příči-

nou je rozdílná gravitační síla působící na různé části rozměrného 

objektu, jakým je Země (a samozřejmě také Měsíc). Jelikož Země 

byla pokryta vodou, projevily se slapy vzdouváním přílivové vlny 

podstatně mohutnější, než je dnešní příliv a odliv na moři. Třením 

vody o oceánské dno i o pobřeží se však brzdila původně velmi rych-

lá zemská rotace. Odhaduje se, že zárodečná Země se otočila kolem 

své osy za pouhých 8 hodin. Kdyby tu tehdy byli nějací pozorovate-

lé, chodili by do zaměstnání jen každý třetí „den“ a víkend by trval 

plných 6 „dnů“, pakliže by se příslušně neupravil dnes platný záko-

ník práce. Během jedné směny by ovšem Slunce vyšlo, zapadlo a 

znovu vyšlo.  

Slapové tření však postupně zvolňovalo rychlou rotaci až na 

dnešních 24 hodin pro jednu otočku. Znovu musíme připomenout 

absolutní nadvládu zákona zachování momentu hybnosti
1
 osamocené 

                                                 
1
 Moment hybnosti soustavy se počítá na základě znalosti hmotnosti 

těles v takové soustavě a rychlosti jejich otáčení kolem osy i oběhu vůči 

zvolenému počátku souřadnic.  
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soustavy. V tom případě totiž k osamocené soustavě musíme počítat 

jak Zemi, tak i Měsíc; musíme brát v úvahu jejich hmotnosti a rych-

losti rotace i vzájemnou vzdálenost. Méně hmotný Měsíc se brzdil 

ještě více než Země, takže už dávno dospěl k tzv. vázané rotaci (kdy 

se doba rotace rovná době oběhu): natáčí k Zemi stále stejnou tvář. 

Aby se tento úbytek momentu hybnosti (Země i Měsíc zpomalily své 

rychlosti rotace) vyrovnal, musela se podstatně zvět-šit vzdálenost 

obou těles navzájem.  

Právě z toho důvoduje dnes Měsíc zhruba 26krát dál od Země 

než v době svého vzniku a toto vzdalování pokračuje i dnes – tem-

pem 37 mm za rok. Zní to až neuvěřitelně, ale i tak nepatrné vzdalo-

vání můžeme změřit přesnými laserovými signály. Od chvíle, kdy 

byly na Měsíci instalovány speciální odražeče (retroreflektory), lze 

ze Země laserovým „výstřelem“ zasáhnout odražeč a přijmout se 

zpož-děním odražený paprsek. Opět tak převádíme měření vzdále-

ností na vysoce přesné měření časových intervalů, neboť laserový 

svazek se šíří rovněž rychlostí světla c. Přesnost je to opravdu mo-

numentální - asi jako bychom zmíněnou délku dálnice z Prahy do 

Bratislavy změřili s chybou 0,04 mm!  

Kromě planetesimál, jež se soustředily do velkých těles sluneční 

soustavy, zbyly poměrně početné stometrové až stokilometrové „bal-

vany“, jimž říkáme planetky. Obíhají zejména v rozlehlém pásmu 

mezi drahami Marsu a Jupiteru a astronomové jich dosud zapsali do 

katalogů něco přes 7 000. Jejich celkový počet je však téměř o dva 

řády vyšší; většina tedy dosud nebyla objevena. Některé z planetek 

se mohou dostat na tzv. chaotické dráhy, křížící dráhy okolních pla-

net. Pozemské pozorovatele přirozeně nejvíce zajímá, zda se tak pla-

netky mohou dostat do blízkosti Země. Vskutku to možné je a astro-

nomové znají dnes už několik set těles, která kříží zemskou dráhu. K 

nárazu na Zemi by mohlo dojít ovšem pouze v tom případě, kdyby 

křížení drah bylo zcela přesné a kdyby se v určitém okamžiku obě 

tělesa (Země i planetka) nalézala právě v onom průsečíku drah. To 

není samozřejmě nijak zvlášť pravděpodobné, ale kosmický čas je 

dlouhý – delší než jakékoli pomyšlení. 
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MĚSÍC      MĚSÍC  NOV  
 

  

 
Vznik slapů v oceánech na Zemi. Na obr. a) je čárkovaně znázorněna 

hladina oceánu v případě, že by neexistoval Měsíc ani Slunce. Přítomnost 

Měsíce znamená, že část oceánu kolem bodu A je přitahována k Měsíci o 

něco větší silou než střed Země C. Naopak oceán kolem bodu B je k Měsíci 

tažen menší silou než střed Země C. Body A, C, B se totiž nacházejí v růz-

ných vzdálenostech od Měsíce, což hraje při relativně nevelké vzdálenosti 

Měsíce od Země svou roli. Ve skutečnosti situaci dále komplikuje poměrně 

rychlé otáčení Země kolem osy, jak je patrné na obr. b). Proto se vzdutí 

oceánů mírně opožďuje a dosahuje maxima o něco později než ve chvíli, 

kdy body Měsíc –A-C-B leží na jedné přímce. Konečně se do celého úkazu 

vměšuje Slunce. Je sice podstatně dále než Měsíc, zato má nesrovnatelně 

větší hmotnost. Jestliže se v době kolem novu sečte slapové působení Slun-

ce a Měsíce (obr. c), slapové vzdutí oceánů se podstatně zvýší. Naopak v 

době, kdy tělesa Slunce – Země a Měsíc tvoří pravý úhel (obr. d), se slapo-

vé účinky obou těles zčásti vyrovnávají a výsledný příliv nebo odliv je 

nejmenší  

 

O tom, že za tu dlouhou dobu ke srážkám vskutku dochází, nás 

nepřímo přesvědčuje pohled na povrch Měsíce, doslova posetý kráte-

ry nejrozmanitějších velikostí. Měsíc je totiž geologicky mrtvé těle-

so, jeho povrch je prakticky stejný, jako byl před miliardami let - 
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právě s tou výjimkou, že je poškozen dopady planetek. Každý dopad 

(impakt) se děje rychlostí mnoha kilometrů za sekundu, takže kine-

tická energie nárazu je značná a vznikají tak krátery až stokilometro-

vé. Ty se pak na povrchu Měsíce zachovávají, na rozdíl od obdob-

ných případů na Zemi, dodnes geologicky aktivní: současný povrch 

Země není starší než desítky či nanejvýš stovky milionů let. Kromě 

toho na zemském povrchu neustále probíhají procesy zvětrá-vání, 

vulkanismu a tektoniky, takže i velmi rozsáhlý kráter se nej-později 

za 300 milionů let vymaže. 

Vezmeme-li v úvahu spolehlivou měsíční statistiku a přihléd-

neme-li k tomu, že Měsíc představuje asi 13krát menší „terč“ než 

Země, lze odtud odvodit, že v průměru jednou za 50 milionů let se 

Země srazí s planetkou o průměru 10 km. Následkem takových 

vzácných srážek jsou největší katastrofy, jimž byl povrch Země po 

dobu dosavadního trvání sluneční soustavy vystaven. Energie nárazu 

totiž dosahují až  

3. l0
23

 J, což je o čtyři řády více, než činí energie ukrytá v jader-

ných náložích všech současných nukleárních mocností. Sluneční 

soustavou putují také tělesa s rozměry 0,1 až 100 km o poměrně níz-

ké soudržnosti a hustotě. Jde vlastně o jakési slepence kamení a ledu, 

jež představují téměř nezměněný zárodečný materiál sluneční sou-

stavy. Když se tyto slepence přiblíží ke Slunci na vzdálenost menší, 

než je zhruba poloměr dráhy Jupiteru, začne led sublimovat a vytvá-

řet dočasnou plynnou atmosféru, jíž říkáme koma. Celý úkaz se pak 

nazývá kometa a její sledování patří k nejdrama-tičtějším událostem 

v dějinách pozorovací astronomie. Většina komet se objevuje napros-

to nečekaně a při vhodném přiblížení k Zemi a Slunci zároveň může 

jít o nádherné jevy honosící se pověstným chvostem, táhnoucím se 

třeba přes půl oblohy.  
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Rozložení hmoty ve sféře přitažlivosti Slunce je překvapivě složité. 

Na schématu je poloha Slunce S a planet P vyznačena nepatrným bodem 

uprostřed. Kolem Slunce se pak do velké vzdálenosti přes 0,5 světelného 

roku nacházejí kometami jádra ve zploštělém vnitřním disku –jeho existen-

ce připomíná zárodečný disk, z něhož naše soustava vznikla. Disk je obklo-

pen vnějším (Dortovým) mračnem komet, v němž se nalézá snad až 100 

bilionů kometárních jader. Vlivem gravi-tačních poruch se čas od času 

některé z jader dostane na protáhlou dráhu smě-rem ke Slunci a rozměry 

jeho eliptické dráhy se poměrně rychle zmenšují astronomové na Zemi 

pozorují typickou periodickou kometu, která však nej-později za několik 

desítek tisíc let zaniká. Oortovo mračno je tedy jakousi mrazivou zásobárnu 

komet. Jelikož jádra jsou velmi malá (typický rozměr je 10 km) a chladná 

(-240 °C), nespatříme je v Dortově mračnu ze Země ani těmi největšími 

přístroji  

 

Astronomové už dávno zjistili, že komety mají na rozdíl od pla-

net mimořádně protáhlé eliptické dráhy, v jejichž jednom ohnisku se 

nachází Slunce. Když je kometa Slunci nejblíže – a to je v přísluní –, 

ztrácí vypařováním nejvíce hmoty z jádra a po několika stovkách 

oběhů kolem Slunce se tak zcela vyčerpá, popřípadě i rozpadne na 

více kusů a zaniká. Naproti tomu v odsluní je kometa chladným ne-

činným tělesem – studeným malým jádrem. Oběžné doby krátkope-

riodických komet se pohybují od 3 do 200 let. Jejich dráhy jsou 
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dobře známy a přibližně lze předvídat, kdy se znovu vrátí ke Slunci. 

Nejslavnější z nich, kometa Halleyova, se naposledy přiblížila ke 

Slunci v únoru 1986; stala se tehdy vůbec nejintenzivněji sledova-

ným tělesem ve vesmíru. Obíhá s periodou 76 roků, takže byla pozo-

rována už při třiceti návratech ke Slunci. Podle všeho ji budou moci 

sledovat naši potomci ještě alespoň 3 000 let. Teprve pak se většina 

těkavého materiálu jádra odpaří a kometa buď zanikne, anebo se 

změní v mrtvé těleso, pouze pasivně odrážející sluneční záření.  

Mnohem více komet je dlouhoperiodických, takže jsme je v his-

torii lidstva dosud spatřili pouze při jednom přiblížení ke Slunci. Slo-

žitými úvahami dospěli však astronomové k závěru, že celkový po-

čet komet (spíše kometamich jader) ve sluneční soustavě je podstat-

ně vyšší než dosud objevených zhruba 900 komet. Jsou přesvědčeni, 

že na periferii sluneční soustavy existuje rozsáhlý mrak kometami ch 

jader, obsahující nejméně bilion (10
12

) jader. Tento kometami oblak 

je pravým pozůstatkem vnějších partií zárodečného chuchvalce, z 

něhož sluneční soustava vznikla. Obsahuje tedy téměř tolik hmoty 

jako všechny planety sluneční soustavy dohromady – avšak hmoty 

natolik rozptýlené, zej i dosud žádnými prostředky neumíme přímo 

pozorovat.  

Kometami jádra v mračnu jsou vystavena působení vysokého 

vakua a nízké teploty kolem 15 K
2
 To prakticky zaručuje vynikající 

konzervaci původního stavu, takže „panenské komety“, které se z 

mračna poprvé dostanou na chaotickou dráhu směrem do nitra slu-

neční soustavy, představují vzorky stavebních kamenů, z nichž se 

rodila naše planetární soustava. Jakmile však k této změně dráhy 

komety dojde, je tím její osud zpečetěn. Periodické návraty ke Slunci 

vedou k drastickému ukončení její existence nejpozději za 300 000 

let, což je kosmologicky pouhý okamžik. Jestliže i dnes, tedy 4,6 

miliardy let po vzniku soustavy, komety dosud pozorujeme, je to 

zřetelný důkaz, že „kosmická mraznička“ na periferii systému je ješ-

tě stále plná zboží.  

                                                 
2
 Kelvinova teplotní stupnice se liší od Celsiovy o 273°, takže platí 0 

K ~ –272 °C; 0° C ~ 275 K; l 000 °C ~ l 273 K atd. 
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O tom, že komety ztrácejí hmotu, svědčí kromě jiného i pozoro-

vání meteorických rojů – velkého počtu meteorů zdánlivě vylétají-

cích z určitého místa (úběžníku) na obloze. Výpočty drah meteoric-

kých rojů jednoznačně prokázaly, že jde vlastně o „zviditelněné“ 

elipsy oběžných drah krátkoperiodických komet. V průběhu pře-

dešlých oběhů kometa roztrousila podél dráhy prachové částečky, 

vymrštěné během odpařování ledu z jejího povrchu. Tyto částice 

rozměrů od zlomků milimetru do několika centimetrů se postupně 

rozprostřely podél celé eliptické dráhy komety. Jestliže dráha komety 

protíná zemskou dráhu, pak v době, kdy Země prochází průsečí-kem 

drah, pozorujeme na Zemi meteorický roj, i když kometa sama může 

být třeba v odsluní. Typickým příkladem je už zmíněná Halleyova 

kometa. Její dráha protíná dráhu Země hned ve dvou bodech; každo-

ročně tak pozorujeme dokonce dva meteorické roje, které s kometou 

souvisejí: květnové akvaridy a říjnové orionidy. (Roje nazýváme 

podle souhvězdí, do nichž se promítá jejich úběžník.)  

Chemické složení komet není dodnes bezpečně známo, i když 

naše znalosti výrazně vzrostly po rozboru údajů z průletu flotily 

kosmických sond v blízkosti jádra Halleyovy komety v březnu 1986. 

Zřejmě obsahují hodně původního (mezihvězdného) materiálu – leh-

kých prvků – vodíku, uhlíku, dusíku a kyslíku. Dále se vyskytují 

silikáty a uhlíkaté sloučeniny včetně látek organických.  

Naproti tomu chemické složení planet sluneční soustavy už není 

původní, protože zde postupně působily mnohé výběrové procesy. 

Pouze největší planety (Jupiter, Saturn) vykazují na povrchu tak sil-

nou gravitaci, že si udrží těkavé lehké plyny (vodík, helium) –

nejtypičtější složky vesmírného prostředí vůbec. Ochlazení původ-ně 

silně zahřívaného plynu vedlo k celé posloupnosti kondenzací rozlič-

ných sloučenin v závislosti na kondenzačních teplotách v růz-ných 

vzdálenostech od Praslunce. Tím lze vysvětlit, proč právě Země má 

mezi všemi planetami nejvyšší průměrnou hustotu (5,5násobek hus-

toty vody), kdežto Saturn by „plaval na vodě“ při hustotě pouhých 70 

% hustoty vody.  

Také existující atmosféry planet se navzájem chemicky pronika-

vě liší. Merkur atmosféru nemá, na Venuši se vyskytuje téměř čistý 

oxid uhličitý (CO2) pod extrémně vysokým tlakem (na povrchu pla-
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nety asi lOOkrát převyšujícím atmosférický tlak na povrchu Země), 

Mars má velmi řídkou atmosféru, obsahující z větší části rovněž 

CO2, zatímco v atmosféře obřích planet nacházíme kromě vodíku a 

helia i čpavek, metan a četné další sloučeniny uhlíku. Dokonce i Plu-

to má překvapivě hustou atmosféru, patrně z metanu, který se však 

neustále z povrchu planety odpařuje. V tomto smyslu je Pluto největ-

ší kometou sluneční soustavy.  

Chemické odlišnosti planet jsou zkrátka dány kombinací počá-

tečních podmínek jejich vzniku a působením mnoha dalších činitelů 

a jisté by se slušelo se jimi zabývat podrobněji. Z kosmologického 

„hlediska je však nejpodstatnější fakt, že toto chemické složení není 

pro průměrné podmínky ve vesmíru typické. Chceme-li zjistit, jak 

vypadá chemicky „průměrná krabice hmoty ve vesmíru“, musíme se 

podívat jinam.  

Slunce a hvězdy  

Nejbližší takovou možnost poskytuje samo Slunce, k němuž 

jsme se v předešlém výkladu zachovali přímo neslušně. O jeho vzni-

ku a vývoji jsme zatím utrousili jen pár slov, ač jde o těleso zdaleka 

nej-hmotnější a pro nás pozemšťany také životodárné: bez Slunce 

bychom přece vůbec nemohli ani vzniknout, ani existovat.  

Pokusme se to nyní napravit. Velmi rané Slunce (Praslunce) se 

zrodilo z nejhustší a nejhmotnější části zárodečného chuchvalce ob-

sahuje bezmála 99,9% úhrnné hmotnosti sluneční soustavy. Není 

divu, že gravitace Praslunce byla dostatečně velká, aby vedla k pře-

kotnému smršťování (kolapsu) centrálního zárodku. Tím se však 

vlastní gravitace na povrchu ještě zvyšovala (nepřímo úměrně k dru-

hé mocnině stále klesajícího poloměru) a tento proces by měl vzápětí 

– pakliže by takovému gravitačnímu řádění nebyla včas učině-na 

přítrž – vést k naprostému zhroucení Praslunce do hmotného bodu. 

Fakt, že Slunce existuje i po dlouhých miliardách let, jež uplynuly od 

jeho vzniku, nás přesvědčuje, že „něco“ dokázalo rostoucí gravitaci 

zabrzdit.  

Astrofyzikové přišli v první polovině 20. století na to, že nitro 

Slunce je mocným zdrojem zářivé energie, a ve spolupráci s jader-
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nými fyziky prokázali, že jde o proces syntézy atomových jader za 

velmi vysoké teploty – totiž o termonukleární reakci. Pro takovou 

reakci je potřeba mít vhodné „palivo“ – atomová jádra lehkých prv-

ků, dostatečnou teplotu řádu alespoň 10 milionů kelvinů a ochranný 

netečný obal, který by zabránil rozepnutí žhavého plynu, a tím i jeho 

vychladnutí pod kritickou teplotu.  

Právě tyto podmínky byly v Praslunci brzy po jeho vzniku spl-

ně-ny. Slunce je téměř výhradně tvořeno dvěma nejlehčími prvky 

periodické soustavy – vodíkem a heliem. Z každého tisíce atomů ve 

Slunci připadá 920 na vodík, 79 na helium a pouze jediný na všechny 

zbylé prvky Mendělejevovy tabulky. Gravitační smršťování vedlo ke 

zvyšování centrálního tlaku i hustoty, čímž se současně zvýšila teplo-

ta nitra Praslunce na potřebných zhruba 10 milionů kelvinů. Vnější 

tlusté vrstvy vodíku a helia však zůstaly dostatečně chladné, aby 

ochránily termonukleární stroj uvnitř před rozepnutím a vychladnu-

tím „pracovní látky“.  

Zářivá energie v nitru Praslunce se počala uvolňovat tím, že se 

postupně vždy čtyři jádra vodíku sloučila na jedno jádro helia. Po-

díváme-li se do tabulek hmotností jader, zjistíme, že jádro helia je  

o 0,029 hmotnostní jednotky lehčí než čtyři jádra vodíku. (Jed-

notkou hmotnosti je v atomové fyzice hmotnost protonu.) Tento úby-

tek Δm lze dosadit do proslulého Einsteinova vztahu ΔE = Δm . c
2
, 

kde ΔE je množství uvolněné zářivé energie a c je rychlost světla.  

Provedeme-li výpočet ve správných jednotkách, dozvíme se, že 

při jediné syntéze se uvolní 4,3 pJ (27 MeV)
3
 zářivé energie. Během 

jediné sekundy však proběhne ve slunečním nitru l0
38

 takových syn-

téz, což dává zářivý výkon Slunce zhruba 4 . l0
26

 W. Za dosavadní 

existenci Slunce se uskutečnilo celkem l0
55

 takových přeměn, ale to 

zahrnuje stále jen nepatrný zlomek (setinu) z úhrnného počtu vodí-

kových jader ve Slunci (10
57

 jader). Tyto řádové počty jsou instruk-

tivní, protože ukazují, s jak odlišnými stupnicemi hodnot se setká-

váme, sotvaže vkročíme do hvězdného vesmíru.  

                                                 
3
 pJ = pikojoule = 10

-9
J; MeV = megaelektronvolt = l0

6
 eV  
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Přebytečná zářivá energie se však musí nějak „odnést“. Z větší 

části jde o fotony krátkovlnného rentgenového záření, jež jsou v žha-

vém ionizovaném plynu slunečního nitra ihned pohlceny, znovu vy-

zářeny, opět pohlceny a tak stále dokola. Počet těchto opakovaných 

procesuje neuvěřitelně vysoký; pro nás je důležité spíše to, že při 

každém jednotlivém procesu má znovuvyzářené kvantum záření o 

něco nižší energii, a tedy o něco málo větší vlnovou délku. Energe-

tický rozdíl se spotřeboval na ohřátí pohlcující částice. Tím je zaru-

čeno, že teplota nitra i jeho okolí zůstává dosti vysoká a že fotony, 

které se postupně proderou z nitra až na povrch Slunce, mají už „ro-

zumně“ nízké energie a vlnové délky odpovídají optickému (viditel-

nému) oboru spektra. Nebylo by totiž vůbec pří-jemné, kdyby na nás 

svítilo „rentgenové“ Slunce, neboť rentgenové paprsky jsou pro život 

přímo smrtelně nebezpečné.  

 
Schematický průběh termonukleární reakce, k níž dochází v nitru 

Slunce při teplotě asi 15 MK. Vpravo jsou vysvětleny symboly použité pro 
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různé částice. U elektricky nabitých částic je označeno znaménko náboje. 

Čísla v exponentu u značek chemických prvků udávají celkový počet 

nukleonů (protonů a neu-tronů) v příslušném jádře. Jádra nově vstupující 

do reakce (a výsledné jádro) jsou zakroužkována. Energie se odnáší, jak 

patmo, neutriny (l, 2) a fotony (1,2). Energie pozitronu se uvolní teprve 

anihilací s volným elektronem v podobě dalších dvou fotonů záření gama. 

Pro jednoduchost je uvedena jen jedna alternativa tzv. protonově-

protonového řetězce.  

 

Fotonům následkem opakovaných srážek trvá řádově l O milio-

nů let, než se z nitra Slunce dostanou jejich přímí potomci až na slu-

neční povrch, ačkoli jde o vzdálenost kosmicky nepatrnou – polo-

měr Slunce je sice 109krát větší než poloměr Země, ale stále Jen“ 

700 000 km, tj. 2,3 světelné sekundy. I když se volný foton pohybuje 

i ve Slunci rychlostí c, vinou opakovaných srážek lze „rychlost“ po-

stupu záření z nitra Slunce na povrch vyjádřit jako plazení tempem l 

mikrometr za sekundu (4 mm za hodinu). Prakticky to znamená, že 

povrch Praslunce se až po 10 milionech let „dozvěděl“, že v jeho 

nitru započala termonukleární reakce. To už od prvotního kolapsu 

chuchvalce mezihvězdné hmoty uplynulo plných 200 milionů let. 

Kdyby se v té době někde poblíž Praslunce nacházel inteligentní po-

zorovatel, zjistil by, že se dlouho infračerveně slabě zářící Praslunce 

pojednou rozjasnilo v optickém oboru a množství vyzařo-vané ener-

gie vzrostlo stokrát a možná tisíckrát. Zrodilo se Slunce – hvězda 

hlavní posloupnosti, jejíž základní fyzikální parametry slouží astro-

fyzikům coby jednotka pro srovnání obdobných para-metrů všech 

ostatních hvězd. Vyjádřeno v jednotkách soustavy SI jde o tyto hod-

noty:  

hmotnost (MO) 2 . l0
36

 kg (3. l0
5
 hmotností Země)  

zářivý výkon (LO) 4. l0
26

 W  

poloměr (RO) 7. l0
5
 km (l09 poloměrů Země)  

 

V astronomických knihách i tabulkách najdete přirozeně přes-

nější údaje, ale pro naše účely stačí spíše řádové odhady. V kosmo-

logii totiž s řádovými odhady většinou vystačíme – s ohledem na 

rozsah vesmíru nedocilují kosmologové obvykle příliš přesných vý-

sledků. Podle výroku jednoho současného fyzika je kosmolog člo-
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věk, pro něhož faktor 10 je významný, kdežto faktor 2 nikoliv. Je 

však třeba zdůraznit, že uvedená čísla platí pouze pro současnost. V 

minulosti byl totiž zářivý výkon Slunce o třetinu menší než dnes a 

také jeho polorněr^byl o 5 % menší než poloměr dnešní. Ve vzdálené 

budoucnosti se pak drasticky zvýší jak zářivý výkon, tak poloměr 

Slunce – pouze hmotnost se s časem mění tak málo, že v našich úva-

hách můžeme její kolísání spolehlivě zanedbat.  

Souběžně s vnějšími změnami probíhají v nitru Slunce dosti 

podstatné změny, a to zvláště v chemickém složení: zatímco zprvu 

bylo v jádře téměř dvakrát více vodíku než helia, dnes je tomu právě 

naopak (máme na mysli hmotnosti prvků, ne množství atomových 

jader). Podobně hustota látky v jádře Slunce vzrostla z 90násobku 

hustoty vody na současný 167násobek. Centrální teplota Slunce se 

rovněž zvýšila: z 13 na 15,5 milionu kelvinů. Vydatnost termonukle-

ární reakce na této teplotě závisí neobyčejně silně; je totiž úměrná 6. 

mocnině teploty. Podstatou je postupné „přibalování“ protonů (vodí-

kových jader) k prvotním jádrům helia – to znamená, že čistě vodí-

ková hvězda nemůže existovat. Tato reakce byla poprvé teoreticky 

popsána roku 1939 a nazýváme ji také protonově-protonovým řetěz-

cem.  

Při vyšších teplotách se začíná uplatňovat jiná varianta termo-

nukleární reakce, nazývaná cyklus uhlíkově-dusíkový, popřípadě 

cyklus CNO. Jeho podstatou je přítomnost jader atomů uhlíku v nitru 

hvězdy; napomáhají „slepování“ jader helia zachycováním volnech 

protonů. Potřebné teploty asi 16 milionů kelvinů se dosahuje samo-

činně v nitru hvězd s hmotností vyšší než zhruba 1,75 hmotnosti 

Slunce (M0). Vydatnost cyklu CNO pak závisí dokonce na 20. moc-

nině centrální teploty hvězdy! 

Společnou vlastností obou popsaných termonukleárních reakcí 

je jejich vysoká stabilita. Řekněme, že v centru hvězdy na chvíli 

stoupne produkce energie ve zmiňovaných reakcích. To vede k pře-

bytku energie, jenž způsobí rozepnutí centrální oblasti. Tím však 

poklesne teplota, takže se sníží produkce energie. Následkem toho se 

centrální oblast mírně smrští, zvýší se teplota, zvedne se produkce 

energie atd. Přeměna vodíku na helium v nitru hvězdy je tedy neoby-

čejně stabilní způsob uvolňování hvězdné energie. Hvězdy využíva-
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jící ke svému přežití zmíněných termonukleárních reakcí se i nave-

nek projevují jako stabilní, neproměnné a dlouhověké. Z historických 

dů-vodů jim říkáme hvězdy hlavní posloupnosti. V diagramu, v němž 

na vodorovnou osu vynášíme povrchovou teplotu hvězdy a na svis-

lou osu zářivý výkon, se totiž usadily podél úzké linie směřující úh-

lopříčně přes diagram. Posléze se ukázalo, že základním parametrem, 

který určuje polohu hvězdy na hlavní posloupnosti, je její počáteční 

hmotnost: hvězda je obecně tím teplejší a zářivější, čím vyšší má 

hmotnost. 

 

 
 

Hertzsprungův-Russellův diagram znázorňuje vztah mezi spektrální 

třídou (O – M) a absolutní hvězdnou velikostí (M). Fyzikálně lze absolutní 

hvězdnou velikost vyjádřit zářivým výkonem (L), přičemž jednotkou je 

zářivý výkon Slunce (4. l0
26

 W), a místo spektrálních tříd lze uvést povr-

chovou teplotu hvězd T. Z diagramu je vidět, že se hvězdy kupí jednak 

kolem tzv. hlavní posloupnosti, na níž leží také Slunce, a jednak kolem 

poměrně ohraničených oblastí diagramu. Ukázalo se, že toto rozdělení sou-

visí s hvězdným vývojem. Každá hvězda se nejprve „vynoří“ v pásmu 

prahvězd, pak se přesune na hlavní posloupnost; tam také setrvá relativně 

nejdelší dobu. Po vyčerpám zásob vodíku v jádře procesy termonukleární 

reakce přejde hvězda do pásma proměnných hvězd a posléze mezi červené 

obry Obnažením nitra červených obrů se z těchto zestárlých hvězd stanou 

žhavá jádra planetárních mlhovin a nakonec kompaktní bílí trpaslíci. 
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Samo Slunce je právě nyní hvězdou v nejlepších letech; má za 

sebou přibližně polovinu pobytu na hlavní posloupnosti. Úhrnná ži-

votnost Slunce na hlavní posloupnosti činí zhruba 10 miliard let a po 

celou tu dobu bude tato hvězda pro svou soustavu planet solidním 

dodavatelem světla i tepla, jenž každoročně s železnou pravidelností 

nepatrně překračuje plán, odvozený z výsledků roku pře-dešlého. 

Toto stabilní chování je typické pro všechny hvězdy hlavní posloup-

nosti až na to, že hmotnějším hvězdám se délka života na hlavní po-

sloupnosti silně zkracuje. Tak například hvězda dvakrát hmotnější 

než Slunce skončí svůj pobyt na hlavní posloupnosti už za 1,5 mili-

ardy let a hvězda desetkrát hmotnější než Slunce dokonce za pou-

hých 30 milionů let. Obezita ve hvězdném světě tedy ukracuje život 

opravdu pronikavě. Naopak hvězdy s menši hmotností než Slunce 

setrvávají na hlavní posloupnosti třeba i 100 miliard roků, ba ještě 

déle.  

Proto je také ve vesmíru daleko nejvíce hvězd malých hmotnos-

tí. Odhaduje se, že maximální četnost mají hvězdy o hmotnosti 0,2 

M0 - pod touto mezí totiž ze zárodečných chuchvalců vznikají stabil-

ní hvězdy zřejmě jen vzácně. Z astrofyzikálních úvah lze stanovit 

dolní mez hmotnosti hvězd hodnotou 0,08 M0. Při nižších hmotnos-

tech totiž v nitru objektu nikdy nezapočnou termonukleární reakce, 

ne-boť se tam vlivem smršťování nedocílí potřebné kritické teploty. 

Taková tělesa slabě žhnou v infračerveném oboru spektra, tj. jejich 

povrchové teploty jsou vyšší než u planet (nad l 000 K), ale nižší než 

u hvězd (alespoň 2 500 K). Ujal se pro ně název hnědí trpaslíci, ač 

dosud nebyl zcela jednoznačně podán přímý důkaz jejich existence. 

Velmi pravděpodobně je však skutečný počet hnědých trpaslíků ve 

vesmíru značný, takže úhrnná hmotnost této dosud neznámé popula-

ce může být úctyhodná.  

Odhaduje se, že existuje i spodní mez hmotnosti pro hnědé tr-

paslíky, zářící na úkor pomalého gravitačního smršťování, a to 0,01 

Mg. Jéštěméně hmotná tělesa řadíme už k planetám. Nejhmotnější 

planetou vé~slunéční soustavě je s převahou Jupiter (0,001 Mg), ale 

nedávno se podařilo u několika blízkých hvězd postupně odhalit 

exoplanety až desetkrát hmotnější než Jupiter, čímž se fakticky zruši-
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la hranice mezi velmi hmotnými planetami a málo hmotnými hně-

dými trpaslíky.  

Krátká životnost hmotných hvězd znamená, že ve vesmíru jde o 

objekty velmi vzácné. Díky vysokému zářivému výkonu, jenž závisí 

na 2.- 4. mocnině hmotnosti hvězdy, jsou však takové hvězdy vidi-

telné i na velké vzdálenosti, takže se hledají poměrně snadno. Rychlý 

růst zářivého výkonu však pro takto „přetučnělou“ hvězdu znamená 

hrozbu nestability: může se rozpadnout tlakem vlastního záření, které 

gravitace hvězdy nestačí udržet na uzdě. Odhaduje se, že podobný 

osud postihuje všechny objekty hmotnější než 70 M0. Vskutku dopo-

sud nemáme téměř žádné pozorovací důkazy o hvězdách s hmotností 

vyšší než zhruba 60 M0.  

Pro naše kosmologické úvahy je důležité si uvědomit, že od sa-

mého počátku musely chuchvalce prvotního materiálu, z nichž pří-

padně gravitačním smršťováním vznikaly hvězdy, obsahovat nejen 

vodík, nýbrž i helium. Jinak by hvězdy dodnes nevznikly ani v jed-

nom exempláři. Základní termonukleární reakce sice zvyšuje obsah 

helia v nitru hvězdy, ale v kosmickém úhrnu nejde o nijak velkou 

změnu. Helium i vodík musely ve vesmíru zkrátka existovat zhruba 

ve „slunečním“ poměru hmotností 3 : l už před epochou tvorby pr-

votních hvězd. Zato existence libovolného dalšího prvku není pro 

vznik hvězd nutná. Z hmotnostního hlediska představují ostatně 

všechny těžší prvky Mendělejevovy tabulky pouhé příměsi ve 

hvězdné tavenině: u Slunce činí jejich zastoupení pouhá 2%. Proto se 

ujala myšlenka, že všechny tyto těžší prvky jsou ve vesmíru druhotné 

a objevují se teprve po zvláštních typech reakcí ve hvězdách. Tento 

názor rozpracovali roku 1957 manželé Geoffrey a Margaret Burbi-

dgeovi, William Fowler a Fred Hoyle v epochální práci, v níž ukáza-

li, že syntéza těžších atomových jader probíhá výhradně v dosta-

tečně masivních hvězdách, a to v několika etapách.  

Hvězdy stárnoucí a znovuzrozené  

Když hvězda skončí s přeměnou vodíku na helium ve svém nit-

ru, ocitne se v prazvláštní situaci. Má sice ještě dost termonukleární-

ho „paliva“ – vodíku ve vnějších slupkách –, ale neexistuje žádná 
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„kosmická vařečka“, jíž by šlo toto palivo zamíchat tak, aby se dosta-

lo do centrálních oblastí, v nichž nyní převažuje termonukleární „po-

pel“ – helium. V důsledku toho se jádro hvězdy dále smršťuje půso-

bením vlastní gravitace hvězdy a jeho teplota roste, až při teplotě 

vyšší než 100 milionů kelvinů se pojednou helium stane termonukle-

árním „palivem II. generace“. Reakcí, kterou už roku 1951 popsal 

Edwin Salpeter, se ze tří jader helia vytvoří jádro uhlíku
 I2

C. Šlo o 

klíčový objev, neboť předtím nikdo nebyl s to přijít na to, odkud se 

ve vesmíru vzaly těžší prvky než bór. Po vyhoření helia v jádře vzni-

ká uhlíková pecka, obklopená slupkami helia a vodíku. Hvězda se 

opět začne smršťovat, až při teplotě bezmála l miliardy kelvinů začne 

uhlík v jádře termonukleárně „hořet“ na kyslík. Takový je mimocho-

dem i budoucí osud našeho Slunce: za 5 miliard let se bude skládat z 

kyslíkového jádra obklopeného slupkami uhlíku, helia a vodíku.  

Pro hvězdy hmotnější než 4 M0 se dalším smršťováním kyslíko-

vé pecky zapálí kyslík a mění se postupně na neon, hořčík, křemík a 

síru. Ještě vyšší teploty u dostatečně hmotných hvězd (nad 8 M0) 

nakonec vedou k tvorbě argonu, vápníku, titanu, vanadu, chrómu, 

manganu, kobaltu, niklu a železa. Takto masivní hvězdy mají na 

konci svého vývoje složitou chemickou stavbu, podobnou nestvůrné 

cibuli, s nejtěžšími prvky uprostřed a prvotním vodíkem a heliem na 

povrchu.  

Hvězda s jádrem ze železa však nemůže zopakovat předešlý trik 

se zapalováním dostatečně stlačeného popela. Jádra atomů železa 

jsou totiž uspořádána energeticky nejúsporněji, takže jejich přemě-

nou nelze už žádnou volnou energii „vyždímat“. Proto se taková 

hvězda hroutí gravitací tak dlouho, dokud teplota v jejím nitru nedo-

sáhne desítek miliard kelvinů. Tehdy nastává katastrofální gravi-

tační hroucení nitra hvězdy, kdy velmi hustá látka padá fakticky vol-

ným pádem k centru hvězdy. Vysoké tlaky a teplota drtí atomová 

jádra na jednotlivé částice (nukleony); ty se k sobě přiblíží na mini-

mální možnou vzdálenost, takže se prakticky dotýkají. Zastaví tak 

další stlačování nitra hvězdy. Vnější vrstvy hvězdy pokračují v pádu, 

takže v nevelké vzdálenosti od centra hvězdy narážejí hvězdné obaly 

už na zcela tuhé a nestlačitelné jádro – tím se enormně zvýší tlak a 

teplota. Vyzářenou energii odnášejí převážně lehké elementární  
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Průřez hvězdou o hmotnosti 20 M0 v období těsně před gravitačním 

zhroucením a následnou explozí supernovy. V důsledku celé posloupnosti 

termonukleárních reakcí se hvězda skládá ze slupek rozdílného chemického 

složení. U každé slupky je uvedena její celková hmotnost v násobcích 

hmotnosti Slunce. Vývoj hmotné hvězdy probíhá nesrovnatelně rychleji 

než vývoj Slunce a z chemického hlediska je charakterizován naprostým 

vyčerpáním vodíku, normálně nej-hojnějšího prvku ve hvězdách. Jakmile v 

takto masivní hvězdě ustanou termonukleární reakce, hvězda se prudce 

zhroutí vlastní vahou a následná rázová vlna ji z větší části rozmetá do me-

zihvězdného prostoru – na Zemi pak pozorujeme výbuch supernovy. Takto 

se mezihvězdný prostor obohacuje o prvky těžší než vodík a helium.  

 

částice – neutrina, ale menší část se projeví jako mocná rázová vlna, 

která se začne šířit proti směru gravitačního hroucení, až dospěje k 

povrchu hvězdy. Vnější vrstvy hroutící se hvězdy se rozepnou v gi-

gantickém výbuchu, jejž pozorujeme jako rychlé zjasnění hvězdy na 

milionnásobky běžných hodnot – mluvíme o explozi supernovy.  

Z kosmologického hlediska má tento proces dva vrcholně důle-

žité výsledky. Především se do okolního prostoru dostávají těžší 

chemické prvky, od helia po železo, které předtím vznikly v nitru 

hvěz-dy při kaskádě termonukleárních reakcí. Za druhé se během 

prvních fází exploze v obalu hvězdy procesy zachycování neutronů 

vytvářejí jádra těch prvků, jež při termonukleárních reakcích nevzni-
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kají. Výbuch tohoto typu supernovy lze tedy považovat za gigantickou 

kosmickou továrnu na výrobu úplného sortimentu chemických prvků, 

spojenou přímo s distribucí tohoto jedinečného zboží do okolního 

vesmíru.  

 

 

O 40 80 120 160 200 240 HMOTNOSTNÍ ČÍSLO  

Relativní zastoupení chemických prvků ve sluneční soustavě v závis-

losti na hmotnostním čísle (součet počtu protonů a neutronů v atomovém 

jádře prvku), přičemž za jednotku je zvolen obsah křemíku. Složení prozra-

zuje, že soustava vznikla z materiálu, který byl termonukleárně přetvořen v 

nitru některé zaniklé masivní hvězdy. Tím lze vysvětlit poměrně vysoké 

zastoupení prvků skupiny C, N, O a „železný vrchol“ (viz obr. na str. 50). 

Prvky těžší než železo jsou zastoupeny málo, neboť k jejich tvorbě dochází 

jen v krátkých okamžicích průběhu rázové vlny masivní hvězdou při vý-

buchu supernovy.  

 

Na místě supernovy zbude nakonec jen stlačené jádro (suprahus-

tá pecka) v podobě neutronové hvězdy. Název napovídá, zeje složena 

převážně z neutronů. Má poloměr pouhých l0 km a hmotnost kolem 

1,4 M0 (tzv. Chandrasekharova mez). Tak vzniká objekt s rekordní 
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(nukleární) hustotou látky ve vesmíru řádu 10
17

 kg m
-3

, neobyčejně 

rychle rotující kolem vlastní osy (i zde se totiž uplatňuje zákon za-

chování momentu hybnosti) – některé neutronové hvězdy se otá-čejí 

až 640krát za sekundu (body na povrchu neutronové hvězdy se v tom 

případě pohybují rychlostí až 40 000 km s
-1

).  

Zcela výjimečně se může stát, že původní hvězda před explozí 

byla tak hmotná, že ji ani zmíněná rázová vlna a odraz na hranici 

suprahustého jádra hvězdy nestačily rozbít explozí. Pak už neexistuje 

nic, co by mohlo zastavit gravitační zhroucení tělesa do podivuhod-

ného objektu, jemuž se populárně říká černá díra. Astronomové do-

sud objevili jen kolem půl tuctu těles hvězdného původu, jež lze za-

řadit do této kategorie. Jejich minimální hmotnost musí být podle 

teorie větší než 3 Mo a pozorování nasvědčují pravděpodobným 

hmotnostem 7 až 10 Mo. Hvězdné černé díry lze objevit jen nepřímo, 

z gravitačních účinků, neboť z jejich „povrchu“ podle definice nevy-

chází žádné elektromagnetické záření.  

Hvězdy s původní hmotností nižší než přibližně 8 M0 nevybuch-

nou jako supernovy, ale zbaví se přebytečné hmoty méně nápadnými 

způsoby. Nakonec z nich zbudou tělesa s hmotností menší, než před-

stavuje Chandrasekharova mez, v nichž však už žádné termonukleár-

ní reakce neprobíhají. Takový osud čeká i naše Slunce: zhruba za 5 

miliard let projde krátkými obdobími výrazné nestability (proměn-

nosti záření i rozměrů) a pak se gravitačně zhroutí v stabilní minia-

turní útvar o poloměru nějakých 5000 km. Jelikož si zachová prak-

ticky současnou hmotnost, značí to, že i Slunce bude extrémně husté, 

v průměru asi miliónkrát hustší než voda za běž-ných podmínek. 

Takové přestárlé hvězdy – říkáme jim bílí trpaslíci - představují da-

leko nejběžnější závěrečné stadium hvězdného vývoje. Nejbližším a 

nejdříve objeveným bílým trpaslíkem je slabě zářící průvodce mimo-

řádně j asného Siria – nachází se ve vzdálenosti pouhých 9 světel-

ných let od Země. 

Bílí trpaslíci se vyvíjejí neobyčejně pomalu. Teprve za stovky 

miliard let vychladnou na téměř nezářící černé trpaslíky. Svými 

vlastnostmi připomínají spíše než klasické plynné hvězdy obří tuhé 

krystaly nebo nestvůrnou „makromolekulu“ s atomovými jádry pra-

vi-delně rozmístěnými v krystalické mříži.  
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Schéma koloběhu hmoty ve vesmíru od velkého třesku, kdy vznikly 

jen nejlehčí prvky periodické soustavy (podtržené jsou prvky s rozhodují-

cím podílem). Jak je ze schématu vidět, tento koloběh není zcela cyklický. 

Jestliže se hvězda zhroutí buď v neutronovou hvězdu, nebo v černou díru, 

je tento materiál z dalšího koloběhu hmoty ve vesmíru vyjmut.  

 

Materiál obsažený v hvězdných černých dírách, neutronových 

hvězdách i bílých trpaslících je tak jaksi vyjmut z kosmického kolo-

běhu látky, do něhož však znovu vstupuje plyn vyvržený při explo-

zích supernov a také látka, kterou hvězdy v průběhu svého vývoje 

poztrácejí méně nápadným způsobem. Nejde o nikterak zanedbatelný 

podíl. Při nedávno pozorovaném výbuchu supernovy 1987A ve Vel-

kém Magellanově mračnu se z původní hmotnosti hvězdy 18 M0 

rozptýlilo do okolního prostoru 16,6 M0 a jen l ,4 M0 zůstalo uvězně-

no v neutronové hvězdě. Tento rozptýlený materiál se chemicky lišil 

od látky, z níž se masivní hvězda kdysi zrodila, právě oněmi přímě-

semi těžších prvků, jež za jejího života před explozí postupně vznik-

ly.  

Chemické odlišnosti hvězd různého stáří rozpoznali astronomo-

vé už dávno prostředky spektrální analýzy. Hvězdy, jejichž stáří se 

pohybuje kolem 10 miliard let, mají zřetelně nižší obsah příměsí těž-

ších prvků než hvězdy zrozené před 5 miliardami let. Kupodivu se 

však dosud nezdařilo nalézt hvězdy bez příměsí – tedy kosmické 

H, D, He, Li 
Protogalaktický 
plyn 

Neutronové hvězdy 
Černé díry 

Velký třesk 
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objekty I. generace. Většina astronomů soudí, že tyto prvotní čistě 

vodíkově-heliové hvězdy měly vesměs vysoké hmotnosti, takže 

rychle zestárly a skončily jako supernovy pár milionů let po svém 

vzniku. Ozvaly se však i varovné hlasy, že se v jejich úplné absenci 

skrývá čertovo kopýtko a že dosud popisovaný scénář kosmického 

koloběhu hvězdné látky má závažné nedostatky. Teprve budoucí 

pozorování rozhodnou, který z názorů je blíže skutečnosti.  

Zatím jsme se zabývali hvězdami jako izolovanými jedinci, liší-

cími se zejména počáteční hmotností – z té potom plynou i ostatní 

konkrétní vlastnosti a způsob vývoje. Položme si nyní logickou otáz-

ku, kde se takové rozdíly v počátečních hmotnostech hvězd (popří-

padě hnědých trpaslíků) berou. Ukazuje se, že to souvisí s procesy 

vznikání hvězd z mezihvězdné látky. V zásadě se každá hvězda rodí 

podobně jako Slunce. To mimochodem znamená, že planetární sou-

stavy jsou pravděpodobně běžným vedlejším průvod-ním jevem 

vznikání hvězd. Zárodečná mezihvězdná mračna jsou však vesměs 

příliš hmotná – nezřídka dosahují, ba převyšují hmotnosti řádu l0
5
 

M0. 

Protože víme, že neexistují stabilní hvězdy s hmotností pře-

vyšující 70 M0, je evidentní, že z tak hmotného mračna se může 

utvořit velký počet hvězd. Háček je v tom, že na rozdíl od pozem-

ských atmosférických oblaků jsou mezihvězdná mračna útvary nad-

míru stabilní – nemají žádný důvod se rozpadat sama od sebe na 

menší chuchvalce. 

Astronomové s námahou hledají způsoby, jak k takovému roz-

padu donutit mračno násilím. Jedna cesta je skoro jistá; souvisí s 

explozemi supernov. Rozptylující se látka supernovy narazí na okol-

ní mezihvězdné mračno rychlostí stovek až tisíců kilometrů za 

sekundu a začne je před sebou hrnout podobně, jako sněžný pluh 

před sebou hrne sníh. Tím je zhustí natolik, že další shlukování do 

oddělených chuchvalců obstará rostoucí vlastní gravitace mračna. 

Druhý proces počítá s faktem, že mezihvězdná mračna se pohybují 

po eliptických oběžných drahách kolem středu dané hvězdné sousta-

vy (galaxie) a přitom dochází k občasnému zhušťování hmoty vlivem 

rozdílných rychlostí oběžného pohybu. Buď jak buď, nějaký podnět 

se zřejmě čas od času najde, a majestátní velmi hmotné, leč rozlehlé 
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mračno se začne trhat a zahušťovat na více chuchvalců o přiměřené 

hmotnosti.  

Všechno nasvědčuje tomu, že z jednoho chuchvalce obvykle zá-

roveň vznikne větší množství prahvězd. Takovým skupinkám „sou-

rozenců“ říkáme hvězdné asociace, případně otevřené hvězdokupy. 

Nejznámější otevřenou hvězdokupou jsou Plejády (Kuřátka) v sou-

hvězdí Býka, u nás viditelné na podzim a v zimě. Očima v nich spat-

říme 5 až 9 hvězd, ale výkonnými přístroji se podařilo nalézt nejmé-

ně 250 členů této hvězdokupy vzdálené od nás 400 svě-telných let. 

Odhaduje se, že hvězdy v Plejádách vznikly přibližně před 70 milio-

ny let, tedy astronomicky teprve včera. Hvězdy v otev-řených 

hvězdokupách nejsou navzájem gravitačně vázány, takže se záhy 

rozptylují do kosmického okolí a splynou s pozadím nejpozdě-ji za 

miliardu let.  

Podrobnější studium však ukazuje, že ani toto dělení zárodeč-

ných chuchvalců není poslední. Svědčí o tom četné případy vícená-

sobných soustav hvězd s dvěma až osmi členy, navzájem gravitačně 

vázanými. Zvláště výskyt dvojhvězd je nápadně vysoký a fakticky 

převyšuje zastoupení osamělých hvězd. Osamělost Slunce je podle 

dnešních názorů spíše výjimkou než pravidlem, a přitom právě tato 

výjimečnost Slunce se rozhodující měrou podílí na tom, že na pla-

netě Zemi mohl vzniknout a vyvinout se život. Planety u dvojhvězd 

či vícenásobných soustav sice mohou existovat, ale téměř určitě se 

pro rozvoj života nehodí.  

Galaxie  

Všechny hvězdy, které na obloze vidíme očima, náleží do jediné 

obří hvězdné soustavy, jíž jsme dali jméno Galaxie (Mléčná dráha). 

Do této soustavy tedy patří nejen ona stříbřitá mlha táhnoucí se na-

příč nebeskou klenbou a skládající se ze spousty vzdálených, teprve 

v dalekohledu rozlišitelných hvězd. Řadíme k ní i všechny hvězdy v 

souhvězdích, ba dokonce i ty, které spatříme pouze v triedru nebo 

středně velkém dalekohledu.  

Trvalo velmi dlouho, než astronomové alespoň v obrysech po-

znali stavbu Galaxie. Úkol jim komplikují dvě skutečnosti. Předně se 
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Slunce nalézá v hlavní rovině souměrnosti Galaxie, kde je koncent-

race hvězd největší. Za druhé není prostor mezi hvězdami prů-

hledný; je vyplněn mezihvězdnou látkou (prachem a plynem) vý-

razně nestejnoměrné hustoty – od zmíněných obřích mezihvězdných  

mračen s hustotou o šest řádů nižších (!), než je tomu ve vyčer-

pané baňce televizní obrazovky, až po mezihvězdné prázdno, které je  

o dalších pět řádů řidší (jeden atom. vodíku v krychlovém cen-

timetru). Tato mezihvězdná látka je převážně tak studená (10 K), že 

září pouze na milimetrových rádiových vlnách, a tak její strukturu 

rozpoznali astronomové teprve počátkem sedmdesátých let našeho 

století, když začali používat výkonné milimetrové radioteleskopy.  

Kdybychom se na Galaxii mohli podívat zdálky a „shora“, viděli 

bychom jakýsi nestvůrný talíř (disk) s jasným centrem uprostřed.  

 
Rez Galaxií s vyznačenou polohou Slunce a centra soustavy (C). Malé 

kroužky v galaktickém halu představují kulové hvězdokupy – soustavy 

velmi starých hvězd. Na rozdíl od nich jsou hvězdy v disku a výduti po-

měrně mladé, mají proto pestřejší chemické složení. Vně hala se nachází 

koróna Galaxie; tam sice nepozorujeme žádné hvězdy ani mezihvězdná 

mraěna, ale nachází se velké množství skryté hmoty neznámé podstaty. 

Mezihvězdný prach a plyn je soustře-děn v rovině disku – v tomto směru 

pozorujeme na obloze známý stříbřitý pás Mléčné dráhy a výhled z Galaxie 

do intergalaktického prostoru je silně omezen.  
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Kolem centra bychom spatřili spirálovitou strukturu s rameny, 

vybíhajícími z jádra soustavy. Poloměr disku je zhruba 35 000 svě-

telných let a Slunce se nalézá asi 25 000 světelných let od jádra, tedy 

přibližně ve dvou třetinách vzdálenosti mezi centrem a okrajem sou-

stavy. Slunce kolem jádra obíhá úctyhodnou rychlostí více než 200 

km s
-1 

a celá otočka (galaktický rok) mu trvá asi čtvrt miliardy let. 

Od okamžiku svého vzniku tedy oběhlo kolem jádra teprve 18krát.  

Kdybychom však na onu soustavu hleděli „zboku“, spatřili by-

chom tenké, uprostřed zesílené vřeteno, v hlavní rovině souměrnosti 

jakoby přeťaté temnou mezihvězdnou hmotou. Tloušťka vřetena by 

nepřesahovala l 500 světelných let; pouze v oblasti centrálního zesí-

lení dosahuje až 15 000 světelných let. V kulovém pomyslném obalu 

kolem soustavy se nacházejí izolované velmi koncentrované skupiny 

hvězd – kulové hvězdokupy, v každé z nich je l0
5
 až l0

6 
hvězd. Ta-

kových soustav už bylo nalezeno kolem 200. Obsahují mimořádně 

staré hvězdy s nízkým obsahem těžších prvků. Celá Galaxie je navíc 

obklopena slabě zářící korónou o průměru přes 100 svě-telných roků 

a ještě rozsáhlejším halem, jež obsahuje převážně nesvítící látku, 

projevující se výhradně souhrnným gravitačním půso-bením. Odha-

duje se, že v Galaxii je na 200 miliard hvězd o celkové hmotnosti 

1.10
11

Mo. K tomu musíme připočítat zhruba 1.10
10

 M0 v podobě me-

zihvězdné látky (mračen), a navíc téměř l . l0
12

 M0 látky nesvítící, o 

jejíž pravé povaze dosud vůbec nic nevíme.  

Uprostřed Galaxie se velmi pravděpodobně nalézá obří černá dí-

ra o hmotnosti 4. l0
6
 M0. Celá soustava rotuje kolem této super-

masivní černé díry, přičemž poblíž ní je úhlová rychlost rotace kon-

stantní (nezávisí na vzdálenosti, podobně jako třeba u gramofonové 

desky otáčející se na gramofonu). Ve větších vzdálenostech úhlová 

rychlost klesá, ale ne tak rychle, jak astronomové očekávali. Právě 

tento fakt je přesvědčuje, že velmi mnoho hmoty Galaxie se skrývá 

na její periferii. Stáří soustavy podle rozličných kritérií se pohybuje 

od l0 do 12 miliard let. Tím je zdola ohraničeno možné stáří celého 

vesmíru: nutně musí být stejné, či spíše o něco větší.  

Velmi dlouho si astronomové mysleli, že Mléčná dráha předsta-

vuje víceméně celý vesmír. Počínaje 18. stoletím byly sice na někte-

rých místech oblohy zjišťovány zvláštní spirální mlhoviny, ale proto-
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že neexistovala cesta, jak zjistit jejich vzdálenosti, bylo těžké cokoli 

soudit o jejich pravé povaze. Astronomové si posléze povšimli, že 

tyto mlhoviny se jakoby vyhýbají hlavní rovině sou-měrnosti Mléčné 

dráhy, a teprve v tomto století pochopili, že jde o výběrový efekt. 

Případné špitální mlhoviny vyskytující se podél této roviny nevidíme 

proto, že jejich světlo pohlcuje mezihvězdná látka Galaxie, soustře-

děná převážně právě v této rovině. Z toho logicky vyplývá, že pozo-

rované spirální mlhoviny se ve skutečnosti nalézají za hranicemi naší 

hvězdné soustavy – vlastně v největších možných vzdálenostech, 

kam astronomické teleskopy dohlédnou.  

Astronomové se rozštěpili na dva tábory. Jedni tvrdili, že jde o 

jakési drobné satelity přesně na vnějších hranicích Mléčné dráhy, 

kdežto jiní (byli v menšině) přišli s fantasticky znějící domněnkou, 

že jde o hvězdné soustavy (ostrovy) podobné naší Galaxii. Tato de-

bata se vyostřila počátkem dvacátých let našeho století, a tu se uká-

zalo, že menšina byla v právu: v několika spirálních mlhovinách byly 

totiž rozlišeny proměnné hvězdy.  

Proměnné hvězdy odvozují svůj název z časové proměnnosti 

jasnosti. Její příčina může být geometrická (dvojhvězda, jejíž složky 

se při oběžném pohybu kolem společného těžiště navzájem zakrýva-

jí) nebo astrofyzikální (hvězdy mění svou povrchovou teplotu a roz-

mě-ry). Ke druhé skupině proměnných patří také hvězdy zvané cefe-

idy. Jsou tak pojmenovány podle svého prototypu, jímž je poměrně 

jasná hvězda 8 v souhvězdí Cefea (u nás viditelná očima po celý 

rok). Dnes už víme, že příčinou proměnnosti cefeid jsou přísně peri-

odické pulzace rozměrů hvězdy, doprovázené i změnou teploty. V 

uvedené době to sice astronomové ještě nevěděli, ale zásluhou ame-

rické astronomky Henrietty Leavittové poznali nesmírně důležitý 

vztah mezi skutečnou svítivostí (zářivým výkonem) cefeidy a délkou 

periody pulzací (světelných změn). Tyto periody se pohybují od ně-

ko-lika dnů až po desítky dnů, takže je lze velmi snadno z opakova-

ných pozorování zjistit.  

Pak už šlo uplatnit postup, který jsme popsali. U blízkých cefeid 

určíme vzdálenost trigonometricky. Tím zkalibrujeme stupnici záři-

vých výkonů cefeid, takže od té chvíle víme, jakému zářivému výko-

nu hvězdy odpovídá určitá perioda světelných změn. Pomocí vztahu 
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perioda – zářivý výkon pak zjistíme skutečné zářivé výkony pro 

všechny cefeidy, jejichž periody světelných změn jsme změřili. Tyto 

výkony porovnáme s pozorovanou jasností cefeid – a dostaneme fo-

tometricky určenou vzdálenost.  

Je zřejmé, že všechny uvažované hodnoty mají jistý vlastní roz-

ptyl, a navíc do hry vstupuje neznámá hodnota pohlcování světla 

cefeidy mezihvězdnou látkou. Pro přibližnou představu o vzdálenos-

tech však metoda postačuje a používá se s různými úpravami dodnes. 

Studium cefeid ve spirálních mlhovinách tak vedlo k revo-lučnímu 

zjištění, že ony mlhoviny neleží na periferii Mléčné dráhy, nýbrž 

mnohem a mnohem dále. Jejich lineární (příčné) rozměry jsou pak 

srovnatelné s rozměry Mléčné dráhy. Domněnka „hvězdných ostro-

vů“ se ukázala jako správná.  

Červené posuvy ve spektrech galaxií  

Souběžně s tím se rozvíjela spektroskopie, jež tuto domněnku 

nezávisle potvrdila. Pravé plynné mlhoviny mají totiž úplně jiný 

vzhled spektra než hvězdy. Je to dáno především tím, že zatímco 

plynné mlhoviny tvoří velmi zředěná mezihvězdná látka, plynné at-

mosféry hvězd jsou nesrovnatelně hustší a navíc zevnitř ozařované 

mnohem teplejšími podpovrchovými vrstvami. U pravých mlhovin 

proto vidíme jasné (emisní) spektrální čáry, mezi nimiž je téměř tma. 

Naproti tomu hvězdy vykazují tmavé (absorpční) spektrální čáry na 

vý-razně jasném pozadí spojitého spektra.  

Nuže, spektra spirálních „mlhovin“ zřetelně prokázala, že vznik-

la překládáním velkého počtu individuálních spekter hvězd, a to i 

tam, kde se žádné cefeidy nepodařilo přímo pozorovat. Navíc roku 

1912 zjistil americký astronom Vesto Slipher, že polohy spektrálních 

čar ve spirálních mlhovinách nesouhlasí s polohami týchž čar v labo-

ra-toři. Byly totiž vždy posunuty k dlouhovlnnějšímu (červenému) 

konci spektra a tento posuv se pro různé mlhoviny navzájem lišil.  

Astronomové si zvykli tento posuv vyjadřovat bezrozměrnou 

ve-ličinou z, která je definována takto:  
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Výhodou tohoto způsobuje okolnost, že u dané hvězdy či mlho-

viny nezávisí hodnota z na tom, pro kterou čáru posuv určujeme. 

Znaménko veličiny z je kladné, je-li čára posunuta k červenému kon-

ci spektra, ale bylo by záporné, kdyby byla čára posunuta k modrému 

(krátkovlnnějšímu) konci spektra. Pořízení několika desítek spekter 

spirálních mlhovin dalo jednoznačný výsledek: ve všech případech 

byla veličina z kladná, tj. šlo vždy o červený posuv.  

To vypadalo přímo tajemně. V klasické fyzice se totiž červený 

posuv vykládá jako Dopplerův jev. znamená to, že zdroj světla se od 

pozorovatele vzdaluje. Posuv z je tím větší, čím vyšší je rychlost 

vzdalování. Hodnoty z změřené pro špitální mlhoviny dávaly na teh-

dejší dobu neslýchané rychlosti vzdalování, až několik tisíc kilomet-

rů za sekundu. Pro porovnání: u běžných hvězd v Galaxii pozoruje-

me rychlosti vzdalování nanejvýš 500 km s
-1

. Objevil se problém, jak 

tyto enormní rychlosti vzdalování vysvětlit, a mnozí z odborníků 

zastávali názor, že z roviny naší Mléčné dráhy vyvěrá síla neznámé 

povahy, která spirální mlhoviny „odtlačuje“ nahoru nebo dolů. 

O správné vysvětlení celého problému se posléze zasloužila 

právě se rozvíjející moderní kosmologie, jak o tom ještě bude řeč. V 

tuto chvíli pouze připomeňme, že zásluhou amerického astronoma 

Edwina Hubblea započala koncem dvacátých let moderní éra pozo-

rovací kosmologie; tento neúnavný pozorovatel, pracující se svým 

asistentem Milionem Humasonem u tehdy největšího dalekohledu 

světa (2,5m reflektoru observatoře Mt. Wilson v Kalifornii), totiž 

zjistil, že zmíněné červené posuvy spirálních mlhovin jsou přímo 

úměrné vzdálenosti objektů od nás.  

K měření červených posuvů ve spektru stačí přesný mikrometr a 

hodnoty takto odvozené jsou vcelku spolehlivé (v každém spektru lze 

měřit posuvy mnoha čar a z nich vypočítat průměrnou hodnotu). K 

určení vzdáleností používal Hubble už zmíněného vztahu perioda - 

zářivý výkon pro cefeidy. To znamená, že vzdálenosti byly zatíženy 

většími chybami jak náhodnými, tak soustavnými (dnes víme, že 

vzdálenosti mlhovin Hubble soustavně podceňoval bezmála deset-
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krát!). Nicméně základní lineární vztah červený posuv – vzdálenost 

se z pozorování vyloupl zcela přesvědčivě. Hubble tak defini-tivně 

prokázal, že spirální mlhoviny jsou fakticky velmi vzdálené protějš-

ky naší Mléčné dráhy – že jde o cizí galaxie. 

 
 
VZDÁLENOST (109 SVĚTELNÝCH LET)  
 
Diagram lineární závislosti červeného posuvu galaxií (resp. jejich 

rychlosti vzdalování) na vzdálenosti – tzv. Hubbleův vztah pro význačné 

kupy galaxií. Slabě vytažený čtverec vlevo dole ukazuje rozsah měření 

zveřejněných Edwinem Hubblem v průkopnické práci z roku 1929.  

 

 Hubble pak vynaložil nesmírné úsilí, aby zvýšil počet změře-

ných červených posuvů pro různé galaxie. Šlo to pomalu – pořízení 

spektra jediné galaxie tehdy stálo i několik desítek hodin expozice u 

2,5m reflektoru. Dnes už se tomu ani nemůžeme divit – vždyť 

Hubble studoval objekty na samé mezi technické dohlednosti tehdej-

ší astronomie, ve vzdálenostech desítek milionů světelných let od 

nás.  

Severní koruna 
 

•Velká medvědice 
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Hubbleovým epochálním objevem se tak dramaticky rozšířil náš 

kosmický obzor. Když se totiž podařilo spolehlivě ověřit, že vztah 

mezi červeným posuvem a vzdáleností galaxií je vskutku lineární, 

bylo možné úlohu obrátit. Spolehli jsme se zkrátka na kosmologický 

princip, který v tom případě lze formulovat tak, že Hubbleův vztah 

platí v celém pozorovatelném vesmíru, a z relativně snadných měře-

ní červených posuvů z se začaly odvozovat vzdálenosti galaxií.  

Hubble také objevil červené posuvy v některých mlhovinách, 

které se nemohly „pochlubit“ žádnou spirální strukturou. Tak dospěl 

k roztřídění galaxií na spirální a eliptické, což se rovněž udrželo 

dodnes. Eliptické galaxie se liší od spirálních nejen tvarem, ale hlav-

ně nepřítomností mezihvězdné látky. Proto se v nich už dnes praktic-

ky nerodí nová pokolení hvězd – nemají totiž z čeho. Třetím typem 

jsou galaxie zcela nepravidelné, bez vnitřní struktury a ohra 

ničeného tvaru, l tyto galaxie se skládají převážně z hvězd a me-

zihvězdné látky, ale jejich původ se vysvětluje ještě obtížněji, než je 

tomu u galaxií s jistými rysy pravidelnosti.  

Mocné přístroje současnosti jsou s to na podrobných snímcích 

zachytit opravdu spoustu galaxií. Zatímco při běžném pohledu na 

oblohu dalekohledem převládají v zorném poli přístroje hvězdy naší 

Galaxie – a jenom sem tam zahlédneme mlhavý obláček cizí galaxie 

–, u snímků pořízených obřími stroji je tomu právě naopak: daleko 

nejvíce objektů v zorném poli jsou cizí, velmi vzdálené galaxie, 

kdežto hvězdy naší soustavy představují pouze několik procent zob-

razovaných objektů.  

Studium galaxií, jejich vzhledu, spekter, struktury a vnitřních 

po-hybů patří dnes ke klíčovým oblastem výzkumu astronomie a tím 

i kosmologie. Kvůli galaxiím se stavějí stále dokonalejší přístroje 

nejen pro optickou, ale i rádiovou a infračervenou oblast spektra. 

Bližší galaxie lze rovněž zkoumat v oboru krátkovlnného ultrafialo-

vého a rentgenového záření. U vzdálenějších galaxií to vlastně není 

potřeba: vlivem velkého červeného posuvu se krátkovlnné záření dá 

pozorovat v optickém či infračerveném pásmu – červené posuvy u 

těchto galaxií jsou tak velké, že je opravdu nelze přehlédnout.  

Dnes známe červené posuvy asi 50 000 galaxií a tento počet 

každoročně rychle vzrůstá. Moderní přístroje jsou schopny určit na-
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jednou červené posuvy desítek galaxií na jediném snímku s expozicí 

kolem hodiny. Tak se poprvé v historii astronomie daří zjišťo-vat, jak 

jsou galaxie rozmístěny v prostoru. Měřením polohy galaxie mezi 

hvězdami na obloze určíme dvě souřadnice a tu třetí (vzdálenost od 

nás) nám nahradí změřený červený posuv, dosazený do Hubbleova 

vztahu.  

Struktura vesmíru  

Trojrozměrné modely rozložení galaxií upozornily na překvapu-

jící fakt, že hvězdné ostrovy nejsou v prostoru rozloženy nahodile 

(rovnoměrně), jak by člověk čekal z aplikace kosmologického prin-

cipu. Naopak, vytvářejí různé shluky a hnízda vpravdě gigantických 

roz-měrů. Tak už sama naše Mléčná dráha náleží do místní skupiny 

galaxií, která obsahuje asi 30 galaxií různých velikostí, hmotností i 

tvarů v pomyslné kouli o poloměru 5 milionů světelných let.  

K nejvýznamnějším příslušníkům místní soustavy patří přede-

vším jakési dvojče naší Mléčné dráhy – Velká spirální galaxie v An-

dro-medě (M31); mimochodem, jediná cizí galaxie na severní oblo-

ze, kterou lze za příznivých okolností ještě zahlédnout prostým okem 

jako nepatrnou mlhavou skvrnku. Je od nás vzdálena 2,3 milionu 

světelných let. Ještě blíže jsou dvě nepravidelné galaxie jižní oblohy  

- Velké a Malé Magellanovo mračno. Jsou od nás vzdáleny 170 

000 a 210 000 světelných let.  

Většími útvary jsou kupy galaxií, obsahující tisíce galaxií v pro-

storu o průměru kolem 30 milionů světelných let. Členové kupy jsou 

navzájem gravitačně vázáni, tj. obíhají kolem společného těžiště. 

Podle současných názorů jde o vůbec největší gravitačně vázané 

struktury ve vesmíru. Nicméně ani kupy galaxií nejsou ve vesmíru 

rozloženy rovnoměrně, nýbrž ve shlucích, jimž se říká nadkupy gala-

xií. Průměrná nadkupa se skládá z několika desítek kup v prostoru o 

rozměru až 300 milionů světelných let. Její úhrnná hmotnost se od-

haduje na l0
16

 M0. Nadkupa však už není gravitačně vázána, takže 

během času se rozpadá, i když samozřejmě z našeho hlediska jde o 

velmi povlovný proces.  
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Důmyslné metody statistického výzkumu galaxií dovolily v po-

sledních letech odvodit, že ani tím hierarchie struktur galaxií ve 

vesmíru nekončí. Postupně se ukázalo, že galaxie zaujímají jen nece-

lou osminu daného kosmického prostoru a vyskytují se převážně po-

dél stěn jakýchsi „buněk“, připomínajících kosmicky zbytnělou moř-

skou houbu. Uvnitř buněk je relativně prázdno – v prolukách o roz-

měrech až 300 milionů světelných let je galaxií nápadný nedostatek. 

Po stěnách buněk se galaxie vyskytují buď v podobě vláken (špaget), 

anebo po celé stěně jako „lívance“. Některá vlákna dosahují délky 

přes l miliardu světelných let. Vyložit vznik této podivuhodně neče-

kané struktury vesmíru patří k nejobtížnějším úkolům moderní kos-

mologie.  

Extrémními případy galaxií jsou objekty rozpoznané počátkem 

šedesátých let našeho století jako tzv. kvazistelární rádiové zdroje 

(zkratkově kvasary). Jak název napovídá, objekty vypadají na první 

pohled jako hvězdy, ale hvězdy to nejsou. Vykazují totiž tak vysoké 

červené posuvy ze spektrálních čar, že by to znamenalo úprk hvězd 

od nás rychlostmi až 90 % rychlosti světla. Takové hvězdy by ne-

mohly patřit do žádné galaxie, neboť jejich rychlost pohybu by znač-

ně překračovala únikovou rychlost pro kteroukoli hvězdnou soustavu 

(maximálně 700 km s
-1

).  

 
Ukázka nerovnoměrného rozložení galaxií v kosmickém prostoru. V 

diagramu jsou vyneseny polohy více než l 000 relativně blízkých galaxií v 

deklinačním pruhu širokém 60°. Radiálně je vynášena rychlost vzdalování 
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v (úměrná červe-nému posuvu galaxií), oblouk R A představuje zbylou 

sférickou souřadnici (rektascenzi). Galaxie mají tendenci shlukovat se na 

povrchu obrovských „bublin“ o průměru až 300 milionů světelných let.  

 

Po několika marných pokusech vysvětlit červený posuv kvasarů 

nějakou „novou fyzikou“ se ukázalo, že / kvasary vyhovují Hubbleo-

vu vztahu mezi červeným posuvem a vzdáleností od nás. Tak se kva-

sary rázem ocitly na čele nejvzdálenějších objektů ve vesmíru. Tím 

více astronomy udivovalo, že navzdory rekordním vzdálenostem jsou 

kvasary docela snadno pozorovatelné i středně velkými teleskopy 

(běžné galaxie při tak gigantických vzdálenostech stěží zachytí nej-

větší dalekohledy světa), a navíc od nich přichází silné rádiové záření 

v pásmu metrových vln.  

Brzy potom vyšlo najevo, že mnohé kvasary rychle mění svou 

optickou jasnost i rádiový tok. Z toho můžeme pak nepřímo spočítat 

geometrický rozměr zářícího zdroje: nepřevyšuje několik světelných 

dnů! Ze znalosti vzdálenosti a zářivého toku v širokém pásmu vlno-

vých délek lze odhadnout skutečný zářivý výkon těchto kosmicky 

docela malých objektů – dosahuje fantastických hodnot až l0
41

 W 

(pro srovnání: naše Galaxie vyzařuje „pouze“ 10
37

 W, tj. jako 10
11

 

Sluncí). 

Astronomové si předtím jaksi zvykli, že místy se ve vesmíru 

uvolňu-je velké množství zářivé energie, ale vždy šlo o objekty roz-

sáhlé galaxie s průměrem řádu l0
5
 světelných let. Najednou jsme 

však byli postaveni před záhadu, jak se ještě desettisíckrát vyšší vý-

kon vyzařuje z objemu l(f°krát menšího\ Opět se nabízelo vysvětlení, 

že kvasary jsou projevy „nové fyziky“.  

Dnes je známo nejméně 8 000 kvasarů, z nichž nejvzdálenější se 

nalézají poblíž částicového horizontu, jak jsme jej definovali na za-

čátku kapitoly (jejich červené posuvy z dosahují hodnot až 4,9). Vět-

šina těchto kvasarů je však na rozdíl od původní definice „rádiově 

tichá“, takže soudobé radioteleskopy nejsou s to zachytit jejich rádi-

ové záření. Zato však jsou mnohé kvasary mohutnými zdroji záření 

infračerveného. 

Z obsáhlých studií kvasarů vyplývá, že jde o velmi hmotné útva-

ry (řádově l0
9
 M0), koncentrované v objemu srovnatelném s rozměry 
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sluneční soustavy. Zdrojem jejich mocné energie nemůže být žádná 

termonukleární reakce – není na to totiž dost účinná. Je tedy zřejmé, 

že kvasary obsahují uvnitř záhadný „stroj“, vykazující dosud nejvyšší 

účinnost přeměny energie v celém poznávaném vesmíru.  

 

 
Viditelnost silných emisních čar (černé tečky) ve spektrech kvasarů s 

rozlič-nými červenými posuvy z. Jednotlivé kvasary jsou v diagramu vlevo 

označeny čísly z příslušných katalogů. V horní části diagramu jsou uvedeny 

vlnové délky X čar v laboratoři (z = 0). L-a značí první čáru Lymanovy 

série vodíku, H jsou čáry Balmerovy série vodíku, římské číslice u značek 
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chemických prvků udávají stupeň ionizace daného atomu (zvětšený o jed-

na). V dolní části diagramu jsou vyznačena spektrální pásma (UV- ultrafia-

lové, IČ – infračervené záření) a poloha ozónové hrany (O3), která znemož-

ňuje pozorování krátkovlnného UV záření na zemském povrchu. Díky ob-

rovským červe-ným posuvům kvasarů lze tak pozemními přístroji snadno 

registrovat emisní čáry, které bychom u bližších objektů (s menším červe-

ným posuvem) vůbec nemohli pozorovat. U velmi vzdálených kvasarů je 

většina silných emisí posunuta do infračerveného oboru spektra, jak je z 

grafu dobře vidět.  
 

Zdálo by se, že připomínkou existence kvasarů bychom mohli 

naši opravdu telegraficky zhuštěnou procházku vesmírem ukončit, 

ale to bychom se dopustili hrubé chyby, neboť bychom opomněli 

další kosmologicky závažné složky hmoty ve vesmíru. Především 

tzv. kosmické záření, což fakticky není záření, nýbrž proud vysoce 

energetických a většinou elektricky nabitých částic (protonů, jader 

atomů těžších prvků). Individuální částice zaznamenávané speciál-

ními detektory v podzemí, na Zemi, v zemské atmosféře i na umě-

lých družicích či kosmických sondách mohou nabývat energií, jichž 

zatím nelze dosáhnout ani v největších pozemských urychlovačích 

částic. Zatímco současný urychlovací rekord amerického tevatronu v 

laboratoři Fermilab poblíž Chicaga v USA činí 1,8 TeV (TeV = tera-

elektronvolt = l0
12

 eV), z vesmíru přibližně jednou ročně přilétají 

částice s energiemi téměř l0
21

 eV, tedy miliardkrát vyššími.  

Dosud nemáme dobrou představu o tom, kde se tak energetické 

Částice ve vesmíru berou, neboť astronomické zkoumání kosmického 

zářeni naráží na zásadní nesnáz, spočívající právě v přítomnosti klad-

ného elektrického náboje (násobek náboje protonu) částic kosmického 

záření. Jelikož mezihvězdný a intergalaktický prostor je vyplněn roz-

ličnými magnetickými poli, jež se navzájem chaoticky prostupují, 

pohybuji se částice kosmického záření po složitých křivkách a na Ze-

mi dopadají z úplně jiných směru, než byly ze zdrojů vyslány. Tak je 

naprosto vyloučeno určit polohu zdrojů kosmického záření, případně je 

ztotožnit s některými typy astronomicky pozorovaných objektů; nelze 

proto určit ani vzdálenost zdrojů, a tím ani jejich fyzikální povahu. 

Dalším hojným typem částic, které neustále brázdí vesmírem, 

jsou neutrina. Ta si sice zachovávají směr letu od zdroje, neboť jsou 



-  68  - 

elektricky neutrální, zato je mimořádné obtížné přimět je k jakékoli 

interakci s jinou hmotou - všechny myslitelné detektory neutrin jsou 

příliš „děravé". Tušíme pouze nepřímo, že vesmír je vyplněn neutriny v 

počtu snad až stovek milionů kusů v krychlovém metru, ale experi-

mentálně prokázat to zatím neumíme. 

Zcela jedinečné údaje však můžeme získávat o fotonech kosmic-

kého pozadí. Jde převážně o nízkoenergetické fotony, které se pro-

jevují zejména jako rádiové milimetrové vlny. Lze je tedy dobře sle-

dovat citlivými radioteleskopy. Rádiové zářeni kosmického pozadí 

bylo objeveno americkými radioaslronomy Arno Penziasem a Ro-

beném Wilsonem roku 1965. Objevitelé ukázali, že záření má formu 

jakéhosi nadbytečného šumu, jehož intenzita ve všech směrech je 

přibližné stejná. Závislost zářivosti na vlnové délce velmi dobře sle-

duje teoretickou křivku záření pro černé těleso o teplotě necelé 3 K, 

odvozenou z proslulého Planckova vyzařovacího zákona. Studium 

nepatrných směrových fluktuací mikrovlnného zářeni kosmického 

pozadí'je pro kosmologii neobyčejně cenné, jak si ještě ukážeme. 

Předtím však musíme učinit v našem vyprávění o vesmíru velice 

zásadní a rozsáhlou odbočku. Zatím jsme jen shrnovali astronomická 

fakta, aniž bychom seje pokoušeli fyzikálně vyložit a pochopit. Jisté o 

takové pochopení stojíme, ale v tom případě se neobejdeme bez struč-

ného shrnutí důležitých poznatků moderní fyziky. Je jich ovšem to-

lik, že jim musíme věnoval celou dalši kapitolu. 
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( 3 )  FYZIKOVÉ 
ZKOUMAJÍ HMOTU 

 

 
 

 

Celá fyzika je hotová. 

 Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy: 

konstantní rychlost Síření světla 

 a odchylky od teorie zářeni černého tělesa. 

 

Gustav Robert Kirchhoff (l887) 

Krize klasické fyziky 
 

Zatímco se astronomové 19. století, podníceni úspěchem při ur-

čení vzdáleností hvězd, nořili svými přístroji čím dále hlouběji do 

propastí prostoru a času, vydali se fyzikové té doby zdánlivě směrem 

právě opačným: snažili se prozkoumat mikrostrukturu hmoty. Vědělo 

se už dávno o molekulách i atomech (třebaže existenci atomů někteří 

význační fyzikové dosud odmítali připustit!), existovala úspěšná teorie 

gravitace (vytvořená Isaakem Newtonem a k dokonalosti dovedená 

nebeskými mechaniky, jako byl Pierre-Simon Laplace, Joseph 

Lagrange, Simon Newcomb a mnozí další) a James Clerk Maxwell 

dokázal roku 1873 snad ještě úspěšnčji popsat i interakci elektromag-

netickou, která je vlastně základem veškeré chemie. Dmitrij Menděl-

cjev udělal roku 1869 pořádek v systematice chemických prvků, tak-

že před koncem století vládla v přírodních vědách pohoda, pramenící z 

dosažených úspěchů i z přesvědčení, že fundamentální zákony přírody 

byly odhaleny a dalši generace badatelů se budou nejspíše věnovat údrž-

bě skvělé budovy vědy, spočívající především v přesnějším měření 

hodnot konstant, vystupujících jako konstanty úměrnosti ve fyzikálních 

zákonech. Traduje se dokonce anek-dotický příběh, že protesor fyziky 

rozmlouval studentu Maxi Planckovi jeho úmysl věnovat se fyzice, 



-  70  - 

/dalo se mu neúčelné, aby mladý Plaňek mrhal svým talentem na 

tak neperspektivní práci. 

Atmosféru té doby bezděčně nejpřesněji vystihl německý fyzik 

Gustav Kirchhoff citátem, který uvádí tuto kapitolu. Vypíchl v něm s 

přímo geniální intuicí dva opravdu nejvýznamnější nevyřešené pro-

blémy tehdejší fyziky (k objevu přirozené radioaktivity došlo až roku 

1896, po Kirchhoffově smrti). Dnes už dobře víme, že k vyře-šení 

zmíněných „drobných problémů“ musela fyzika zásadně změ-nit 

dosud platné koncepce, a následky této revoluční proměny poci-

ťujeme dodnes.  

Fakt, že rychlost šíření světla ve vakuu je konstanta nezávislá na 

tom, ve které inerciální vztažné soustavě ji měříme, byl Albertu Ein-

steinovi odrazovým můstkem při formulaci teorie relativity (1905-

1915). Správnou teorii záření černého tělesa podal koncem roku 

1900 právě Max Plaňek zavedením revolučního předpokladu, že zá-

ření se skládá z dále nedělitelných kvant. Tím položil základy kvan-

tové mechaniky, jež byla rozpracována v ucelenou teorii po-čátkem 

dvacátých let našeho století zásluhou Nielse Bohra, Erwina Schro-

dingera, Wolfganga Pauliho, Wernera Heisenberga, Paula Diraka a 

řady dalších velikánů fyziky 20. století.  

Poměrně záhy se ukázalo, že obě nové teorie mají velmi úzký 

vztah k astronomii. Jelikož teorie relativity dává zvlášť odchylné 

výsledky od klasické teorie Newtonovy prpjydké rychlosti pohybu 

těles (relativistické rychlosti, blízké rychlosti světla) či zase pro silná 

gravitační pole, bylo vlastně logické čekat, že odchylky budeme nej-

spíše moci pozorovat v dálavách kosmu, neboť tam se setkáváme jak 

s velkými rychlostmi, tak se silnými gravitačními poli nebeských 

těles. Kvantová mechanika pak umožnila vysvětlit úkazy pozorované 

v astronomii od vynálezu spektroskopie. Především sejí podařilo 

vyložit vznik čárových spekter atomů a molekul a posléze i problém 

vzniku zářivé energie hvězd termonukleárními reakcemi. To už však 

bylo jasné, že při popisu světa nevystačíme se dvěma základními 

interakcemi (gravitací a elektromagnetismem), ale zeje třeba přibrat 

ještě dvě interakce velmi krátkého (řádu l0
-15

 m) dosahu uvnitř ato-

mových jader.  
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Sám pojem atomového jádra vznikl na základě Rutherfordových 

experimentů se srážkami vysoce energetických částic. Tento způsob 

zkoumání hmoty se připodobňuje k bariérovým testům automobilů, 

kdy se snažíme odvodit určité vlastnosti vozu tím, že ho rozbíjíme 

nárazem o překážku. Částicový fyzik vrhá své objekty rovněž proti 

překážkám a pak pozoruje, které „šroubečky při nárazu vypadnou“. 

Jeho úkol je ztížen, neboť atomy – natožpak jejich částice – nelze 

přímo pozorovat ani sebesilnějším mikroskopem. Je vlastně udivují-

cí, co všechno se přes tato technická omezení podařilo o stavbě hmo-

ty zjistit. Dnes už je zřejmé, že každý závažný objev v částicové fy-

zice má svůj bezprostřední ohlas při výzkumu vesmíru, a také naopak 

– že mnohé poznatky astronomů zcela konkrétně ovlivňují soudobé 

představy o stavbě hmoty.  

Einsteinova teorie relativity  

Historicky to byli právě astronomové, kdo se zasloužil o to, že 

Einsteinovu teorii relativity kladně přijala vědecká veřejnost. Z Ein-

steinovy teorie totiž vyplynuly některé důsledky, jež se daly v rámci 

měřicích chyb spíš ověřit v astronomii než v omezených podmínkách 

pozemských laboratoří.  

Tak se například už před Einsteinem vědělo, že spojnice perihe-

lu (bodu, v němž je těleso nejblíže Slunci) Merkuru s centrem elipsy, 

po níž Merkur kolem Slunce obíhá, se stáčí v prostoru o něco více, 

než připouští klasická Newtonova gravitační teorie. Stáčení je vlastně 

velmi pomalé, pouze (42,6 ± 0,9)“ za století, ale i tak malá odchylka 

astronomy znepokojovala, neboť byla o dva řády větší, než jsou chy-

by v určení polohy Merkuru z optických pozorování. Einsteinova 

teorie však toto nadbytečné stáčení perihelu přímo předvídá i číselná 

shoda s úda-“jTo Merkurově dráze je vynikající – teorie dává 43,0“ 

za století. 

Mimochodem, toto relativistické stáčení eliptické oběžné dráhy  

v prostoru se dnes daří pozorovat i u objektů mimo sluneční 

soustavu. To se dramaticky prokázalo v posledním desetiletí po ob-

jevu velmi těsných dvojhvězd, v nichž jednou ze složek je rychle 

rotující neutronová hvězda, obklopená extrémně silným magnetic-
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kým polem, projevující se jako rádiový pulzar. Takový pulzar se 

zdálky pozná podle kratičkých a přísně periodických rádiových sig-

nálů jakýchsi časových znamení, vysílaných ve zběsilém tempu až 

642krát za jedinou sekundu. Představuje vlastně ideální hodiny po-

hybující se v silném gravitačním poli, což dovoluje odhalit řadu vý-

razných relativistických efektů, mezi nimi i zmíněné stáčení eliptické 

dráhy. U jednoho pulzaru v souhvězdí Orla činí příslušné stáčení 40° 

za rok a u tzv. milisekundového pulzaru v kulové hvězdokupě 47 

Tucanae dokonce 0,6° za den (219° za rok!). Takové efekty zajisté 

nelze přehlédnout ani při zcela hrubých měřeních. 

Naproti tomu další efekty teorie relativity nebyly pozorovateli 

rozpoznány předem – začaly se hledat právě až na základě Einstei-

novy předpovědi. Tak teorie relativity předvídá zpomalování všech 

dějů v silném gravitačním poli – a také při vysokých relativistických 

rychlostech (dilatace času). Oba typy zpomalení byly v astronomii 

pozorovány. Spektrální čáry ve spektrech malých hmotných hvězd 

(bílých trpaslíků) s vysokou intenzitou gravitace na povrchu (řádově 

lO^krát vyšší než gravitace na povrchu Země) jsou vskutku posunuty 

k dlouhovlnnému konci spektra (gravitační červený posuv), neboť v 

silném gravitačním poli kmitá záření „lineji“ než v poli slabém.  

Výpočty prokazují, že pro stabilní tělesa může však gravitační 

červe-ný posuv nabýt omezené hodnoty, nanejvýš z = 1,9 (pro po-

vrch kompaktní neutronové hvězdy velké hmotnosti ~ 1,5 Mo). Ne-

lze proto tímto fyzikálním jevem vysvětlit rekordní červené posuvy 

ve spektrech galaxií a kvasarů (z ~ 4,9), jak se svého času rovněž 

navrhovalo.  

Dilatace času v silném gravitačním poli se projeví svérázným 

způso-bem i při měření vzdáleností planet sluneční soustavy moderní 

radiolo-kační metodou, jak poprvé ukázal americký fyzik Irwin Sha-

piro. Jelikož zvláště při určování vzdálenosti Venuše a Marsu měří-

me rádiové signály, které při letu tam i zpět střídavě procházejí či 

zase neprocházejí poblíž velmi hmotného Slunce, projeví se přítom-

nost těžké hmoty pří-padným zpožděním radarové ozvěny. Tento jev 

byl vskutku pozorován a slouží tedy jako další nezávislý test správ-

nosti obecné teorie relativity.  
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V kosmickém záření pozorují astrofyzikové elementární částice 

miony („těžké“ elektrony), které se v laboratoři při malých rychlos-

tech rozpadají už za 2,2 \is. Tyto miony vznikají z primárního kos-

mického záření ve výškách alespoň 10 km nad Zemí a podle klasické 

fyziky bychom je tedy neměli být schopni zachytit na moř-ské hladi-

ně, neboť i kdyby se pohybovaly rychlostí světla, měly by zaniknout 

nejdále 660 m od místa vzniku. Relativistický vzorec však ukazuje, 

že dilatace času zde hraje podstatnou roli právě proto, že miony se 

pohybují téměř rychlostí světla (pouze o 0,2 promile pomaleji), takže 

se jejich životní doba protáhne na plných 110 us a za tu dobu doletí 

do vzdálenosti 33 km od místa vzniku, tedy snadno z vysoké atmo-

sféry k mořské hladině, jak vskutku pozorujeme.  

To, co platí pro elementární částice, musí platit zcela obecně. 

Tak se dospělo k proslulému paradoxu dvojčat, který bychom si 

mohli osvětlit na příkladu jedno vaječných dvojčat Petra a Pavla. Petr 

zů-stane během celého experimentu na Zemi, zatímco Pavel se vydá 

v kosmické fotonové raketě ke hvězdám. Petr zjistí, že se Pavel vůči 

němu řadu let pohyboval v raketě rychlostí blízkou rychlosti světla 

(technicky lze zařídit, aby urychlování rakety probíhalo s přetížením 

l G,  

které bude Pavel pociťovat jako „umělou“ tíží stejné velikosti, 

jako je gravitace G na zemském povrchu, a tedy ho biologicky nijak 

neohrozí, naopak zbaví ho nepříjemných příznaků pobytu v beztíž-

ném stavu). Řekněme, že po 15 letech se Pavel rozhodne raketu za-

brzdit (se záporným „přetížením“ rovněž l G), otočit, urychlit se 

zrychlením l G směrem k Zemi atd. a po 60 Tělech od startu přistane 

na Zemi. Podívá se na Petra a užasne – Petr bude o plných 20 let 

starší než on, a to jak co do vzhledu a zdravotního stavu, tak i podle 

pozemského kalendáře! 

Paradoxem se tento hypotetický příběh obvykle nazývá proto, že 

si laik může myslet, že tento myšlenkový pochod lze v relativitě ob-

rátit naruby. Přece je totéž, když bude Pavel soudit, že nejprve se od 

něho Petr vzdaloval a posléze se k němu přibližoval onou velkou 

relativistickou rychlostí? Čili také Pavel by měl být starší než Petr, 

čímž vzniká spor, a tedy paradox.  
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Poslední úvaha je však chybná; ani v relativitě nelze roli Petra a 

Pavla zaměnit právě proto, že to byl Pavel, kdo během svého letu 

měnil směr letu, a proto nutně pociťoval proměnné zrychlení („při 

obrátce mu padaly na hlavu kufry“). V této epizodě je uvedená situa-

ce nesouměrná, a proto je nesouměrný i výsledek. Pomalejší Pavlovo 

zestárnutí při zpětném návratu na Zemi je fyzikálně i biologicky na-

prosto reálný jev, tak jako je tomu u zmíněných mionů v kosmickém 

záření. S miony se dá samozřejmě experimentovat neporovna-telně 

snáze než s fotonovými raketami – je dokonce otázka, zda je naši 

potomci vůbec budou schopni technicky realizovat, třebaže neexistu-

je fyzikální zákon, který by činnost fotonové rakety nedovoloval. 

 

VZDÁLENOST (světelné roky)  

Paradox dvojčat umožňuje v principu uskutečnit daleké kosmické lety 

za nezvykle krátkou dobu. Nechť dvojče Kastor setrvá po celou dobu na 

Zemi a měří čas v pozemské časomíře a nechť dvojče Pollux letí do vesmí-

ru v raketě, která se po polovinu letu zrychluje se zrychlením l G (rovným 

tíží na zemském povrchu) a pak se se stejným zrychlením brzdí. Na vodo-

rovné ose je vynášena vzdálenost, kterou proletěl Pollux (měřená Kasto-

rem), a na svislé oseje uveden čas, o nějž Pollux během letu zestárne. 

Spodní křivka platí pro jednosměrný let (například ze Země k vzdálené 

radiogalaxii), kdežto horní křivka pro zpáteční let (s týmiž parametry 

zrychlení či brždění při cestě tam i zpět). Z grafu je vidět, že při jedno-
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směrném letu může Pollux za necelých 50 let vlastního času doletět do 

vzdálenosti, v níž pozorujeme nejvzdálenější kvasary (vzdálené 10 miliard 

světelných let), a při okružním letu se za 60 let vlastního času dostane do 

galaxie v Andromedě a zpět. V prvním případě mezitím Kastor zestárnul o l 

O miliard let, v druhém o 4 miliony let!  

 

Konečně sám Einstein navrhl test, který se stal prubířským ka-

menem teorie. Předpověděl ohyb světla vzdálených hvězd v blízkosti 

slunečního kotouče. Prakticky to znamenalo měřit velmi přesně po-

lohy hvězd v době úplného slunečního zatmění (J
m

dy totiž nelze 

hvězdy v blízkosti jasného Slunce na obloze pozorovat) a pak po 

několika měsících v noci (když se Slunce vlivem oběhu Země kolem 

Slunce promítá na hvězdnou oblohu úplně jinam). Einstein vypočí-

tal, že pro hvězdu na okraji slunečního kotouče činí tento ohyb l,75“. 

První úspěšná měření efektu vykonali britští astronomové pod vede-

ním známého astrofyzika Arthura Eddingtona při zatmění Slunce 

roku 1919. Obdrželi odchylku (1,61 ± 0,45)“, v dobré shodě s teorií. 

Tento výsledek rozhodující měrou přispěl k prosazení teorie relativi-

ty nejen v astronomii.  

Později byla tato měření mnohokrát opakována, a to jak v optic-

kém, tak v rádiovém oboru spektra (efekt totiž nezávisí na použité 

vlnové délce elektromagnetického záření). Výsledky jsou ve stále 

lepší shodě s teorií. Sám Einstein se k teorii ohybu světla v silném 

gravitačním poli vrátil ještě roku 1936. Řešil tehdy na popud české-

ho inženýra Rudolfa Mandla úlohu, jak se deformuje obraz vzdále-

ného bodového zdroje (hvězdy) zobrazený bližším hmotným bodem 

(hvězdou), přičemž zdroj, hmotný bod i pozorovatel leží přesně na 

jedné přímce. Einstein ukázal, že pozemský pozorovatel spatří vzdá-

lený zdroj jako svítící prstýnek souměrně obklopující bližší hmotný 

bod. 

Poloměr prstýnku bude tím větší, čím vyšší je hmotnost zobra-

zující hvězdy (gravitátoru). Gravitátor se podobá optické spojné čoč-

ce také proto, že jasnost prstýnku bude vyšší, než by byla jasnost 

osamocené vzdálené hvězdy. Paradoxně pak jasnost prstýnku bude 

tím větší, čím dále se za jinak stejných podmínek bude pozorovatel 

nacházet od gravitátoru.  
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Princip vzniku efektu gravitační čočky. Jestli-

že na spojnici vzdáleného kvasaru K a pozorovatele P leží dostatečně 

hmotná galaxie, přichází k pozorovateli nejen přímý obraz kvasaru K (ze-

slabený pohlcováním světla uvnitř mezilehlé galaxie G), ale též paprsky, 

které se v gravitačním poli galaxie G ohnuly směrem k pozorovateli. Pozo-

rovatel si tyto fiktivní obrazy kvasaru promítá na obloze do směrů A a B, 

takže místo běž-ného obrazu kvasaru pozoruje trojici obrazů A, K, B. Vý-

počty ukazují, že obrazy A i B jsou výrazně jasnější než nerušený obraz K -

- jako by byly zesíleny spojnou čočkou. Jelikož dráhy PA či PB nejsou 

většinou stej-ně dlouhé, jakékoli změny jasnosti kvasaru se pozorují u ob-

razů A a B s rozdílným avšak stálým – zpožděním.  
 

Einstein na závěr výpočtu připojil poznámku, že jelikož pravdě-

podobnost tak dokonalého seřazení dvou nestejně vzdálených hvězd 

na jedné přímce je nepatrná, nebude zřejmě nikdy možné efekt pozo-

rovat. A také se vskutku dodnes dvě takto seřazené hvězdy nepodaři-

lo nikde na obloze nalézt. Podařilo se však něco snad ještě velkole-

pějšího. Roku 1979 zjistili astronomové pracující u 4,4m arizonského 

složeného reflektoru (MMT), že velmi vzdálený kvasar ve Velké 

medvědici je zobrazován mezilehlou obří eliptickou galaxií (gravitá-
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torem) v podobě dvou bodových zdrojů s naprosto identickými spek-

try. Červený posuv ve spektrech obou bodových zdrojů byl rovněž 

identický (z = 1,41) a podstatně větší než pro uvedenou galaxii-

gravitátor (z = 0,36), ve shodě s představou, že čím větší je tento 

kosmologický červený posuv, tím je objekt vzdálenější. Prav-

děpodobnost přímkového seřazení je totiž v tomto případě vyšší, 

neboť galaxie (a do jisté míry i kvasary) nejsou bodové, nýbrž plošné 

zdroje. Einsteinův efekt gravitační čočky se uplatňuje i při nedokona-

lém seřazení, byť ne zcela ideálně. Místo prstýnku se pozorují dva 

nestejné srpečky nebo jen dva svítící body.  

Od té doby bylo obdobných gravitačně zobrazovaných objektů 

nalezeno na snímcích pořízených obřími teleskopy kolem čtvrt stov-

ky. Ukazuje se, že deformace mohou být roztodivné, od identických 

párů kvasarů až po dokonale vykroužené oblouky Einsteinových prs-

týnků. Gravitátorem jsou zřejmě útvary zčásti průhledné (galaxie) o 

hmotnostech 10
12

 až 10
14

 Mo.  

Pro kosmologii má studium gravitačních čoček několikanásobný 

význam. Předně je tak nezávisle ověřována platnost obecné teorie 

relativity. Za druhé se jím daří spolehlivě zjistit úhrnnou hmotnost 

galaxií, včetně hmoty, která nezáří v žádném oboru elektromagnetic-

kého spektra. Konečně pak lze z efektů gravitačních čoček nezávisle 

určovat vzdálenosti kvasarů, bez ohledu na znalost Hubbleova vzta-

hu. Zesílení jasnosti obrazu gravitační čočkou může snadno dosáh-

nout l až 2 řády, takže ve směrech kolem gravitátorů lze teleskopem 

daného výkonu zcela zadarmo dohlédnout do hlubin vesmíru k pod-

statně vzdálenějším objektům, než by tomu bylo v pří-padě, že by 

tento efekt neexistoval.  

Černé díry  

Další astronomickou aplikací obecné teorie relativity, jež v po-

sledním čtvrtstoletí zcela mimořádně zaujala pozornost široké veřej-

nosti, je teorie gravitačního hroucení velmi hmotných objektů, ve-

řejnosti známá jako teorie černých děr. Tato teorie se zabývá řeše-

ním otázky, jaké vlastnosti má objekt, který podléhá pouze vlastní 

gravitaci a není před jejím zničujícím působením chráněn jinou do-
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statečně mohutnou silou. Tak třeba i každý z nás by se gravitačně 

zhroutil do hmotného bodu, kdyby tomu nebránily molekulární síly 

udržující ve „správné vzdálenosti“ od sebe všechny stavební kameny 

našich těl.  

Tuto úlohu řešili fyzikové dávno před formulací obecné teorie 

relativity (v náznacích už koncem 18. století). Začátek moderního 

studia černých děr je však spjat až s pracemi mladého talentovaného 

německého astrofyzika Karla Schwarzschilda, jenž už roku 1916 

studoval v rámci právě uveřejněné Einsteinovy teorie tento problém 

pro nejjednodušší možný případ – pro kulově souměrné nerotující 

těleso (hvězdu). Velkým pokrokem bylo vyřešení Einsteinových 

rovnic pro gravitačně zhroucené těleso, které rotuje, podané roku 

1963 novozélandským fyzikem Royem Kerrem. Další pokroky v 

oboru jsou spjaty se jmény britských fyziků Rogera Penrose a Ste-

phena Hawkinga, a hlavně Američana Johna Wheelera, který roku 

1968 zavedl dnes tak proslulý termín „černá díra“.  

Wheeler tím mínil upozornit na dvě významné vlastnosti hroutí-

cích se objektů. Především jsou černé; nezáří navenek v žádném obo-

ru elektromagnetického spektra – nemůžeme je tedy astronomicky 

„vidět“. Za druhé jde skutečně o bezedné díry, jež nenaplníme nikdy, 

byť bychom do jejich gravitačního jícnu vhazovali další a další ob-

jekty (hmotné předměty libovolného složení, velikosti a hmotnosti).  

Teorie černých děr je plná překvapujících zjištění, která znějí 

pro laiky přímo neuvěřitelně – spíše jako vypůjčená z nějaké vědec-

ko-fantastické povídky. Ve skutečnosti je tomu právě naopak: černé 

díry zkoumali vědci, a tím poskytli inspiraci spisova-telům sci-fi, pro 

něž se černé díry staly v posledních letech přímo módní rekvizitou. V 

naší knížce vlastně nemůžeme věnovat čer-ným dírám přiměřenou 

pozornost, takže čtenáře, kteří nebudou v této kapitole uspokojeni, 

odkazuji na vynikající knihu Igora Novikova, jež vyšla také v čes-

kém překladu (viz přehled doporu-čené literatury na konci knihy).  

Ve skutečnosti jsou černé díry fyzikálně nejednoduššími mysli-

telnými objekty. Lze je totiž jednoznačně charakterizovat pouze tře-

mi veličinami, a to hmotností M, momentem hybnosti H a elektric-

kým nábojem E. V praxi se však stěží setkáme s elektricky nabitými 

černými dírami, což další výklad ještě ulehčuje. Hmotnost černé díry 
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určuje jednoznačně velikost poloměru, pod nímž „není návratu“ do 

vnějšího světa. To značí, že ani nejrychlejší fyzikální posel – světel-

ný paprsek, vyzářený kdekoli uvnitř myšleného kritického poloměru 

– nemůže opustit uzavřený prostor černé díry. Kritický neboli Sch-

warzschildův poloměr je tedy fyzikálně definován jako oblast, kde se 

úniková rychlost z černé díry rovná rychlosti světla. Vyjádříme-li 

Schwarzschildův poloměr R v kilometrech a hmotnost M černé díry 

v jednotkách Mo, pak platí prajednoduchý vztah:  

RS=3M  

To znamená, že černá díra s hmotností 10 Mo má R= 30 km, s 

hmotností 25 Mo má poloměr 75 km atd. 

Existuje však spodní mez hmotnosti, pod níž spontánně žádná 

černá díra nevznikne (méně hmotná tělesa končí svůj život tím, že se 

zhroutí v neutronovou hvězdu, bílé či hnědé trpaslíky, po-případě 

planety). Odhaduje se, že tato spodní mez bude blízká 3 M0. To také 

znamená, že ze Slunce se nikdy nemůže stát černá díra. Neexistuje 

však horní mez hmotnosti černé díry. Vextrémním případě by se i 

celý uzavřený vesmír s konečnou hmotností mohl zhroutit do super-

masivní černé díry. 

Padá-li jakékoli těleso k černé díře volným pádem, záleží popis 

volného pádu na tom, zda se pozorovatel pohybuje souběžně s pada-

jícím tělesem, anebo zda celý pád sleduje z bezpečné vzdálenosti vně 

černé díry. V prvním případě uvidí pozorovatel, že se pád zkušební-

ho tělíska vůči okolnímu vesmíru stále zrychluje, a jakmile se ocitne 

pod Schwarzschildovým poloměrem, ztratí možnost vnější svět 

ovlivňovat. Kdyby pozorovatel dokázal na úrovni Schwarzschildova 

poloměru svůj pád brzdit, mohl by sledovat určitou část budoucnosti 

vnějšího vesmíru ve stále se zrychlující grotesce. Pod úrovní Sch-

warzschildova poloměru však už nemá možnost do těchto událostí 

nijak zasáhnout – ani vysláním nějaké dodatečné informace.  

Zato vnější pozorovatel bude svědkem toho, jak se částice pada-

jící do černé díry začne v blízkosti Schwarzschildova poloměru zpo-

malovat, a přesně k němu dospěje teprve za nekonečně dlouhou do-

bu. Zároveň se bude měnit barva vysílaného záření – od fialové přes 

zelenou k červené, dále do pásma infračerveného a konečně rádiové-

ho záření stále rostoucí vlnové délky.  
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Černá díra o hmotnosti M je charakterizována Schwarzschildovým po-

loměrem Rs tím větším, čím větší je hmotnost černé díry. Na hranici polo-

měru Rs končí platnost současné fyziky. Pokud černá díra nerotuje (horní 

případ), je povrch Schwarzschildovy koule totožný s plochou nekonečně 

velkého červeného posuvu z∞. Jestliže černá díra rotuje, její poloměr R se 

zmenšuje s rostoucí rychlostí rotace a v případě maximální rychlosti rotace 

(„rovník“ černé díry rotuje rychlostí světla) se rovná právě 1/2 R (při stejné 

hmotnosti M). Plocha nekonečně velkého červeného posuvu z∞ nabude 

tvaru elipsoidu s hlavní osou rovnou R Prostor mezi elipsoidem a menší 

koulí se nazývá ergosféra (E), jelikož z této oblasti lze „dolovat“ rotační 

energii černé díry do okolního vesmíru procesem, který jako první popsal 

Roger Penrose.  
 

Pokud černá díra rotuje, vytváří se kolem jejího rovníku pomy-

slná přechodová oblast – ergosféra –, jež se pouze na pólech rotace 

přimyká k Schwarzschildově kouli. Částice vlétající do ergosféry se 

v ní mohou rozpadnout na dva kusy, z nichž jeden posléze skončí v 
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černé díře, zatímco druhý vyletí z ergosféry ven, zpět do vnějšího 

vesmíru – avšak s energií vyšší, než měla původní částice! Přidanou 

energii si částice „vydolovala“ z rotační energie černé díry, takže po 

mnoha takových procesech se rotace černé díry zastaví a ergosféra 

zanikne. Nicméně sám proces přeměny rotační energie Kerrovy čer-

né díry v záření a částice je fyzikálně zajímavý svou vysokou účin-

ností. Jestliže energie E uvolněná při jakékoli přeměně nemůže být 

nikdy větší než E = m . c
2
, pak tímto dolováním lze vytáhnout až 

29% zmíněného maxima, což je podstatně lepší účinnost než u ter-

monukleárních reakcí (0,7 %).  

Z těchto důvodů se černé díry staly astrofyzikálně nesmírně za-

jímavými objekty, neboť s jejich pomocí lze s nejmenšími obtížemi 

vysvětlit, odkud se bere zářivá energie velmi kompaktních objektů, 

jakými jsou kvasary. Vskutku se zdá, že existenci kvasarů lze vy-

světlit přítomností rotujících supermasivních (l0
8
až 10

9
Mo) černých 

děr v jádrech některých galaxií. „Palivem“ je pak jakákoli mezi-

hvězdná či hvězdná látka dopadající obrovskou rychlostí na povrch 

černých děr.  

Černé díry také představují objekty, v nichž se překvapivě pod-

porují oba pilíře soudobé fyziky, tedy relativita a kvantová mechani-

ka. Překvapivě proto, že za „normálních okolností“ není relativita 

kvantovou teorií a naopak kvantová fyzika není přísně deterministic-

ká, jak si přál Einstein, když prohlásil, že nevěří, že Bůh hraje v 

kostky. Bylo by zajisté zajímavé rozebrat tuto otázku podrobněji, ale 

to bychom se dostali příliš daleko od našeho tématu. Shrňme tedy 

zcela stručně, že roku 1974 britský teoretický fyzik Stephen Ha-

wking studoval jevy na „povrchu“ černé díry z kvantověmechanic-

kého hlediska.  

V kvantové fyzice se jevy popisují pomocí pravděpodobností, s 

nimiž nastávají. Zatímco klasický fyzik prohlásí, že je jisté, že zítra 

ráno vyjde Slunce, kvantový fyzik řekne, že je pravděpodobné, že 

zítra ráno vyjde Slunce, a vyčíslí tuto pravděpodobnost hodnotou  

o něco málo menší nezjedná (jistota, že jev nastane, má pravdě-

po-dobnost přesně jedna). Kvantová fyzika zkrátka připouští, že „ob-

čas“ Slunce nemusí vyjít, i když k takovému „úkazu“ dojde opravdu 

velmi vzácně.  
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V mikrokosmu, který se ve všech myslitelných pojmech odlišuje 

od každodenní zkušenosti, však není nad kvantověmechanický pří-

stup. Ten pak vysvětluje rozličné „zázraky“ jako průchod jednoho 

elektronu dvěma samostatnými otvory ve stínítku současně, nebo 

překonání potenciálového valu atomového j ádra protonem, j emuž 

se k přehoupnutí přes vrchol valu nedostává energie (proton projde 

jakýmsi „tunelem“ v potenciálovém valu, ale jen „někdy“ – četnost 

onoho „někdy“ určuje kvantověmechanická pravděpodobnost jevu).  

Hawking zkrátka zjistil, že ač je v klasické relativitě zcela zaká-

záno, aby se nějaká částice z černé díry dostala ven do vnějšího 

vesmíru (nad Schwarzschildův poloměr), v kvantové teorii černých 

děr je takový proces občas (velmi vzácně) možný. Pravděpodobnost 

procesu přitom vzrůstá, když je povrch Schwarzschildovy koule za-

křivenější. Tuto podmínku splňují Schwarzschildovy koule s malým 

poloměrem, a tedy černé díry s malou hmotností. Jakmile však něja-

ká částice tímto procesem opustí uzavřený svět černé díry, sníží se 

zároveň hmotnost oné černé díry, a tedy i její Schwarzschildův po-

loměr. Tím se zvýší křivost koule a pravděpodobnost, že další částice 

opustí černou díru atd. Celý proces má doslova lavinovitý charakter a 

vede nakonec k úplnému vypaření černé díry zpět do vnějšího vesmí-

ru!  

To tedy znamená, že žádná černá díra netrvá věčně; zprvu velmi 

pomalu a posléze stále rychleji se vypařuje. Pokud kdekoli ve vesmí-

ru vznikly někdy černé díry s nízkou hmotností, musely se už během 

doby znovu vypařit a přestaly existovat. Víme, že málo hmotné černé 

díry (s hmotností nižší než 3 Mo) nevznikají spon-tánně, nýbrž „nási-

lím“. Dnes patrně nikde ve vesmíru nejsou vhodné podmínky pro 

dostatečné „násilí“, takže jedině ve velmi raném vesmíru při nesmír-

ných teplotách, tlacích a hustotách se mohlo stát, že takové „minidí-

ry“ vznikaly. Víme rovněž, že raný vesmír je od nás časově vzdálen 

zhruba l0 miliard let; z toho lze podle Hawkingovy úvahy odhadnout, 

jakou minimální hmotnost musí mít prvotní minidíra, aby se za 10 

miliard let nevypařila. (Délka života černých děr je přímo úměrná 

třetí mocnině původní hmotnosti černé díry.) Z Hawkingova výpočtu 

plyne, že spodní mez pro hmotnost doposud existující prvotní černé 

díry je asi 10
12

 kg (odpovídá to přibližně hmotnosti Sněžky). Sch-
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warzschildův poloměr takové černé díry je však opravdu miniaturní - 

srovnatelný s poloměrem protonu! 

Navzdory značnému úsilí astronomů se zatím nikde ve vesmíru 

nepodařilo pozorovat závěrečnou fázi vypařování černé minidíry, ač 

by to vlastně mělo být relativně snadné: na daném místě oblohy by-

chom měli zpozorovat jasný záblesk tvrdého záření gama, neutrin a 

jiných částic. Neexistence takových úkazů tedy znamená, že černé 

minidíry – pokud vůbec nějaké vznikly – jsou ve vesmíru neoby-

čejně vzácnou raritou. 

Hmotnější černé díry „hvězdných“ hmotností vydrží naproti to-

mu neobyčejně dlouho – minimálně l0
67

 let. To je nepředstavitelně 

obrovský interval, proti němuž je dosavadní stáří vesmíru (l0
10

 let) 

zanedbatelným okamžikem. Tím spíše to platí pro supermasivní čer-

né díry, které astrofyzikové umísťují do jader galaxií a kvasarů. Ty 

by se vypařily teprve za l0
97

 let. Jsou to úděsná čísla, naznačující, že 

o takových úkazech má smysl uvažovat pouze v případě, že budouc-

nost vesmíru je časově neomezená. V dosavadním vývoji vesmíru 

nehrají procesy kvantového vypařování normálních černých děr žád-

nou úlohu – jsou pouze připomínkou možnosti, kterou jsme nadhodi-

li v první kapitole: v odlišných měřítkách prostoru a času se mohou 

významně uplatnit jevy, které jsou za normálních okolností neměři-

telné a zcela zanedbatelné.  

Atomová, jaderná a částicová fyzika 

Proces vypařování černých děr nám znovu připomněl, že chová-

ní makroskopických objektů nelze posuzovat odděleně od chování 

stavebních kamenů, z nichž se hmota skládá. Přesvědčení o tom, že 

takové stavební kameny existují, nalezneme už ve spekulativních 

spisech starověkých myslitelů. Nejznámějším příkladem jsou Demo-

kritovy atomy; ty však nejsou totožné s objekty, jež v dnešní fyzice 

označujeme týmž jménem. V tomto století se postupně poda-řilo 

nalézt celou řadu stavebních kamenů jak pro látku, tak i pro pole. 

Experimentálních poznatků z rozličných typů urychlovačů se po-

stupně nashromáždilo tolik, že v posledních desetiletích vznikla po-

měrně uspokojivá klasifikace těchto částic, která má svou vnitřní 
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logiku, podobně jako ji má proslulá Mendělejevova tabulka chemic-

kých prvků.  

Jak je dnes už všeobecně známo, atomy určitého chemického 

prvku se shodují v počtu protonů v atomovém jádře. Toto protonové 

(dříve zvané atomové) číslo jednoznačně zařazuje prvky do periodic-

ké soustavy, počínající nejjednodušším vodíkem s protonovým čís-

lem l a končící transurany s protonovým číslem až 112. Existence 

atomových jader s dvěma či více protony zároveň prokazuje, že sta-

bilitu jader musí zajišťovat nějaká síla, která více než vyrovnává od-

pudivou sílu elektromagnetickou. Protony totiž mají vesměs týž jed-

notkový elektrický náboj kladného znaménka, takže se navzájem 

elektrostaticky odpuzují, a bez přítomnosti další síly opačného smys-

lu by se žádné atomové jádro nemohlo ani na chvíli udržet pohroma-

dě. K stabilitě jádra přispívají navíc elektricky neutrální částice zhru-

ba téže hmotnosti jako protony – neutrony. (Existence neutronů byla 

prokázána teprve roku 1932.) Jejich zásluhou se řada prvků vyskytu-

je ve více modifikacích, navzájem se lišících počtem neutronů v já-

dře. Takovým modifikacím říkáme izotopy (pro týž prvek) nebo 

nuklidy (pro různé prvky). V přírodě se chemický prvek vyskytuje 

obvykle jako směs několika izotopů. Poměrné zastoupení izotopů v 

dané látce (například v jádře komety) je důležitým vodítkem při ur-

čování kosmického původu objektu.  

Některé nuklidy jsou časově stálé, ale většina se během času 

samovolně rozpadá. Tento úkaz – radioaktivita – kromě jiného pro-

zrazuje, že v atomových jádrech působí ještě jeden druh jaderných 

sil: souhrnně se jim říká slabá interakce. Každý radioaktivní nuklid 

se rozpadá pro něj charakteristickou rychlostí, kterou vyjadřujeme 

pomocí poločasu rozpadu. To je takový časový interval, během ně-

hož se rozpadne právě polovina původního množství radioaktivního 

nuklidu. Poločasy rozpadu se pohybují od nepatrných zlomků sekun-

dy až po desítky miliard let. Toho lze v praxi využít pro nej-různější 

účely, od diagnostiky a terapie chorob až po kosmologii. Známe-li 

totiž původní a dnešní množství radioaktivního nuklidu v daném ob-

jektu, lze z laboratorně určeného poločasu rozpadu velmi spolehlivě 

stanovit stáří objektu. Tak bylo určeno stáří rozličných hornin v zem-
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ské kůře, stáří vzorků měsíční půdy a meteoritů, stáří Slunce, hvězd a 

mezihvězdné látky, ba i minimální stáří vesmíru.  

Samotná atomová jádra obvykle existují pouze za vysokých tep-

lot v nitrech hvězd (nad l0
7
 K). Při nižších teplotách jsou atomová 

jádra obklopena obalem elektronů – částic ještě menších „rozměrů“ 

než protony, s jednotkovým elektrickým nábojem záporného zna-

ménka. Rovná-li se počet elektronů v obalu protonovému číslu pří-

slušného atomového jádra, je celkový elektrický náboj úplného ato-

mu nulový - atom je navenek elektricky neutrální. S takovými atomy 

se běžně setkáváme zde na Zemi – pouze v zředěném prostředí s vyš-

ší teplotou (například v trubici zářivky) unikají elektrony z obalu; 

hovoříme pak o ionizovaných atomech (iontech). Takto je z větší 

části ionizována zemská atmosféra ve výškách nad 60 km nad Zemí. 

Je proto elektricky vodivá a slouží jako zrcadlo k ohybu a odrazu 

rádiových elektromagnetických vln. Ionizované atomy jsou zcela 

běžnou součástí hvězdných atmosfér. Kosmologicky vzato jsou ion-

ty, zahalené oblaky volně se pohybujících elektronů, vůbec nejtypič-

tějším stavem vesmírné látky – říkáme mu plazma. Hvězdy lze pova-

žovat z největší části za obří plazmové koule a plazma se nalézá i v 

mezihvězdném a mezigalaktickém prostoru. Tělesa kapalná a pevná 

(planety, komety, meteority) jsou tedy ve vesmíru všeobecně jen 

vzácnou výjimkou.  

Celkovou hmotnost atomu přibližně zjistíme tak, že sečteme do-

hromady hmotnosti všech jeho složek. Z toho, že elektron je l 

836krát méně hmotný než proton a neutron je o 0,14 % hmotnější 

než proton, vyplývá, že úhrnná hmotnost atomu se bude přibližně 

rovnat součtu hmotností složek jádra (nukleonů). Znamená to též, že 

převážná část hmotnosti atomu je soustředěna v nepatrném objemu o 

poloměru l0
-14 

m, zatímco mnohem lehčí elektronové obaly zabírají 

plných l0
-10

 m (výjimečně až 10
-4

 m). Kdybychom sestrojili model 

atomu ve správném měřítku, zjistili bychom, že prostor, jejž atom 

zaujímá, je z daleko největší části prázdný. To naopak znamena, že 

ionizace v principu umožňuje podstatné stlačení látky – přestanou 

totiž „překážet“ rozměrné, leč velmi lehounké elektronové obaly.  

Takový stav není v hvězdné astrofyzice nic vzácného – vyskytu-

je se docela běžně v nitrech hvězd, kde pozvolna ustaly termonukle-
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ární reakce. Působením gravitace se nitro hvězdy neobyčejně „sleh-

ne“, což umožňuje právě předchozí ionizace hvězdného plazmatu. 

Tak lze vysvětlit fantastickou hustotu bjlých trpaslíků: atomová jádra 

zbavená zcela elektronových obalů se mohou navzájem dotýkat, 

čímž se hustota látky v nitru bílých trpaslíků v porovnání s běžnými 

hustotami na Zemi zvyšuje nejméně miliónkrát.  

Při dostatečně vysokých teplotách a tlacích nejsou s to už ani 

atomová jádra vzdorovat gravitaci a rozpadají se na jednotlivé volné 

nukleony. Protony se postupně sloučí s volnými elektrony na neutro-

ny; k tomu přibudou neutrony z atomových jader. Výpočty prokáza-

ly, že volné neutrony lze natěsnat ještě mnohem víc k sobě než před-

tím atomová jádra. Vznikají tak neutronové hvězdy, jejichž hustota je 

až stomilionkrát vyšší než hustota bílých trpaslíků. K popisu stavu 

hmoty za tak extrémních podmínek je nutně zapotřebí jak teorie rela-

tivity, tak kvantová mechanika – další důkaz, že bez obou teorií se v 

moderní kosmologii vůbec neobejdeme.  

Za normálních podmínek by byl však neutron nestabilní. Z labo-

ratorních měření víme, že volný neutron se rozpadá na proton, elek-

tron a antineutrino s poločasem 15 minut. Tato skutečnost nás přivá-

dí k poznání důležité vlastnosti částic hmoty: většina z nich je nesta-

bilních a rozpadá se – dokonce velmi rychle – na jiné částice (polo-

časy rozpadu s výjimkou „dlouhověkého“ neutronu se pohybují ko-

lem 10
-6

 až l0
-22

 s). Stabilními částicemi jsou jen elektron, proton a 

neutrino. Příkré rozdíly ve stabilitě částic napovídají, že s „elemen-

tárností“ různých stavebních kamenů hmoty to nebude nijak jedno-

duché, že některé částice jsou nejspíše elementárnější-mi než jiné.  

S výjimkou životní doby a hmotnosti jsou všechny ostatní cha-

rakteristiky částic kvantovány; to znamená^ že nabývají pouze urči-

tých hodnot, které jsou celistvými násobky základního množství 

(kvanta) dané veličiny. K nejdůležitějším kvantovým charakteristi-

kám částic patří především spin, vyjadřující počet možných orientací 

osy rotace částice v prostoru. Představujeme si to tak, že každá části-

ce rotuje podél osy, ale poloha osy v prostoru se mění skokem, nikoli 

plynule. Částice se tedy podobají cvičenci, který musí celou skladbu 

sestavit jen z určitých „dovolených“ poloh paží. Předpoklá-dejme 

například, že cvičenec A smí pouze předpažit. Pak jeho spin bude 
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roven nule. Jestliže cvičenci B dovolíme předpažit, vzpažit a rozpa-

žit, bude jeho spin l. Cvičenec C smí totéž co B, a navíc ještě připažit 

a zapažit – pak je jeho spin roven 2 atd. Všimněte si, že cvičenci A, 

B a C měli vesměs povolen lichý počet cviků. Jestliže jim byl povo-

len sudý počet cviků, je jejich spin polocelistvý. Tak například cvi-

čenec X smí jen předpažit a rozpažit. Pak je jeho spin 1/2. Cvičenec 

Y smí totéž co X a kromě toho vzpažit a připažit, takže jeho spin je 

3/2. Částicím s polocelistvým spinem se začalo říkat fermiony (podle 

italského fyzika Enrika Fermiho), kdežto souhrnný název pro částice 

s celistvým spinem zní bosony (podle indického fyzika Šatendra-

nátha Bosého).  

Toto roztřídění částic má závažný důsledek, jak objevil švýcar-

ský fyzik Wolfgang Pauli. Fermiony se řídí vylučovacím principem, 

který znamená, že v souboru částic se v daném okamžiku v daném 

stavu smí nacházet pouze jediný fermion. Pro bosony žádné takové 

omezení neplatí. Rozdíl mezi fermiony a bosony lze objasnit na pří-

kladu filmových představení pro děti a pro snoby. Když vpustíme do 

kinosálu děti, natlačí se do předních řad k plátnu, často bez ohledu na 

počet volných sedadel, zatímco zvýšené zadní řady zůstanou více-

méně prázdné. Vstoupí-li do téhož kinosálu snobové, sedne si každý 

do jedné řady, čímž vyloučí, aby v téže řadě usedl někdo jiný. (Jedi-

ně v případě většího „návalu“ se může stát, že se ve stejné řadě ocit-

nou dva snobové, ale pak si ten druhý sedne de-monstrativně zády k 

plátnu, aby se alespoň nějak odlišil.) Většina známých částic patří 

mezi snoby (fermiony); výjimku (bosony) představuj í pouze mezony 

a pak tzv. zprostředkující (polní) částice, o nichž se ještě podrobněji 

zmíním v části věnované fyzikálním interakcím.  

Z dalších kvantových charakteristik jsme už poznali elektrický 

náboj (vyjadřovaný v jednotkách náboje protonu). Normálně nabývá 

jen jedné ze tří hodnot (+1, 0, –1); výjimkou jsou však kvarky, které 

mají třetinové, případně dvoutřetinové náboje. Další kvantové cha-

rakteristiky souvisejí s příslušností částice do rodiny leptonů (leh-

kých elementárních částic) či baryonů (těžkých elementárních čás-

tic). Existují ještě další kvantové charakteristiky, ale těmi se zde 

podrobněji zabývat nebudeme. 
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Velká mlhovina v Orionu M 42, viditelná jako mlhavý obláček i pros-

tým okem, je nejbližší kolébkou nově se rodících hvězd – od Slunce je 

vzdálena l 500 světelných let. Úhrnná hmotnost mlhoviny, tvořené prachem 

a plynem, se odhaduje na 300 M0 a její lineární průměr činí 16 světelných 

let. Snímek byl pořízen na německé observa-toři Karla Schwarzschilda v 

Tautenburgu největší Schmidtovou komorou světa (o průměru zrcadla 2 m 

a korekční desky 1,3 m). Jasné hvězdy na snímku jsou obklopeny ohybo-

vými kroužky a jasnými paprsky, což jsou neodstranitelné efekty v optic-

kém systému Schmidtovy komory, nikoli reálné jevy na obloze. 
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Proslula Halleyova kometa při posledním návratu ke Slunci jevila bo-

hatou aktivitu svých plynoprachovych chvostů, jejichž detaily lepe vynik-

nou na negativu Snímek z velké Schmidtovy komory Evropské jižní ob-

servatoře (ESO) na La Sille v Chile, byl pořízen v lednu 1986. 

 

 
 

Kulová hvězdokupa M 13 v souhvězdí Herkula je viditelná i prostým 

okem jako „rozostřena hvězda“-je to nejjasnější kulová hvězdokupa severní 

oblohy, obsahuje statisíce velmi starých hvězd o úhrnné hmotnosti 300 000 

M0v kouli s průměrem 35 světelných let Je od nás zhruba 25 000 světel-

ných let daleko /obr vlevo/  
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Jádro kulové hvězdokupy M 15 v souhvězdí Pegasa, jak ho zobrazil 

Hubbleův kosmicky teleskop Na snímku vidíte vyřež hvězdokupy o lineár-

ních rozměrech 2,3 x 2,3 světelného roku Hvězdokupa je od nás asi 45 000 

světelných let daleko a v kouli o průměru 35 světelných let se nalézá zhru-

ba milion velmi starých hvězd s úhrnnou hmotnosti 600 000 M0. 
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Spirální galaxie M 51=NGC 5194 („ Vírová“) v souhvězdí Honících 

psů, v/dálená od nás přibližně 23 milionů světelných let, na snímku poříze-

ném 6m reflektorem (BTA) observatoře v Zelenčukské na Kavkaze. Jasný 

„průvodce“ na konci vnějšího spirálního ramene je pozůstatek menší gala-

xie, která byla před časem pohlcena velkou spirální galaxií. Počátkem dub-

na 1994 vzplanula ve „Vírové“ galaxii jedna z nejjasnějších supernov 20. 

století, jež dosáhla v maximu 13 mag.  
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Spirální galaxie s příčkou M 83 v souhvězdí Hydry, jak ji zobrazil an-

glo-australský teleskop (AAT) o průměru zrcadla 3,9 m. Lineární průměr 

spirálních ramen činí 40 000 světelných let a galaxie sama je od nás vzdá-

lena kolem l0 milionů světelných let. V popředí jsou vidět osamělé hvězdy 

naší vlastní Galaxie.  
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Obří eliptická rádiová a rentgenová galaxie NGC 5128 (rádiový zdroj 

Centaurus A) v souhvězdí Kentaura na snímku pořízeném 3,6m dalekohle-

dem Evropské jižní observatoře (ESO) v Chile. Na negativu představují 

černé plochy oblasti svítících hvězd a mlhovin, zatímco světlé plochy – 

zejména uprostřed galaxie – pásmo prachu a chladného plynu, v němž je 

většina optického záření pohlcena. Lineární průměr galaxie činí 50 000 

světelných let a soustava obsahuje svítící hmotu zhruba 200 miliard M0. 

Galaxie je od nás 15 milionů světelných let daleko.  
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Supernova 19941 z obří spirální galaxie M 51 v souhvězdí Honicích 

psů (je vyznačeno šipkou). Snímek byl pořízen Hubbleovým teleskopem. 
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Stotisící snímek Hubbleova kosmického teleskopu z 22. června 1996. 

Povšimněte si vzdálených galaxií nejrůznějších tvarů, jasné hvězdy naší 

Galaxie a vzdáleného kvasaru těsně nad galaxií vlevo.  
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 Všimneme si pouze, že kvantové charakteristiky jsou malá 

kladná či záporná čísla nebo nula. Britský fyzik Paul Dirac si jako 

první uvědomil, že lze sestrojit zrcadlově symetrický svět, tvořený 

části-cemi s opačnými znaménky nenulových kvantových čísel. Po-

dobá se Alenčinu světu za zrcadlem z knihy Lewise Carrolla a je s 

naším obyčejným světem dokonale souměrný. Pro částice „světa za 

zrcadlem“ se ujal dost nešťastný název „antičástice“. Soubor složený 

z antičástic se pak nazývá antihmota.  

Tyto názvy totiž svádějí k představě, že antihmota je jakousi ne-

gací obyčejné hmoty, což je hrubě nesprávné. Antihmota je stejně 

reálná jako obyčejná hmota, podléhá týmž fyzikálním zákonům a v 

mnoha směrech se chová dočista stejně jako „obyčejná“ hmota. 

Zejména hmotnost antičástic (všimněte si, že hmotnost není kvanto-

vou charakteristikou!)/e totožná s hmotností částic. Znamená to, že 

gravitačně se částice s antičásticí přitahují, a nikoliv odpuzují, jak se 

běžně tvrdí ve vědecko-fantastické literatuře! Také čárová spektra 

objektů z antihmoty jsou naprosto nerozlišitelná od spekter obdob-

ných objektů z hmoty.  

Zrcadlová symetrie hmoty a antihmoty je tak dokonalá, že nee-

xistuje žádný rozumný důvod, proč by mělo být ve vesmíru hmoty 

více než antihmoty. Pozorování však prokazují, že tento nepoměr je 

až překvapivě příkrý: odhaduje se, že na jednu antičástici připadá 

nejméně deset miliard (a patrně mnohem více) částic. Tato nesou-

měrnost patří k největším neobjasněným záhadám kosmologie.  

V posledních padesáti letech nalezli fyzikové v urychlovačích i 

v kosmickém záření mnoho set rozličných částic s nejrůznějšími cha-

rakteristikami, hmotnostmi a životností. Posléze seje však poda-řilo 

rozčlenit na vskutku elementární (tedy podle současných vědo-mostí 

dále nedělitelné) leptony a na složené (tedy dělitelné) hadrony. 

Hadrony se dále dělí na dvě velké tříd částic: na lehčí mezony a těžší 

baryony. K baryonům patří jednak už známé nukleony a jednak těžší 

a vzácnější hyperony.  

Hadrony se podle současných představ skládají z poněkud 

zvláštních elementárních částic, jimž se říká kvarky. Slovo „kvark“ 

se do fyziky dostalo z beletrie (z románu anglického spisovatele Ja-

mese Joyce, kde znamená cosi jako „nesmysl“) a zavedli je fyzikové 
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Murray Gell-Mann a Georg Zweig roku 1963, aby udělali pořádek v 

nepřehledné systematice hadronů. Kvarky mají opravdu některé 

vskutku „nesmyslné“ vlastnosti. Dosud předpokládáme existenci 

šesti kvarků rozličných „vůní“. Jde o zcela abstraktní pojem, nijak 

nesouvisející s obvyklým významem tohoto slova. Těchto šest vůní 

se nazývá:  

d – down (dolů),  

u - up (nahoru),  

s – side (stranou),  

c – charm (půvab);  

b – bottom (spodek),  

t – top (svršek).  

 

Kvantovými čísly pro kvarky jsou elektrický náboj (třetinový, 

případně dvoutřetinový), baryonové číslo (třetinové), podivnost, pů-

vab, krása a pravda (nabývají hodnot –l, 0, +1). To automaticky 

znamená, že ke každému kvarku existuje zrcadlově souměrný an-

tikvark. Zmínění autoři elegantně objasnili, jak lze každý hadron 

poskládat ze dvou nebo tří kvarku. Přitom obecně platí, že každý 

mezon se skládá ze dvou kvarku, kdežto každý baryon ze tří kvarků. 

Jelikož kvarky jsou fermiony, musí se lišit v souborech ze dvou či tří 

členů ještě doplňkovou kvantovou charakteristikou – „barvou“. Ni-

kdo si samozřejmě nemyslí, že kvarky jsou obarvené kuličky, ale pro 

názornost se užívá tří základních barev: červené, modré a žluté. Pra-

vidla pro sestavování hadronů tedy zní:  

1. Baryony se skládají vždy ze tří kvarků, z nichž každý musí 

mít odlišnou barvu (navenek se proto baryon jeví jako bez-

barvý).  

2. Mezony jsou vytvořeny z páru kvark – antikvark téže barvy. 

V delším časovém intervalu se však barva mezonu spojitě 

mění, takže daný mezon je chvíli červený, chvíli modrý a 

chvíli žlutý. Za dostatečně dlouhou dobu se každá barva vy-

skytuje v daném mezonu se stejnou pravděpodobností 1:3.  
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Další zvláštnost kvarku spočívá v tom, že je nikdo dosud nikde 

nepozoroval jako izolované objekty — zůstávají „uvězněny“ v 

hadronech, tedy v párech nebo v trojicích. Každý pokus o „vytržení“ 

kvarku vede jen k vytvoření dalších hadronů. Poněkud to připomíná 

marné pokusy izolovat jeden konec motouzu – pokaždé když pů-

vodní motouz (se dvěma konci) přetrhneme, dostaneme kratší pro-

vázky opět se dvěma konci.  

Systematika kvarků je tedy dnes už docela složitá. Kvarky se 

vyskytují v šesti vůních a každá vůně ve třech barvách, takže když k 

tomu přidáme antikvarky, máme plných 36 stavebních „kostek“ pro 

hadrony. Nechybějí proto názory, že ani kvarky nejsou tím „pravým 

ořechovým“ a skládají se z ještě elementárnějších struktur.  
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Současná představa o stavbě hmoty a vztazích (interakcích) mezi zá-

kladními částicemi hmoty. Z hlediska kvantové statistiky lze veškeré části-

ce řadit buď mezi bosony (prostředníky interakcí), nebo fermiony (částice 

látky). Fermiony se dále dělí na „těžké“ kvarky a lehké leptony. Kvarky i 

leptony se ve vesmíru vyskytují právě ve třech párech (rodinách). Současná 

fyzika rozeznává právě čtyři typy silového působení (interakcí) mezi části-

cemi – tím lze vysvětlit v principu veškerou pestrost materiálního světa.  
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Experimenty však zatím prokázaly existenci jen šesti vůní kvar-

ků, a tak jsou tyto úvahy zatím jen spekulacemi.  

Astronomická pozorování zase ukazují, že i těch šest vůní je 

nemístný přepych, neboť naprostou většinu látky vesmíru lze vysta-

vět ze dvou kvarků I. generace, tj. z kvarků u a d (proton je z kvarků 

uud, kdežto neutron z kvarků udd). Podobně ze šesti známých lepto-

nů stačí pro vytvoření větší části látky ve vesmíru jen dva: elektron a 

elektronové neutrino. Zatím není jasné, k čemu je dobrý přepych více 

generací (rodin) leptonů i kvarků. Astrofyzikální argumenty nazna-

čují a experimenty na urychlovačích potvrzují, že tento počet rodin 

částic je už konečný.  

Dříve než si všimneme vzájemných působení (interakcí) těchto 

základních stavebních kamenů světa, musíme věnovat více pozornos-

ti částicím, které jsou „ nejblíže ničemu ze všech věcí, které známe“, 

totiž neutrinům. Jsou to vskutku podivuhodné částice. Jak název říká, 

nenesou elektrický náboj. Na rozdíl od svého „velkého bratra“ – ne-

utronu – žijí velmi dlouho a nikomu se dosud nezdařilo změřit jejich 

klidovou hmotnost. Víme jen, že je alespoň třicetti-síckrát menší než 

hmotnost elektronu – opravdový liliputánek mezi všemi známými 

částicemi. Na rozdíl od všech ostatních částic se však neutrina vy-

značují mimořádnou schopností překonávat pře-kážky v podobě ja-

kékoli kosmické látky. Kdybychom jedinému neutrinu postavili do 

cesty ocelovou desku, musela by být tlustá několik tisíc světelných 

let, aby bylo jisté, že se v ní někde neutrino pohltí a změní na jinou 

částici.  

Fyzikové popisují schopnost částic pronikat látkou pomocí tzv. 

účinného průřezu. Obrazně jde o to, jak hustou rybářskou síť musíme 

utkat, abychom v ní zachytili rybu určitého typu. Tak účinný průřez 

dospělého kapra je řekněme půl metru, kdežto sardinky 5 centimetrů. 

Na světě však téměř neexistuje dostatečně hustý materiál, který by 

spolehlivě zachytil neutrina. Výjimkou jsou snad jen dva případy, 

totiž nitra gravitačně se hroutících hvězd těsně před explozí superno-

vy a látka velmi raného vesmíru ve zlomku první sekundy po jeho 

vzniku. Na Zemi lze sice postavit neutrinové pasti, ale jejich účinnost 

je katastrofálně malá – zachytí nanejvýš každé trilionté neutrino, kte-

ré pastí prolétá.  
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Právě z toho důvodu je tak obtížné konkrétně stanovit klidovou 

hmotnost neutrin, která je bud' přesně nulová, anebo velmi blízká 

nule. V posledních deseti letech se klidová hmotnost neutrin hledá s 

úpornou tvrdohlavostí nejen pro uspokojení částicových fyziků, ale i 

kvůli kosmologům. Je-li totiž tato hmotnost větší než 5.10
-35

kg, před-

stavují kosmická neutrina převážnou část hmoty ve vesmíru vůbec. 

Je-li menší než 1.10
-35

kg, pak jsou neutrina kosmologicky vcelku 

nezajímavá. Dosavadní měření nic nerozhodla, neboť udávají hodno-

tu (2 ± 2). l0
-35

kg.  

Neutrina navíc už čtvrt století figurují v jednom z nejsvízelněj-

ších problémů hvězdné astrofyziky. Podle propočtů termonukleár-

ních reakcí v nitru Slunce bychom měli na Zemi v neutrinových pas-

tích přece jen tu a tam zaregistrovat neutrina vznikající ve Slunci 

během přeměny vodíku na helium. To se sice daří, ale počet registro-

vaných neutrin je dvakrát až třikrát nižší, než teorie předvídá. Není 

dosud jasné, zda uvedený nesouhlas zavinuje chybná astrofyzikální 

představa o stavbě Slunce a hvězd, či chybná fyzikální představa 0 

vlastnostech neutrin. V každém případě je zjevné, že tyto nicotné 

částice skrývají před námi řadu klíčů k luštění nejen fyzikálních, ale 

1 kosmologických hádanek.  

Čtyři síly, které hýbají světem  

Nejuniverzálnější silou hýbající vesmírem je přirozeně gravita-

ce. Od roku 1687 víme, že jde o sílu přímo úměrnou hmotnostem 

zkoumaných objektů a nepřímo úměrnou druhé mocnině jejich vzá-

jemné vzdálenosti. Tehdy totiž Isaac Newton uveřejnil svůj slavný 

spis Philosophiae naturalis principia mathematica, v němž odvodil 

gra-vitační zákon, rázem vysvětlující velkou škálu jevů na Zemi i ve 

sluneční soustavě. Astronomickou aplikací Newtonova gravitačního 

zákona se stalo nové odvětví fyziky, nebeská mechanika, umožňu-

jící počítat zejména dráhy planet a komet ve sluneční soustavě. Přes-

nost uvedených výpočtů rychle vzrůstala a dovolila už počátkem 18. 

století Edmundu Halleyovi předpovědět návrat periodické komety, 

která dnes nese jeho jméno. V polovině 19. století se na základě 

drobných nesrovnalostí v pohybu planety Uran podařilo předpovědět 
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existenci další, osmé planety sluneční soustavy; ta byla také vzápětí 

na označeném místě nalezena a pojmenována Neptun. 

Úspěšnost nebeské mechaniky okouzlila odborníky a laiky při-

váděla k úžasu. Začalo se všeobecně hovořit o „astronomické“ přes-

nosti, neboť nebeská mechanika umožnila předvídat řadu jevů (za-

tmění a zákryty nebeských těles, pohyby planetek i komet) s udivují-

cí jistotou. Když se však přesnost astronomických měření na konci 

19. století dále zvýšila, objevily se drobné odchylky, ale ty gravi-

tační Newtonova teorie vysvětlit neuměla. Rozpaky také vzbuzovaly 

některé astrofyzikální výzkumy, zejména pak studium hvězdných 

spekter a spekter galaxií, které rovněž naznačovalo, že Newtonova 

teorie není bez vady. Víme už, že tyto problémy vedly Alberta Ein-

steina k formulaci speciální a obecné teorie relativity, vlastně dosud 

nejlepší teorie gravitace, jakou fyzikové mají.  

V obecné teorii relativity způsobuje hmotnost těles deformace 

prostoročasu, v němž se tělesa pohybují po „nejkratších“ spojnicích. 

Síření gravitace probíhá rychlostí světla c a tak většinu pohybů těles 

doprovází vyzařování gravitačních vln, složených z elementárních 

kvant, která dostala název gravitony. Klidová hmotnost grovitonů 

musí být přesně rovna nule (právě proto se mohou či spíše musí šířit 

rychlostí c) a jejich spin je roven 2 - jsou to tedy bosony ve smyslu 

„naší definice z předešlé kapitolky.  

Přes veškeré úsilí se však dosud nikomu nepodařilo gravitony 

přímo pozorovat. Důvod je prostý – gravitace je fakticky silou velmi 

slabou; vlastně nejslabší ze všech fyzikálních sil, které v současné 

době známe. Konstanta úměrnosti G v gravitačním zákoně, udávající, 

jakou silou se přitahují dvě kilogramové hmoty navzájem l metr 

vzdálené, je neobyčejně malá: G = 6,7. l0
-11

m
3
 kg

-1
 s

-2
. Astronomové 

však mají v rukou alespoň nepřímý důkaz, že gravitony existují. 

Roku 1974 byl objeven pulzar v souhvězdí Orla; obíhá kolem spo-

lečného těžiště s druhou (neutronovou) hvězdou jednou za 8 hodin. 

Podle Einsteinovy teorie musí takový rychle obíhající systém s ma-

lým rozměrem dráhy a velkými hmotnostmi složek vyzařovat inten-

zivní gravitační vlny. Tím fakticky ztrácí energii, což se projeví brž-

děním pohybu pulzaru. Brždění vede ke zmenšování poloměru dráhy 

pulzaru, a tím ke zrychlování jeho pohybu (zkrácení oběžné periody). 
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Toto zkrácení periody bylo poprvé prokázáno v roce 1978 a činí asi 

0,1 ms za rok. Jakkoli jde o hodnotu nepatrnou, lzeji dobře měřit, a 

navíc se naprosto shoduje s předpovědí vyplývající z, teorie gravi-

tačního záření. 

Můžeme sí tedy gravitaci představit jako výměnnou sílu (in-

terakci), vznikající tím, že si kterákoli hmotná tělesa mezi sebou neu-

stále vyměňují částice gravitačního pole (gravitony). Výměna probí-

há rychlostí světla a vztahuje se na libovolná hmotná tělesa kdekoli 

ve vesmíru. V tom spočívá univerzálnost gravitace, která je jak říká-

me – silou dalekého dosahu. Jde o sílu vesměs přitažlivou neexistují 

totiž částice či tělesa se zápornou hmotností. 

Tento model gravitační interakce se posléze ukázal jako vhodný 

i pro další druhy sil. Z nich nejznámější je elektromagnetická, jejíž 

projevy (blesk, tření ebonitových tyčí, přirozený magnetismus) byly 

rovněž známy odprádávna. Zásluhou Alessandra Volty, Charlese 

Coulomba, Andrého Ampěra, Michaela Faradaye a dalších se po-

stupně podařilo získat velké množství poznatků, o jejichž výklad se 

rozhodující měrou zasloužil skotský fyzik James Maxwell, když 

(roku 1873) popsal elektromagnetickou interakci soustavou rovnic, 

jež nesou jeho jméno. Je pozoruhodné, že v rovnicích se vyskytuje 

konstanta c (rychlost světla ve vakuu), obdobně jako v gravitačních 

rovnicích Einsteinových.  

Podobně jako v případě gravitační interakce i zde jde o sílu da-

lekého dosahu (klesající s druhou mocninou vzdálenosti), úměrnou 

velikosti elektrických nábojů a vyvolávající při pohybu nábojů vlny 

(elektromagnetické záření). Maxwellem předpovězené elektromagne-

tické vlny byly experimentálně prokázány už v roce 1887 Heinri-

chem Hertzem. To, že se to podařilo tak brzo, je nepřímým dů-

sledkem faktu, že elektromagnetická interakce je neporovnatelně 

silnější než gravitace (proton a elektron se přitahují elektromagnetic-

kou silou, která je 2.10
39

krát větší než příslušná síla gravitační). Na 

rozdíl od gravitace však může být elektromagnetická síla jak odpudi-

vá (u souhlasných nábojů), tak přitažlivá (u nesouhlasných nábojů). 

Jelikož většina makroskopických objektů je elektricky přesně neut-

rální (podobně elektricky neutrální je navenek už sám atom s jádrem 
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a úplným elektronovým obalem), je praktický dosah působení elek-

tromagnetické interakce většinou silně omezen.  

Nejvíce se uplatňuje ve vzájemných vazbách na úrovni elektro-

nových obalů, tj. při vytváření molekul. Celá chemie je vlastně zalo-

žena na existenci elektromagnetické interakce. V astronomii se tato 

interakce projevuje všude tam, kde je větší zastoupení plazmatu, tedy 

například ve vysokých vrstvách zemské atmosféry (v ionosféře), na 

povrchu Slunce (ve fotosféře, chromosféře i koróně), v meziplane-

tárním prostoru (sluneční vítr, chvosty komet), v mezihvězdné látce 

(obří molekulová mračna) a v okolí aktivních jader galaxií (kvasarů) 

či v rozsáhlých výtryscích urychlených elektricky nabitých částic.  

Tak jako v gravitační interakci pohlížíme na hmotnosti těles ja-

ko na „gravitační náboje“, tak v elektromagnetické interakci jsou 

jejími zdroji elektrické náboje. Při pohybu nábojů vzniká vlnění, kte-

ré se šíří rychlostí světla a skládá se z dále nedělitelných kvant ener-

gie –fotonů. Na rozdíl od dosud nepozorovaných gravitonů lze foto-

ny registrovat velmi snadno. Vždyť veškeré naše vidění obstarává 

svět-lo, tedy intenzivní proud nízkoenergetických fotonů. Elektro-

magnetické spektrum obsahuje fotony nejrůznějších energií, od vel-

mi nízkoenergetických fotonů rádiových vln až po vysoce energetic-

ké fotony záření gama. Poměry energií fotonů dosahují hodnoty l: 

l0
22 

a zdaleka nejde o „hranici fyzikálních možností“. Teoreticky 

pokrývá spektrum elektromagnetického záření celou oblast od bez-

mála nulových energií až po energie „téměř“ nekonečné.  

Formální podobnosti obou interakcí přiváděly fyziky už dávno 

na myšlenku, že by bylo možné nalézt nějakého společného jmeno-

vatele, umožňujícího jedinou teorií popsat obě interakce. Zejména 

Albert Einstein se řadu desetiletí pokoušel o vytvoření jednotné (uni-

tární) teorie gravitace a elektromagnetismu, leč neuspěl, podob-ně 

jako většina jeho mladších vrstevníků. Dnes už víme, že příčinou 

selhání byla právě naprostá nesouměřitelnost obou interakcí, a 

zejména pak matematické obtíže s nalezením kvantové teorie gravi-

tace – obtíže, které se dodnes nikomu nepodařilo překonat.  

Myšlenka sjednocení interakcí však znovu ožila poté, co byly ve 

třicátých letech tohoto století podrobně popsány už zmiňované in-

terakce uvnitř atomových jader – tedy jaderné síly. V polovině třicá-
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tých let vypracoval ucelenou představu o silných jaderných silách 

japonský vědec Hideki Jukava. Jak už víme, díky silné jaderné in-

terakci drží pohromadě atomové jádro, jež by se jinak ihned rozpadlo 

působením odpudivé, leč asi stokrát slabší elektrostatické síly mezi 

kladnými elektrickými náboji protonů.  

Na rozdíl od předešlých dvou sil je silná jaderná interakce silou 

krátkého dosahu – přestává zcela působit už ve vzdálenosti 2 . l0
-15

 

m. Závislost její velikosti na vzdálenosti je velmi složitá. Při velmi 

malých vzdálenostech uvnitř jádra dokonce mění znaménko a stává 

se silou odpudivou! Tím vlastně brání, aby se k sobě nukleony při-

blížily tak katastrofálně, že by to vedlo ke gravitačnímu zhroucení 

jádra do černé minidíry. Jakmile se tedy nukleony odtlačí do přimě-

řené vzdálenosti l . 10
-15

 m, stává se silná jaderná interakce silou při-

tažlivou, takže zabrání elektrostatickému rozpadu jádra. Silná in-

terakce je ovšem silou výběrovou – „cítí“ ji pouze baryony, a nikoliv 

leptony.  

Souběžně s poznáváním silné jaderné interakce pokračovalo i 

studium slabé jaderné interakce, jež svůj název odvozuje z toho, že je 

jednak absolutně slabší (řádově stotisíckrát) než silná jaderná in-

terakce a jednak má ještě omezenější dosah – řádu l (H6 m. Jestliže 

silnou interakci lze považovat za sílu konstruktivní, slabá interakce je 

silou destruktivní, neboť vyvolává jak radioaktivní rozpad atomo-

vých jader, tak rozpad volných neutronů. K rozpadům nedochází 

okamžitě, ale až po určité době, která je pro konkrétní atomové jádro 

nebo volný neutron nepředvídatelná, ale pro soubor takových jader či 

neutronů zcela jednoznačná. Proto je možné určovat poločasy rozpa-

du těchto objektů, třebaže nikdo neumí říci, v kterou chvíli se roz-

padne předem označený atom nebo neutron. 
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R (fm)  

Rozdílná síla čtyř základních interakcí se výrazně projevuje uvnitř 

atomových jader, jejichž typický rozměr R je řádu l femtometr (fm). Průběh 

intenzity interakce / v závislosti na vzdálenosti částic R je vyznačen čtyřmi 

rozdílnými křivkami: S – silná jaderná interakce, W- slabá jaderná interak-

ce, E – elektromagnetická interakce, G – gravitační interakce. Ve vzdále-

nosti l fm je relativně nejsilnější (přitažlivá) silná interakce, což umožňuje 

existenci stabilních jader atomů. Elektromagnetická interakce je totiž při-

tažlivá jen pro částice s opač-ným elektrickým nábojem, avšak je souměrně 

odpudivá pro částice s týmž elektrickým nábojem (jako jsou např. protony 

v atomových jádrech). Z grafu je též zřejmé, že slabá jaderná interakce se 

uplatňuje pouze „uvnitř“ atomových jader. Gravitace a elektromagnetismus 

jsou jediné interakce dalekého (neomezeného) dosahu – proto se uplatňují v 

kosmologii. Všimněte si ještě, že intenzitní stupnice je silně nelineární –

jinak by nešlo diagram vůbec nakreslit.  

 

Základní teorii slabé interakce vytvořil sice už roku 1933 Enrico 

Fermi, k zásadnímu pokroku došlo však až v roce 1968. Tehdy pákis-

tánský fyzik Abdus Salám společně s Američany Sleveném Wein-
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bergem a Sheldonem Glashowem usoudili, že musí existovat volná 

kvanta (výměnné částice – intermediální bosony) slabého jaderného 

pole, která mají na rozdíl od známých fotonů i hypotetických gravi-

tonů vysokou klidovou hmotnost, převyšující asi stonásobně hmot-

nost protonu. Tak hmotné částice nikdy nikdo nepozoroval, z toho 

prostého důvodu, že tehdejší urychlovače nebyly zdaleka s to dosáh-

nout urychlení částic na odpovídající energie (krupobití může způso-

bit, že vám odprýsknou šupinky laku z automobilové karoserie, ale 

nikdy tak nevyrazíte zpod kapoty klikovou hřídel).  

V roce 1983 se na urychlovači SPS v CERŇ v Ženevě podařilo 

přiměřených energií dosáhnout a k nesmírné radosti fyziků vypadla 

dokonce „třikrát zalomená kliková hřídel“ v podobě tří druhů inter-

mediálních bosonů, s kladným, záporným a nulovým jednotkovým 

elektrickým nábojem a s hmotnostmi velmi dobře odpovídajícími 

předpovědi. Byla z toho nejen Nobelova cena za fyziku, ale hlavně 

vodítko pro vytvoření jednotné teorie, neboť i pro slabou jadernou 

interakci byly nalezeny zprostředkující částice (bosony se spinem 1), 

jež jsou formální obdobou gravitonů v gravitační či foto-nů v elek-

tromagnetické interakci.  

Podobnost ovšem neznamená totožnost. Vždyť slabá jaderná in-

terakce má na rozdíl od předešlých nepatrný dosah a je asi tisíckrát 

slabší než interakce elektromagnetická, kdežto vůči gravitační je 

10
34

krát silnější. Zmínění fyzikové však přišli ještě s jedním geniál-

ním nápadem: že za tyto nápadné rozdíly může – chladnost součas-

ného vesmíru. Může se zdát, že vesmír zdaleka chladný není  

- na Zemi se dá přece žít a na hvězdách je dokonce až příliš hor-

ko. Částicoví fyzikové se však pohybují v podstatně jiných stupni-

cích teploty než astronomové a obyčejní smrtelníci. Měří teplotu 

pomocí střední energie částic v daném prostředí, a tyto energie jsou 

dnes ve vesmíru opravdu nízké.  

Energie se v částicové fyzice obvykle uvádí v elektronvoltech 

(eV). Je to energie, kterou získá elektron, když prolétne spádem na-

pětí l voltu. Celá chemie se pak odehrává na stupnici 0,1 až 10 eV. 

Částice na povrchu Slunce mají energie kolem 0,5 eV a v slunečním 

nitru l keV. Teprve v nitru supernovy při explozi přesahují energie 

částic 10 MeV a to jsou fakticky nejteplejší místa dnešního vesmíru.  
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Jde tedy všeobecně o velmi studené prostředí v porovnání s 

energií intermediálních bosonů řádu 100 GeV (10
4
krát teplejší než 

energie v nitru supernovy).  

Podle uvedených autorů je právě tato chladnost vesmíru odpo-

vědná za nápadné rozdíly v slabé jaderné a elektromagnetické in-

terakci. Zatímco klidová hmotnost fotonů je nula, je hmotnost inter-

mediálních bosonů až neuvěřitelně vysoká. Kdyby se však podařilo 

střední energie částic dostatečně zvýšit – prohlásili –, všechny pozo-

rované rozdíly by zmizely: místo dvou rozličných sil bychom pozo-

rovali sílu jedinou („elektroslabou“) s jednotnými parametry a jedi-

ným typem výměnných částic o nulové klidové hmotnosti.  

Prakticky souběžně s jednotnou teorií elektroslabé interakce za-

čali fyzikové podobným způsobem vysvětlovat i projevy silné jader-

né interakce. Jsou-li hadrony vytvářeny z kvarků, pak by měly exis-

tovat výměnné částice, které zprostředkují interakci mezi kvarky, při 

níž se mění barva kvarků. Jelikož řecky se barva řekne „chromá“, 

byla odpovídající teorie nazvána kvantovou chromodynamikou 

(QCD). Výměnnými kvanty barevného pole kvarků jsou částice zva-

né gluony (z anglického „glue“ – lepidlo, klíh). Jejich klidová hmot-

nost se rovná nule, takže se podobně jako fotony pohybují rychlostí 

světla. Na rozdíl od elektricky neutrálních fotonů však gluony nesou 

„barevné“ náboje, což nesmírně komplikuje rovnice kvantové 

chromodynamiky a vysvětluje, proč závislost intenzity silné interak-

ce na vzdálenosti je – v porovnání s jednoduchým tvarem této závis-

losti pro gravitační a elektromagnetickou interakci tak složitá. Zatím-

co výměnné částice gravitační a elektromagnetické interakce se vy-

skytují pouze v jednom provedení a intermediální bosony ve slabé 

interakci ve třech provedeních, existuje celkem osm typů gluonů.  

Kvantová chromodynamika je dnes velmi ucelenou teorií, zčásti 

ověřitelnou v urychlovačích. Ve vesmíru ji však přímo ověřit neu-

míme, opět z toho důvodu, že současný vesmír je příliš studený. Ana-

logicky s předešlým sjednocením interakcí se však fyzikové dů-

vodně domnívají, že při dostatečně vysokých teplotách (tj. i energiích 

částic) by bylo možné kvantovou chromodynamiku sjednotit s elek-

troslabou interakcí v jedinou sílu velkého sjednocení (v an-gličtině se 

užívá zkratky GUT – ze slov Grand Unification Theory). To zname-
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ná, že při teplotě vyšší než jistá kritická mez bychom mohli oddělené 

popisy tří interakcí nahradit popisem jediným. Háček je v tom, že 

odhadovaná teplota pro velké sjednocení tří interakcí je ještě nepo-

rovnatelně vyšší než v předešlém případě, totiž l0
14

 GeV (v klasic-

kých jednotkách l0
27

 K, ale i to je mimo jakoukoli představu: kdyby-

chom sestrojili teploměr s milimetrovými dílky, odpovídajícími tep-

lotě v nitru supernov při výbuchu – 10
11

 K, pak k zaznamenání teplo-

ty l0
27

 K bychom potřebovali trubičku teploměru o výšce rovné prů-

měru sluneční soustavy!).  

Jakkoli to zní nepravděpodobně, mnoho fyziků soudí, že tudy vede 

královská cesta k totálnímu sjednocení všech čtyř interakcí — stačí 

jen dále zvýšit tuto fantastickou teplotu na l0
32

 K (tj. energie na l0
19

 

GeV). Zdá se, že při této teplotě (to už by trubička našeho supertep-

loměru musela sahat do výšky bezmála 100 světelných let!) lze na-

hradit stávající čtyři interakce jedinou supersilou, někdy také nazý-

vanou supergravitace (ŠUSY). Podmínky v takové fyzikální soustavě 

by byly zajisté více než pekelné, ale dovolovaly by fyziku maximál-

ně zjednodušit. Všechny částice by byly rovnocenné a vy-měňovaly 

by si mezi sebou jediný typ intermediálních superbosonů. Tato zatím 

zcela hypotetická úplná teorie všeho (TOE) představuje zaslíbenou 

zemi teoretických fyziků. V posledních letech se často objevují ná-

měty, jak takovou teorii sestrojit. Zatím žádný z pokusů nebyl příliš 

úspěšný, zejména proto, že nedává žádné naděje na ověření experi-

mentem. Všechny pokusy o superteorii jsou navíc spojeny s neoby-

čejnými matematickými obtížemi, nepřímo dokazujícími, že příroda 

své patrně největší tajemství rozhodně nevydá lehce. 

Ať už bude příští vývoj teorie jakýkoli, je zřejmé, že její labora-

torní ověřování prakticky nepřipadá v úvahu. Teprve počátkem příš-

tího století budou dokončeny superurychlovače částic na energie řá-

du l O
4
 GeV s průměrem urychlovacích prstenců něco přes 10 km, 

jež představují prakticky hranici technických možností tohoto typu 

urychlování. Kdybychom chtěli na prstencovém urychlovači částic 

ověřit teorii GUT, museli bychom postavit prstenec stejně velký jako 

planetární soustava, a jistě už sami uhádnete, že pro ověření úplné 

teorie všeho by měl onen prstenec průměr sto světelných roků! 
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STÁŘÍ VESMÍRU               CHAOS?     

 

 
Vývoj velmi raného vesmíru lze chápat jako cestu od dokonalé sou-

měrnosti počátečního chaosu k silně porušené symetrii v čase jedné deseti-

miliardtiny sekundy po velkém třesku. K narušování souměrnosti docháze-

lo ve skocích při středních energiích částic, které jsou s výjimkou poslední-

ho řádku nedostupné pro soudobé urychlovače. Interakce jsou označeny 

zkratkami: ŠUSY – supersymetrická interakce, GUT – interakce velkého 

sjednocení, EW – elektroslabá interakce, JAD. INT. –jaderná interakce.  

 

Naštěstí, jak se dnes zdá, nebude vůbec zapotřebí stavět taková 

monstra. Příroda, která tak neochotně vydává fyzikům svá tajemství, 

nám současně nabízí daleko levnější způsob, jak přijít na kloub mik-

roskopické stavbě hmoty. Nabízí jej v podobě největšího myslitelné-

ho sjednocení – částicové fyziky a kosmologie. Jakkoli je dnešní 

vesmír příliš chladný na ověřování základních idejí fyziky, v jeho 

minulosti tomu bylo úplně jinak. Máme velmi dobré důvody k tvrze-

ní, že v dávné minulosti byl vesmír podstatně teplejší než dnes. Po-

třebuj eme-li znát chování hmoty při určité vysoké teplotě, stačí se 

jen vydat proti směru plynutí času dostatečně daleko, abychom v 

historii vesmíru našli okamžik, kdy průměrná teplota (a energie) čás-

tic byla právě tak vysoká, jak požadujeme. Astronom se pak podobá 

archeologovi, který na pravěkém nalezišti ze střepů, ohoře-lých kla-

cíků a úlomků kostí rekonstruuje způsob života našich pra-předků. 

DOKONALÁ 
SOUMĚRNOST 

ENERGIE 
ČÁSTIC 
(GeV) 

KLESAJÍCÍ 
SOUMĚRNOST 
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Už zmiňovaná konečná rychlost šíření světla dává astrono-mům vy-

nikající možnost nahlížet v jediném okamžiku do různě ča-sově od-

lehlé minulosti vesmíru. Odhalují tak slabé dozvuky velkolepého 

představení, které se odehrálo na počátku dějin vesmíru, někdy před 

13 až 15 miliardami let.  
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( 4 ) ZROD A VÝVOJ VESMÍRU 

 

 

 

Vývoj kosmu lze srovnat s ohňostrojem, 

který jsme zastihli v okamžiku, kdy už končí: 

několik žhavých uhlíků, popel a dým. 

Stojíme na chladnoucím popelu, 

vidíme pomalu vyhasínající Slunce 

a snažíme se oživit 

minulé velkolepé počátky světů. 

Georges Lemaitre 

Velký třesk 

Skutečnost, že vesmír má svůj časový počátek, připadá mnoha 

lidem překvapující i nepochopitelná. Ani vědcům se myšlenka časo-

vého počátku vesmíru příliš nelíbila, jak o tom svědčí historie fyziky  

20. století. Sám Albert Einstein se dlouho pokoušel zachovat 

statické (časově neměnné) řešení svých rovnic pro vesmír; ještě 

mnoho let poté, co už bylo zřejmé, že vesmír není prostorově static-

ký, se odborníci snažili nalézt způsoby, jak zachovat časovou věčnost 

vesmíru. Nejznámější takový pokus pochází z roku 1948 a jeho auto-

ry byli Hermann Bondi, Fred Hoyle a Thomas Gold. Svou teorii na-

zvali teorií ustáleného stavu (steady-state) vesmíru; předpokládali, že 

vesmír se sice prostorově rozpíná, ale hustota hmoty v něm se při-

tom nemění, neboť čas od času v něm vzniká hmota z ničeho, a to 

tempem jeden vodíkový atom v jednom krychlovém metru prostoru 

za 5 miliard let. To je tak nepatrný přírůstek, že jej nelze experi-

mentálně prokázat, ale ani vyvrátit. Podle teorie ustáleného stavu 

však trvale se rozpínající vesmír nemusí mít časový počátek, ve sho-

dě s intuitivním názorem téměř každého člověka. Vždyť kdyby měl 

vesmír počátek v čase, co bylo před ním?  
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Zvláštní shodou okolností právě v téže době přišel americký fy-

zik ruského původu George Gamow s opačnou domněnkou o časo-

vém počátku vesmíru. Na tuto myšlenku ho přivedla touha vysvětlit, 

kde se vzaly ve vesmíru chemické prvky. Existence stovky různých 

chemických prvků periodické soustavy není totiž vůbec samozřejmá: 

k slučování nukleonů na atomová jádra je nutné nemalé množství 

energie, jak se dodnes přesvědčují fyzikové, kteří chtějí v laboratoři 

vyrábět helium z deuteria (těžkého vodíku). Přes nesmírné náklady a 

intelektuální úsilí, které se tomuto programu v posledních čtyřiceti 

letech věnovalo, jsou výsledky dosud velmi skrovné.  

Jestliže červený posuv galaxií považujeme za důkaz, že se 

vesmír rozpíná, pak v minulosti byly galaxie k sobě daleko blíž, hus-

tota hmoty ve vesmíru byla mnohem vyšší a střední energie částic 

(teplota) podstatně větší než dnes. V tomto suprahustém a velmi žha-

vém raném vesmíru – usuzoval Gamow – mohly být právě vhodné 

podmínky k syntéze chemických prvků. Gamow však příliš neuspěl. 

Zjistil, že za těchto extrémních podmínek se z protonů a neutronů 

mohla vytvořit jádra deuteria, helia a lithia – ale nic víc. Jeho do-

mněnka neuměla vysvětlit, odkud se ve vesmíru vzaly těžší prvky 

počínaje uhlíkem a konče uranem.  

Většina odborníků nebrala Gamowovy názory nijak vážně a spí-

še věřila teorii ustáleného stavu, dále rozvíjené zejména britským 

astrofyzikem Fredem Hoylem. Ten v rozhlasové přednášce pro BBC 

Gamowovu myšlenku, kterou nazval „big bang“, což překládáme 

jako „velký třesk“, odsoudil. Šlo o jednoznačně opovržlivé označení, 

které by se dalo do češtiny nejspíše převést úslovím „Prázdný sud 

nejvíce duní aneb mnoho povyku pro nic“. Je ironií, že o patnáct let 

později teorie ustáleného stavu vyklidila všechny pozice, zatímco 

Gamowova myšlenka se prosadila, a to pod tím posměvačným ná-

zvem, který jí Hoyle přisoudil.  

V dalším čtvrtstoletí se vyskytlo nemálo pokusů teorii velkého 

třesku vyvrátit, či alespoň zpochybnit. Řada astrofyziků se s ní ne-

smířila dodnes, leč jejich argumenty jsou spíše emocionální než věc-

né. Ve skutečnosti totiž tato teorie vysvětlila řadu faktů vyplývajících 

z astronomických pozorování i fyzikálních experimentů a v podstatě 

se nesetkává s žádnými principiálními obtížemi. Právem proto roku 
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1982 prohlásil přední ruský fyzik Jakov Zeldovič ve své slavnostní 

přednášce na sjezdu Mezinárodní astronomické unie v Řecku, že 

teorie velkého třesku je dnes stejně dobře zaručena jako skutečnost, 

že planety obíhají kolem Slunce.  

Pokud bychom chtěli být přesní, neměli bychom hovořit o vel-

kém třesku, jenž kromě jiného navozuje nesprávný dojem jakéhosi 

gigantického výbuchu vesmíru, nýbrž o fyzikální singularitě. Pojem 

fyzikální singularity si můžeme objasnit geometrickým přirovná-ním. 

Každý z nás se už setkal se sférickými souřadnicemi na kouli.  

Chceme-li určit zeměpisnou polohu místa na zeměkouli, poslou-

ží nám k tomu dvě sférické souřadnice: délka a šířka (obě veličiny 

vyjadřujeme v úhlové míře, takže jejich hodnoty nezávisí na polo-

měru koule). Délky měříme od základního poledníku (od 

Greenwiche), šířky od rovníku (na sever kladně, na jih záporně). 

Každý bod na zemském povrchu lze pak jednoznačně popsat dvojicí 

čísel, délkou a šířkou. Výjimkou jsou dvě geometrické singularity, 

totiž zeměpisné póly. Ty jsou jednoznačně určeny svou zeměpisnou 

šířkou (± 90°). Pojem zeměpisná délka ztrácí na pólech smysl. Prak-

ticky to znamená, že na všech místech zemského povrchu lze odpo-

vědět na otázku, kudy se odtud vydat směrem na jih – s jedinou vý-

jimkou a tou je jižní pól sám!  

Singularita „velký třesk“ ve vesmíru má obdobný význam. Kdy-

koli a kdekoli ve vesmíru můžeme odpovědět na otázku, co bylo před 

jeveni, který právě studujeme – jen u počáteční singularity taková 

otázka pozbývá smyslu. Prakticky to znamená, že se musíme smířit 

se skutečností, že čas není věčný (jak se instinktivně domníváme), 

nýbrž má svůj časový počátek- fyzikální singularitu jménem velký 

třesk. Totéž platí i pro prostor, podle obecné teorie relativity s časem 

nerozlučně a neoddělitelně spjatý. Singularita velkého třes-ku je 

opravdu výjimečná, neboť v tom „okamžiku“ „vznikl“ čas i prostor 

zároveň s hmotou a – fyzikálními zákony! Jazyk nemá vlastně pří-

hodná pojmenování pro tyto skutečnosti a vztahy, neboť s nimi ne-

máme ani tu sebemenší zkušenost – proto ty stále se opakující uvo-

zovky. Technicky vzato je sám velký třesk fyzice nedostupný, prostě 

proto, že neznáme fyzikální zákony (byly-li něja-ké), které by v tom 

okamžiku platily. Kosmologové totiž směřují k popisu velkého třes-
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ku jaksi pozpátku, výkladem událostí, jež nastaly po velkém třesku, a 

hledáním příčin těchto událostí za před-pokladu, že i tehdy platily 

fyzikální zákony, které známe ze studia současného vesmíru.  

V tomto račím postupu dospíváme k nepřekročitelným mezím, 

kdy bezpečně víme, že stávající fyzika přestává platit. Kdybychom 

postupovali v rámci klasické fyziky 19. století, došlo by k selhání 

dříve, tedy ve větším časovém odstupu od velkého třesku. Z toho lze 

alespoň v principu soudit, že „nová fyzika“ 21. či pozdějšího století 

(úplná teorie všeho) bude s to popsat i procesy zcela těsně po velkém 

třesku. Nicméně ani pak se zjevně nezdaří vysvětlit všechno. Tento 

prvek neodhalitelného tajemství při zkoumání přírody řadu lidí zne-

pokojuje, zato pro vědce zůstává trvalým příslibem, že nikdy nepři-

jdou o práci. Jejich vytrvalé úsilí sice rychlým tempem zmnožuje 

naše vědomosti, ale tím jen rozšiřuje hranice s neznámem ve smyslu 

podobenství Blaise Pascala: čím většíje ostrov poznání, tím delší je 

pobřežní čára dotyku s nekonečným oceánem neznáma, jenž ostrov 

poznání obklopuje.  

Smiřme se tedy, že ani v této knize, ani při setkání s nejgeniál-

nějšími lidmi této planety nedostaneme konečné a trvale platné od-

povědi. Nicméně i dílčí odpovědi, které po velkém úsilí může sou-

časná věda nabídnout, uspokojí jak svou neobvyklostí, tak i vnitřní 

logikou a vyhlídkami na ještě skvělejší výsledky patrně už v docela 

blízké budoucnosti.  

Vakuum a velmi raný vesmír  

Podle nejnovějších fyzikálních představ se vesmír zrodil z niče-

ho. To zní jako prázdné tvrzení, navíc v rozporu s filozofickou tradi-

cí, jež odjakživa tvrdí, že něco nemůže povstat z ničeho. Fyzikové 

jsou ovšem šťourové, kteří s klidem pitvají i tak zdánlivě jasný po-

jem, jako je nicota. Fyzik se totiž nejprve otáže, jak lze v přírodě 

nicoty dosáhnout. Kupodivu je to velmi obtížný a experimentálně 

neřeši-telný úkol. Kamkoli ve vesmíru oko dohlédne, nacházíme 

hmotu ve dvou základních podobách: jako částice (kvarky a leptony) 

a jako pole (gravitony, fotony, gluony a intermediální bosony).  
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Pouze v myšlenkových experimentech s absolutně dokonalými 

přístroji lze docílit nicoty. Především musíme určitý prostor vesmíru 

uzavřít ideálními stěnami, stěnami dokonale nepropustnými, z nichž 

žádné částice nevstupují do takto vymezené „krabice“. K této krabici 

připojíme ideální vývěvu a odsajeme všechnu látku uvnitř. Tím však 

zdaleka nevytvoříme nicotu. Uvnitř krabice se bude dále nacházet 

elektromagnetické záření, řídící se Planckovým zákonem pro danou 

teplotu prostředí. Lze je z krabice odstranit ochlazením na termody-

namickou nulu teploty (O K, tj. –273 °C) pomocí dokonalé mraznič-

ky. Když se tak stane, měli bychom chuť zajásat – vida, docílili jsme 

nicoty – pravého vakua. K úžasu fyziků, a tím spíš laiků, to však není 

pravda. Z rozličných fyzikálních pokusů zcela jasně vyplývá, že i po 

uskutečnění takto ideálního experimentu bude v krabici neustále pří-

tomno cosi, co lze fyzikálně zjistit – totiž fyzikální vakuum.  
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Jak se vytváří fyzikální vakuum? Vzorek hmoty v uzavřené krabici má 

vždy teplotu rvyšší než termodynamická nula (-273 °C) a také hustotu látky 

//vyšší než nula. Částice látky se pohybují, jak naznačeno šipkami, kvanta 

záření (fotony) jsou vyznačena krátkými vlnovkami. Připojíme-li ke krabici 

dokonalou vývěvu, odčerpáme nakonec všechny částice látky, avšak fotony 

zůstanou (pro-střední krabice). Ochlazením této krabice pomocí „absolutní“ 

chladničky docílíme sice teploty termodynamické nuly, ale fyzik s úžasem 

zjistí, že toto vakuum má měřitelné fyzikální vlastnosti: obsahuje tzv. virtu-

ální páry částice – antičásti-ce (spojené obloučky) a „nulové“ elektromag-

netické záření (krátké šrafy). Moderní fyzika zjišťuje, že fyzikální vakuum 

se může vyskytovat v různých fázích, ťj. s různými hustotami „vakuové“ 

energie. Fáze s vyšším obsahem „vakuové“ energie nazýváme falešné va-

kuum, na rozdíl od „pravého“ vakua v současném vesmíru.  
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Fyzikové si toto vakuum představují jako zvláštní stav hmoty, při 

němž v daném prostoru neustále vznikají a opět zanikají páry částice--

antičástíce. Znamená to, že se zde na krátké okamžiky fakticky porušuje 

zákon zachování hmoty a energie, ale toto porušení je vždy tak krátké, 

že ho běžnými fyzikálními metodami nelze odhalit. Ukazuje se, že zmí-

něné porušování se řídí vlastním zákonem - Heisenbergovým principem 

neurčitosti, odvozeným v počátcích kvantové mechaniky. Pro vakuum 

lze princip formulovat tak, že součin „velikost porušení zákona za-

chování energie krát doba, po níž toto porušení trvá
4
', musí být menší 

než určité velmi malé číslo (zvané Planckova konstanta) P = 

6,6.10"™ J s. Vy, kdo jste alespoň mírně zběhlí v matematice, víte, že 

takového požadavku lze docílit rozličnými kompromisy, z nichž nás 

zajímají dva extrémy. 

První extrém nastane, když zákon zachování hmoty a energie ne-

porušíme (velikost porušení je přesně nula). Takový stav totiž může 

trvat neomezeně dlouho, neboť součin „nula krát velmi velké číslo" je 

stále nula, a tedy rozhodně menší než P. V našem skutečném vesmí-

ru se žádné makroskopické odchylky od zákona zachování hmoty a 

energie nepozorují a vesmír vskutku trvá dlouho, jak každý dobře ví. 

Druhý extrém je nečekaný v tom, že lze připustit i velmi velké poru-

šení zákona zachování hmoty, pokud takové narušení trvá velmi krát-

kou dobu - tak, aby součin obou hodnot byl stále menší než P. Tak si 

můžete z vakua „vypůjčit" například energii l J, pokud se zavážete, 

zeji „vrátíte" nejpozději za 6,6 . 10
-34

s, 10 J za 6,6 . 10
35

s atd. Po-

znamenejme, že nejkratší děje rozlišitelné ve fyzice elementárních čás-

tic trvají plných l0
-22

s, takže ani ten l J si experimentálně vypůjčit ne-

lze. 

Fyzikální vakuum tedy ani zdaleka není nicotou ve filozofickém 

smyslu slova. Je nestálé, „vroucí" tvorbou a zánikem virtuálních 

párů částice-antičástice. Navíc se ještě ukázalo, že podobně jako se 

běžná látka ve vesmíru vyskytuje v rozdílných skupenstvích, na-

vzájem se lišících zejména hustotou, může se také fyzikální vakuum 

vyskytovat v rozličných skupenstvích, lišících se navzájem hustotou 

energie (množstvím energie v jednotkovém objemu prostoru). Když 

totiž měříme hustotu energie ve vesmíru, bezděčně ji vztahujeme k 

hustotě energie fyzikálního vakua - a o té jsme donedávna mlčky 
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předpokládali, že se rovná nule. Ve skutečnosti smíme pouze tvrdit, 

že hustota energie vakua je nižší než hustota energie látky a záře-

ní, ale její absolutní hodnotu fakticky neznáme. 

Jsme v situaci, v níž se ocitne návštěvník výškové budovy, který 

v úplné tmě vystupuje po nouzovém schodišti. Zjistí, že z odpočí-

vadla vedou schody vzhůru, a má-li po nich vystoupit, bude ho to stát 

jistou námahu. Neví však vůbec nic o tom, zda se odpočívadlo, z ně-

hož výstup začal, nachází v přízemí nebo třeba v i l .  patře. Jistě jste 

pochopili, že odpočívadlo představuje dnešní fyzikální vakuum a 

schody vzhůru přírůstky hustoty energie, dané přítomností látky a 

záření v současném vesmíru. 

Většina fyziků má za to, že se nacházíme kdesi uprostřed výškové 

budovy, tj. že nad námi i pod námi jsou odpočívadla, představující 

různá skupenství (fáze) fyzikálního vakua. Z tohoto hlediska probíhá 

vývoj vesmíru tak, jako když návštěvník výškové budovy uvízne ve 

výtahu v nejvyšším patře. Z výtahu vystoupí a ocitne se na horní plo-

šině dlouhého schodiště, tam se však vůbec nezdrží a započne svůj 

sestup dolů. Sestup ho nebude stát téměř žádné úsilí - může přece 

doslova skákat ze schodu na schod a tu a tam si odpočinout na odpočí-

vadlech v nižších patrech. 

Okamžik vystoupení z výtahu lze připodobnit k velkému třesku. 

Spustil celý řetěz příčin a následků a začaly tikat kosmické hodiny. 

Nejranější fyzikálně popsatelný stav vesmíru je tedy vysoce vzbuzené 

„falešné" vakuum s nepředstavitelně vysokou hustotou energie. Toto 

falešné vakuum je ovládáno jedinou dokonale souměrnou supersílou 

(supergravitací); taje však pro svou dokonalost také dokonale sterilní: 

nic se neděje. 

Opět si pomůžeme přirovnáním. V dopravních předpisech existu-

je případ, kdy do pravoúhlé křižovatky čtyř silnic bez přednosti v 

jízdě vjedou současně čtyři vozy. Kdo má podle předpisů přednost? 

Podle pravidla pravé ruky ten řidič, který se nachází po vaší pravé 

straně, jenže v tomto dokonale souměrném případě se podle pravidla 

musí všichni řidiči přednosti vzdát, a tím natrvalo zablokují dopravu. V 

praxi se taková situace šalamounsky řeší tím, že se některý z řidičů 

své přednosti zřetelným pokynem vzdá, tím umožní sousedovi po své 

levici, aby vjel do křižovatky, a pak užje vše jasné: poslední projede 
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křižovatkou onen řidič-kavalír. Matematicky lze toto kavalírské gesto 

označit jako porušení symetrie - to ono umožnilo pohyb navzájem 

zablokovaných vozidel. 

Zcela obdobně se vyřešila situace dokonale symetrického stavu 

hmoty v nejranější epoše existence vesmíru. Falešné vakuum s takto 

vysokou energií je totiž neobyčejně nestabilní a má snahu samo se-

stoupit po energetickém schodišti; změní zkrátka své skupenství na 

méně symetrické, a tím se vesmírný stroj rozeběhne. Sestoupením o 

celé poschodí se však značná část energie falešného vakua uvolnila a 

podle zákona zachování hmoty a energie se musí nějak „nevakuově“ 

objevit. Vskutku, z této energie vzniká látka i pole reálného vesmíru, 

a právě v tomto smyslu se vesmír zrodil z ničeho - tedy přesněji z 

rozdílu energie falešného a „obyčejného“ fyzikálního vakua.  

Naše analogie s mnohaposchoďovým domem naznačuje, že 

uvol-ňování energie vakua proběhlo v několika etapách, jež odpoví-

dají sestupu po celých patrech onoho bizarního domu. Bizarního pro-

to, že výšky poschodí zdaleka nejsou stálé. Ve vysokých patrech bý-

vají schody příkré, kdežto směrem k přízemí se výška pater nápadně 

snižuje. To znamená, že nejvýznamnější energetické přeměny nastaly 

během prvních fázových přechodů, těch, které proběhly v nepatrném 

zlomku sekundy po velkém třesku. Podobně jako se vodní pára mění 

v tekutou vodu a ta zas při klesající teplotě v pevný led, docházelo v 

raném vesmíru k fázovým skokům v energetické husto-tě falešného 

vakua tehdy, když teplota klesla pod určitou kritickou mez. První 

takový seskok dolů nastal už v čase l0
-43

 s po velkém třesku, v tzv. 

Planckově čase. Je to vlastně nejmenší časový interval, jenž má fyzi-

kální smysl, jakési kvantum času.  

Inflace vesmíru  

Fyzikálně se to projevilo tak, že se gravitace oddělila od zbýva-

jících tří interakcí, takže v Planckově čase dosahovala průměrná tep-

lota vesmíru l0
32

 K a průměrná energie částic l0
28

 eV. Zároveň se 

začal vesmír rozpínat v prostoru, nejprve zvolna (úměrně druhé od-

mocni-ně z uplynulého času), ale vzápětí (v čase l0
-35

 s po velkém 

třesku) se jeho rozpínání fantasticky zrychlilo. Čtenář patrně tuší, že 
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za tím bude vězet zase nějaké skákání po schodišti, a nemýlí se. Do-

chází k přímo ukázkovému fázovému přechodu falešného vakua, 

jímž se uvolnilo tolik energie, že se proces expanze vesmíru neoby-

čejně ba fantasticky – urychlil. Tento fázový přechod dostal název 

inflace (rozfouknutí, nikoliv ekonomická katastrofa!) vesmíru a jeho 

objev,  

o nějž se počátkem osmdesátých let našeho století zasloužil 

americký fyzik Alan Guth, se dnes považuje za největší moderní 

obohacení scénáře velkého třesku.  

 
Hlavní rysy inflační teorie raného vesmíru vystihuje diagram, v jehož 

horní části je vyznačen průběh hustoty energie H pro látku a vakuum ve 

velmi raném vesmíru. Zatímco vlivem rozpínání vesmíru hustota energie 

látky prudce klesá (čárkovaná křivka), hustota energie falešného vakua 

(úsečky) se nemění až do chvíle fázového přechodu vakua v čase l0
-35

 s po 

velkém třesku (VT). V této chvíli hustota energie látky katastrofálně klesá, 

jelikož vesmír se exponenciálně rozfukuje. Falešné vakuum se ještě chvíli 

chová jako přechlazená kapalina, až v čase l0
-33

 s „zamrzne“ v dnešní fyzi-
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kální vakuum s podstatně nižší hustotou energie. Přebytek energie předá 

látce, jejíž hustota energie na krátký okamžik vzroste, ale vzápětí znovu – 

leč pomaleji – klesá v důsledku pokračujícího rozpínání vesmíru. V dolní 

části diagramu jsou vyznačeny změny vzdáleností mezi vesmírnými objek-

ty R v téže časové stupnici. V prvních okamžicích po velkém třesku se 

vzdálenosti zvětšují ve shodě se standardním kosmologickým modelem 

(STD), ale v okamžiku inflace nastane zmíněné rozfouknutní neuvěři-

telným faktorem nejméně 10
30

krát (částice se ztrácejí za horizontem souse-

dů). Na konci inflace se toto překotné rozfouknutí mění opět v křivku, kte-

rou známe jako standardní model, tj. rychlost rozpínání vesmíru s časem 

klesá. S ohledem na enormní nárůst rozměrů R je stupnice vzdáleností pře-

rušená.  

 

Jestliže před inflací byla hustota energie vakua řádu l0
80

 kg m“ 

(hustota hmoty v neutronových hvězdách je „pouhých“ l0
17

 kg m“3), 

po inflaci prudce klesla na hustotu současnou, tedy rozhodně nižší 

než l0
-24

 kg m
-3

. Vakuum, jež jsme až donedávna zcela přehlíželi, je 

vlastně základním a jediným zdrojem veškeré hmoty i energie vesmí-

ru! Fázovými přechody na současné vakuum se uvolní tolik energie, 

že mohou vznikat částice a pole současného vesmíru a ještě zbude na 

trvale pokračující rozpínání vesmíru.  

Jakmile totiž skončila nesmírně krátká (l0
-33

 s) epocha vesmírné 

inflace, překotné rozpínání vesmíru (během té chvilky se všechny 

vzdálenosti ve vesmíru zvětšily nejméně 10
30

krát!) přešlo znovu v 

rozpínání pomalé, nejprve úměrné 2/3. mocnině uplynulého času a 

později druhé odmocnině uplynulého času. Inflační fáze vesmírného 

vývoje může udivovat tím, že se během ní vzdálenosti mezi vesmír-

nými objekty zvyšovaly rychlostmi zřetelně nadsvětelnými, což vy-

padá jako rozpor s teorií relativity. K tomu je třeba poznamenat, že 

pouze speciální teorie relativity klade omezení rychlosti pohybu čás-

tic a signálů, jež opravdu musí být menší než rychlost c. Ani v obec-

né teorii relativity se nic nemůže pohybovat nadsvětelně, ale samotná 

rychlost světla může být mnohonásobně vyšší než konvenční hodnota, 

daná číselným vyjádřením c. V obecné teorii relativity nelze totiž 

obecně zavést klasický pojem rychlosti, jež je – jak víme – definová-

na jako podíl vzdálenosti a uplynulého času. Užívá se proto složitější 
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definice rychlosti, pro niž neplatí omezení daná speciální teorií rela-

tivity.  

Vztah mezi klasickým a relativistickým pojmem rychlosti lze 

objasnit třeba tímto přirovnáním. Vesmír nahraďme povrchem míče, 

který se rozpíná v čase. Po jeho povrchu lezou různé druhy hmyzu, 

každý druh (lokální) rychlostí pro něj charakteristickou. Řekněme, že 

nejrychleji (vzhledem k nějakému lokálnímu škrábanci na míči) le-

zou střevlíci – nikdo jiný se jim nemůže rovnat. I když třeba tesa-říci 

nebo mravenci lezou pomaleji, na rozpínajícím se míči se vzdálení 

mravenci od sebe vzdalují větší „rychlostí“ (definovanou jako podíl 

změny vzdálenosti a času), než je uvedená maximální – leč lokální – 

rychlost střevlíků. Totéž platí i pro navzájem vzdálené střevlíky, kteří 

v našem podobenství zastupují fotony – částice světla.  

Představme si na chvíli, že jsme neobyčejně miniaturní pozoro-

vatelé a že studujeme vesmír těsně před inflační fází. Od počátku 

velkého třesku uplynulo tak málo času, že k nám stačily dospět svě-

telné signály jen z našeho nejbližšího okolí, ze vzdálenosti l0
-26 

m  

(průměr atomového jádra je podstatně větší – l0
-15

 m). Pak náhle 

nastane fázový přechod vakua a prudké odfouknutí okolních částic 

do vzdáleností, v nichž dnes pozorujeme sousední galaxie. To prak-

ticky znamená, že pro nás – miniaturní pozorovatele – naše okolí 

náhle zmizí; v žádném směru neuvidíme náhle vůbec nic. Tak fantas-

ticky se tedy prakticky projeví inflace – vede zkrátka k nesmírnému 

zředění kosmické látky.  

Kupodivu je právě tato okolnost největší předností teorie kos-

mické inflace. Dokud se o tomto rozfouknutí nic nevědělo, lámali si 

fyzikové hlavu s řadou faktů, jež jim servírovali na stůl astronomové. 

Z pozorování totiž plyne, že ve vesmíru se nevyskytují žádné (anebo 

alespoň téměř žádné) defekty s velkou hustotou hmoty. Takové de-

fekty by nutně vznikaly ve velmi raném vesmíru po ne zcela rovno-

měrném rozpínání a mohu být nejrůznějšího vzhledu. Může jít o de-

fekty bodové, jímž říkáme magnetické monopoly (osamělé „konce“ 

magnetu), s hmotností 10
16

krát vyšší (!), než je hmotnost protonu. 

Může jít o defekty lineární – kosmologické struny – s lineární husto-

tou l0
18

 kg na l m délky struny (to je zhruba hmotnost průměrné pla-

netky). Konečně může jít o defekty plošné – doménové stěny –, je-
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jichž plošná hustota by byla podstatně vyšší než normální hustota 

neutronových hvězd. Takové fyzikální „příšery“ by podle klasické 

představy měly být ve vesmíru tak četné, že bychom je ani dnes ne-

mohli přehlédnout. Zejména by však svou úděsnou úhrnnou hmot-

ností měly způsobit, že rozpínání vesmíru, započaté po velkém třes-

ku, by po 15 000 letech ustalo a přešlo ve zpětné smrštění do závě-

rečné singularity – „velkého krachu“.  

Dosud se však nezdařilo nalézt ani jednu podobnou příšeru a 

kro-mě toho je zřejmé, že i dnes – tedy více než l0 miliard let po vel-

kém třesku – se vesmír stále ještě rozpíná, což nepřímo dokazuje, že 

se takových příšer v pozorované části vyskytuje zanedbatelně málo. 

Dostatečné rozředění fyzikálních příšer (tak, aby neškodily a aby se s 

nimi vlastně nikdy nikdo nemohl setkat) obstarala právě kosmická 

inflace. Představme si na chvíli mimořádně pružnou silonovou pun-

čochu tvořenou hustě tkanými očky, jak nás přesvědčí pohled oby-

čejnou lupou. Většina plochy punčochy je tedy fakticky prázdná, ale 

nitě tvořící síť oček jsou tak blízko u sebe, že zdálky punčocha vypa-

dá jednolitě. Jestliže nitěná očka považujeme na chvíli za analogii 

rozložení fyzikálních defektů před inflací, tak po inflaci by se silono-

vá punčocha roztáhla tak, že by jednotlivá oka sama měla větší prů-

měr, než je dnes viditelná část vesmíru – při běžném pohledu tedy 

uvidíme jen nestvůrně zvětšené „prázdno“ v neméně roztažené silo-

nové punčoše.  

Inflace je schopna vysvětlit i další pozoruhodný fakt, to, že prů-

měrná teplota ve vesmíru je všude stejná, jak nás o tom přesvědčuje 

studium záření kosmického pozadí, které má v libovolném směru 

stejnou teplotu 2,7 K s relativními odchylkami menšími než l0-
4
. 

Dokud se neobjevila inflační domněnka, museli kosmologové před-

pokládat, že od samého počátku vesmíru měly všechny oblasti neu-

stále shodnou teplotu. I raný vesmír byl totiž tak rozsáhlý, že jeho 

jednotlivé části neměly od velkého třesku dost času na to, aby se na-

vzájem „domluvily“, jakou teplotu mít mají. My přirozeně víme  

o stejné teplotě protilehlých částí dnes pozorovaného vesmíru, 

ale měli bychom se právem divit, neboť první informace si ony proti-

lehlé části navzájem vymění až za dvojnásobek doby dosavadního 

stáří vesmíru! V raném vesmíru byla situace ještě dramatičtější na-
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vzájem o sobě nevěděly ani poměrně přilehlé části dnešního vesmíru. 

U blízkých sousedů totiž platí omezení mezní rychlosti na rychlost 

světla c, jež je pro jakékoli signály či informace nepřekro-čitelná.  

Jakmile připustíme inflaci, je celá záležitost vyřešena mávnutím 

kouzelného proutku překotného rozfukování. Vraťme se opět k na-

šemu podobenství. Dvě sousední očka silonové punčochy nemusí mít 

před počátkem inflačního rozpínání ani zdaleka touž teplotu, ale 

uvnitř očka se teplota stačí vyrovnat, je-li očko dostatečně malé. Po 

inflaci se však toto jediné očko roztáhne na objem podstatně větší, 

než je dnes pozorovatelný vesmír, čímž se souběžně prudce sníží 

teplota uvnitř očka, ale rovnováha teploty se nijak neporuší, ve shodě 

s pozorováním reliktního záření kosmického pozadí.  

Nesmírné rozfouknutí vesmíru také silně zmenší jeho křivost, 

obdobně jako je tomu u povrchu koule v obyčejném trojrozměrném 

prostoru. Je-li kulička vůči pozorovateli malá, pak si pozorovatel 

určitě všimne, že její povrch je křivý. Jde-li však o kouli obrovitou 

(například zeměkoule vůči člověku), zdá se nám, že pozorovaný po-

vrch je téměř plochý čili že jeho „křivost“ je blízká nule. Kosmická 

inflace rozfoukla původně silně zakřivené prostoročasy, má tedy kři-

vost téměř přesně nula, opět ve shodě s pozorováním.  

Původní myšlenka kosmické inflace však přinesla i jisté nesná-

ze, zprvu dokonce jakoby neřešitelné. Vyplývalo z ní, že v rozepnu-

tém prostoru zůstanou díry jako v ementálském sýru, což se vůbec 

neshoduje s pozorováním. Proto byly postupně rozpracovány složi-

tější inflační domněnky; nejuznávanější z nich vypracoval roku 1982 

ruský fyzik Andrej Lindě. V odborné terminologii se Jeho“ inflace 

nazývá chaotickou, neboť začíná s představou naprosto chaotického 

počátečního stavu hmoty s nejrůznějšími, často prazvláštními fluktu-

acemi falešného vakua. Obrazně bychom mohli tento chaos chápat 

jako zvláštní druh vakuové pěny, v níž to stále „bublá“. Z toho vření 

tu a tam „vyšplíchne“ trochu prostoročasu a vzápětí zase splaskne. 

Vzácněji však vyšplíchnutí přesáhne jistý kritický rozměr a v takové 

„bublince“ vakua pak dochází k už popisovanému prudkému 

rozfouknutí vesmíru. Lindě tak fakticky nahrazuje specializovaný 

model jednoho vesmíru s jediným velkým třeskem nepřehlednou 

spoustou minivesmírů, z nichž každý byl zrozen „vlastním velkým 
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třeskem“. Z tohoto pohledu se pak vše, o čem jsme až dosud v knížce 

hovořili, týká jedné Lindeho bubliny — námi obývaného vesmíru. 

 
Chaotický vznik vesmírů z prostoročasové „pěny“. Vesmíry různých 

generací jsou propojeny úzkými prostoročasovými trubicemi, jež se však 

většinou téměř ihned přeruší (krátké čárky), čímž se ztrácí možnost vzá-

jemné komunikace mezi „sousedními“ vesmíry. Fyzikální zákony mají v 

různých vesmírech (bublinách) různé tvary, liší se hodnotami základních 

fyzikálních konstant, a dokonce i množstvím prostorových a časových 

rozměrů. Řada vesmírů ihned po svém vzniku opět zaniká (malé „kapky“ a 

„čárky“).  

 

Poslední úvahy spíš připomínají literaturu sci-fi, a ne solidní vě-

du a také je musíme zatím brát s rezervou. Ani chaotická kosmologie 

není s to vyřešit všechny otevřené otázky standardního kosmologic-

kého modelu. Zejména se jí příliš nedaří vysvětlit z pozorování vy-

plývající nehomogenity v rozložení zářící hmoty ve vesmíru. Tím se 

myslí „houbovitá“ struktura v rozložení kup a nadkup galaxií a exis-

tence obrovských prázdnot (proluk) mezi nimi. Chaotická inflace 

předvídá spíše homogenní (rovnoměrné) zastoupení hmoty v obje-
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mové jednotce, neboť veškerý pozorovatelný vesmír vznikl ze zcela 

miniaturní – a tedy nutně homogenní – špetičky prostoru.  

Existují i další, techničtější otevřené otázky chaotické kosmolo-

gie, na jejichž vyřešení nyní usilovně pracují spíše částicoví fyzikové 

než astronomové. Proto se vlastně budují nové výkonné super-

urychlovače částic, které by už v příštím desetiletí mohly přinést 

podklady pro kvalitnější kosmologickou teorii. Nelze však samo-

zřejmě podceňovat ani přínos současných či budoucích astronomic-

kých pozorování. Rychlý pokrok se očekává zvláště při studiu troj-

rozměrného rozložení zářící hmoty ve vesmíru a při hledání odchylek 

od rovnovážné teploty mikrovlnného rádiového záření pozadí v růz-

ných směrech od nás.  

Éry vývoje vesmíru  

Díky chaotické inflaci jsme tedy při výkladu vývoje vesmíru 

pokro-čili od supersymetrického stavu v čase 10
-43

s k mírně asymet-

rickému stavu v čase l0
-35

 s, přičemž hlavním projevem této asymet-

rie bylo oddělení gravitační interakce od síly velkého sjednocení 

(GUT). Jak jsme se dozvěděli ke konci 3. kapitoly, tomuto oddělení 

odpovídá teplota nad l0
27

 K a střední energie částic nad l0
14

 GeV, 

hodnoty naprosto nedosažitelné v kterékoli pozemské laboratoři, a 

dokonce ani nikde v dnes pozorovatelném vesmíru. Velmi raný 

vesmír té epochy představuje tedy nejlepší myslitelný způsob, jak 

ověřit, zda je v tomto ohledu fyzika interakcí v pořádku. 

Právě v té epoše došlo zřejmě k události pro naši vlastní existen-

ci zcela podstatné. Z falešného vakua se totiž začaly tvořit těžké lát-

kove částice – baryony, stavební kameny atomových jader. Symetrie 

jejich tvorby však vyžaduje, aby souběžně s baryony vznikaly i jejich 

zrcadlové protějšky – antibaryony. Jinými slovy – v této epoše mělo 

vznikat stejné množství baryonů a antibaryonů, hmoty a antihmoty. 

Dále lze předpokládat, že hmota s antihmotou byly všude zastoupeny 

rovnoměrně, takže tehdejší vesmír na velmi kratičkou chvíli obsaho-

val homogenní směs hmoty i antihmoty.  

Fyzikální zákony jednoznačně stanoví, že při kterémkoli setkání 

částice s antičásticí dochází k jedinečnému procesu, jemuž říkáme 
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anihilace (doslova zničení) látky. Veškerá energie oněch částic se 

přitom uvolní ve formě záření (fotonů) o energii vyjádřené proslulým 

Einsteinovým vztahem E = m . c2, kde m je hmotnost částic vstupu-

jících do procesu anihilace a c jako obvykle rychlost světla. Je to 

vlastně nejvydatnější možná přeměna energie, jíž lze ve fyzice docí-

lit. V porovnání s ní zcela blednou energie uvolňované při chemic-

kých reakcích (účinnost přeměny l0
-7

 %), termonukleárních reakcích 

(účinnost 0,7%) a gravitačním hroucení (účinnost do 30 %). Násled-

kem anihilace by měl být současný vesmír vyplněn výhradně záře-

ním – ale to je ve zjevném rozporu s pozorováním a faktem naší exis-

tence (jsme přece bary ono ve bytosti)!  

Východiskem z této slepé uličky mohou být jedině procesy, kte-

ré dokonalou symetrii tvorby párů částice-antičástice narušují. Aby-

chom vysvětlili pozorované zastoupení látky a záření v současném 

vesmíru, stačí, aby toto narušení symetrie bylo až neuvěřitelně nepa-

trné. Stačí totiž, aby v uvažované době raného vývoje vesmíru  

připadala vždy na jednu miliardu antibaryonů jedna miliarda 

plus jejden bary on. Pak může navzájem anihilovat miliarda baryonů 

s antibaryony, z nichž se nakonec vytvoří kvanta elektromagnetické-

ho záření (fotony), která budou ve značné početní převaze nad zby-

lými neanihilovanými baryony. Z pozorování vskutku plyne, že v 

sou-časném vesmíru převažují fotony nad baryony v poměru l0
9
: l, 

zbývá jen vysvětlit, proč se tehdy ustavila ona nepatrná asymetrie v 

tvorbě baryonů a antibaryonů. Jev skoro určitě souvisí s porušováním 

parity a nábojové symetrie ve slabých jaderných interakcích, které 

bylo ve fyzikálních laboratořích objeveno už před více než čtvrtstole-

tím, ale dodnes nevíme, proč k takovému porušování symetrií dochá-

zí. V každém případě se znovu potvrzuje, že naše vlastní existence je 

až tajemně úzce spjata se zdánlivě zcela odtažitými vztahy ve světě 

mikročástic.  

Poznamenejme ještě, že někteří fyzikové soudí, že vznikání ba-

ryonů a antibaryonů neprobíhalo homogenně, nýbrž odděleně, že se 

tedy dnešní vesmír skládá z poměrně izolovaných oblastí hmoty a 

antihmoty a k anihilaci dochází pouze na rozhraní sousedních oblastí. 

Na první pohled jde o neověřitelnou domněnku, neboť na dálku těž-

ko poznáme, zda je určitá hvězda či celá galaxie složena z hmoty, 
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anebo z antihmoty. V obou případech budou totiž spektra objektu 

vyhlížet naprosto stejně a jiný kontakt se vzdálenými kosmickými 

tělesy prakticky nemáme.  

Jedinou výjimku představují částice kosmického záření, o nichž 

víme, že přicházejí z oněch vzdálených oblastí vesmíru, byť po složi-

tých chaotických trajektoriích (nedostáváme tedy konkrétní informa-

ci o poloze jejich zdroje). V kosmickém záření lze odlišit čás-tice od 

antičástic; můžeme tak stanovit alespoň statisticky, jaké je současné 

zastoupení obou složek látky v pozorovaném vesmíru. Výsledek je 

jednoznačný: baryonůje neporovnatelné více než antiba-ryonů, jako 

by se šílený majitel kosmické obuvnické velkotovárny rozhodl vyrá-

bět výhradně pravé boty. „Levé boty“ jsou zkrátka v kosmickém zá-

ření velkou vzácností; z důvodu omezené přesnosti takových měření 

dokáží fyzikové určit pouze horní meze jejich množství. Levých bot 

– antibaryonů –je tedy dnes ve vesmíru rozhodně méně než 10
-10

 

pravých bot – baryonů. Z toho důvodu a také kvůli těžko vysvětlitel-

nému nadbytku fotonů nad bary ony lze považovat názor o odděle-

ných oblastech hmoty a antihmoty ve vesmíru za vyumělkovaný a 

silně nepravděpodobný. Standardní teorie velkého třesku vychází i z 

tohoto testu „bez ztráty květinky“.  

Porušení symetrie v zastoupení částic a antičástic je zřejmě zcela 

nutné pro další vývoj vesmíru, v němž má jednou vzniknout život. V 

dané chvíli však není život ve vesmíru ještě vůbec možný, pře-

devším pro extrémně vysokou teplotu a hustotu látky i záření. Fyzika 

je stále ještě relativně jednoduchá a znemožňuje vznik složi-tějších 

struktur. Nicméně kostky vyvolávající rozpínání vesmíru už byly 

vrženy a to se posléze projevilo v dalším porušení symetrie interakcí, 

v rozpadu interakce GUT (velkého sjednocení) na silnou jadernou 

interakci a interakci elektroslabou.  

Průběh silné jaderné interakce v závislosti na vzdálenosti částic 

je složitý, jak už jsem připomněl ve 3. kapitole. Za normálních okol-

ností drží stavební kameny hadronů – kvarky – pohromadě tak, že je 

nelze od sebe odtrhnout. Zato za bizarních okolností ve velmi raném 

vesmíru jsou kvarky natěsnány tak blízko sebe, že paradoxně mohou 

být od sebe odděleny, neboť silná jaderná interakce pro velmi malé 

vzdálenosti se stává silou odpudivou. To znamená, že velmi raný 
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vesmír v čase pozdějším než l O“
35

 s po velkém třesku se vyplnil 

oceánem volných kvarků, jejichž průměrná energie činí méně než l 

O
14

 GeV (teplota méně než l O
27

 K). Mezi kvarky se čile prohánějí 

leptony a fotony a tato homogenní směs rychle chladne, jak se 

vesmír dále rozpíná.  

Dospíváme tak k dalšímu význačnému okamžiku v čase l0
-10

 s 

(0,1 ns) po velkém třesku. Průměrná energie částic poklesla na 100 

GeV (teplota na 10
15

 K); tehdy se narušuje symetrie elektroslabé 

interakce, jež se rozpadne na interakci elektromagnetickou a slabou 

jadernou sílu. Od té chvíle se už vesmír, pokud jde o počet a relativní 

význam jednotlivých interakcí, vlastně nezměnil. Okamžik l0
-10

 s po 

velkém třesku zároveň představuje nejzazší mez, v níž lze fyzikální 

stav vesmíru ověřovat v pozemských laboratořích při urychlování 

částic. Tam se tedy definitivně setkává kosmologie s experimentální 

částicovou fyzikou, a proto jsou též další úvahy o vývoji vesmíru 

podloženy lépe než předchozí popis.  

Velmi raný vesmír se tehdy skládal z nesmírně žhavé a rovno-

vážně promíchané směsi kvarků, elektronů, pozitronů, neutrin a fo-

tonů, gluonů a gravitonů. Jak se však kvarky od sebe vzdalovaly, 

stala se silná jaderná interakce mezi nimi silou přitažlivou a začala z 

nich vytvářet systémy složené ze dvou nebo tří kvarků – tedy hadro-

ny. Tvorba hadronů je nejvýznačnějším rysem období, které trvalo až 

do času l0
-4

s po velkém třesku. Nazýváme je proto hadronovou érou. 

Na sklonku tohoto období poklesla průměrná teplota částic na l0
12

 K 

(energie 0,1 GeV) a střední hustota vesmíru byla asi táž jako dnes v 

nitru neutronové hvězdy (1017kg m“3). V následujícím období se 

větší část hadronů přemění v nukleony, tj. protony a neutrony, při-

čemž počet protonů bude zhruba dvakrát převyšovat množství ne-

utronů. Tyto těžké částice se pohybují pomaleji než lehké leptony, 

které stále ještě zůstávají nejpočetnější složkou vesmírné látky.  

Teprve v čase O, l s po velkém třesku se vesmír rozepne natolik, 

že průměrná hustota hmoty ve vesmíru klesne na l0
17

 kg m
-3

 a vesmír 

se stane průhledným pro neutrina a antineutrina. Od té chvíle si jich 

dále nemusíme všímat; stanou se neutrinovým pozadím, na němž se 

odehrává kosmické představení. Rozpínáním vesmíru se však i neu-

trina dále ochlazují, nezávisle na ostatních složkách vesmírné hmoty, 
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a podle odhadu by jejich současná teplota měla činit asi 2 K. Tato 

zbytková (reliktní) neutrina však dosud nikdo nepozoroval, přestože 

jejich celkový počet by měl být úctyhodný. Odhaduje se, že v sou-

časném vesmíru připadá najeden bary on zhruba miliarda reliktních 

neutrin.  

V tomto období byly tedy nejrychleji se pohybujícími zajíma-

vými částicemi elektrony a pozitrony a týž stav se zachoval až do 

doby plných 10 s po velkém třesku (konečně trochu lidská míra pro 

časo-vý interval!). Proto též celé údobí od l0
-4

 s do 10 s nazýváme 

érou leptonů. Průměrná energie částic ve vesmíru klesla na 0,5 MeV 

(teplota na 5 GK), což je anihilační energie pozitronu, resp. elektro-

nu, jež se ovšem vyskytují v párech. Od té chvíle začnou zmíněné 

leptonové páry urychleně anihilovat na fotony záření gama a to se 

stane na dlouhou dobu dominující složkou vesmíru, ačkoli jeho 

střední energie rovněž klesá (vlnová délka záření se prodlužuje). 

Průměrná hustota hmoty klesla na l0
4
 kg m

-3
 (to je zhruba dnešní 

hustota stříbra, ale tehdy ještě ve vesmíru žádné stříbro neexistova-

lo).  

Co se mezitím dělo s nukleony? Jelikož průměrná teplota vesmí-

ru dostatečně poklesla, začaly se slučovat protony s neutrony na jádra 

těžkého vodíku (deuteria). Srážky deuteria s dalším protonem nebo 

neutronem vedly k vytváření jader lehkého helia (tralphia) nebo vel-

mi těžkého vodíku (tritia). Tralphium či tritium se může srazit s dal-

ším nukleonem a tak vzniká normální helium  
4

2He (při tomto způso-

bu označení značí index vlevo dole protonové a index vlevo nahoře 

hmotnostní číslo daného nuklidu). Z těchto nuklidů je nejsta-bilnější 

jádro 
4

2He, kdežto tralphium, tritium a obzvláště deuterium se snadno 

opět rozpadá na nukleony. Následkem toho přibývá v baryonové 

„polévce“ volných protonů na úkor neutronů. Teprve když stáří 

vesmíru dosáhne 200 s po velkém třesku, začnou i jádra deuteria dr-

žet pohromadě a ve vesmíru se ustaví v podstatě konečné zastoupení 

nuklidů lehkých prvků. Obyčejným heliem (ze čtyř nukleo-nů) totiž 

původní řetězec jaderných syntéz končí, neboť neexistují stabilní 

nuklidy, které by mohly sestávat z 5 či 8 nukleonů. Teplota vesmíru 

klesla pod jednu miliardu kelvinů a hustota je srovnatelná s hustotou 
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vody (ale přirozeně dosud ani žádný kyslík, a tím méně molekuly 

vody nemohou ve vesmíru existovat).  

Teorie předvídá, že vesmír v té době obsahuje 87 % protonů a 

13 % neutronů. Naprostá většina protonů zůstává osamělých; jsou to 

fakticky jádra obyčejného vodíku 
1

1He. Ostatní protony se sloučí s 

neutrony převážně na jádra obyčejného helia 
4

2He, jejichž konečné 

hmotnostní zastoupení v baryonové polévce činí přibližně 1/4. Zcela 

nepatrné je zastoupení jader deuteria 
2

1D a lithia (
6

3Li a 
7

3Li). Kromě 

toho je v látce vesmíru jistý počet zbylých volných elektronů, po-

třebných k tomu, aby celkový elektrický náboj vesmíru byl roven 

nule (jinak by v rozporu s pozorováním v současné dynamice vesmí-

ru dominovala elektromagnetická interakce).  

Syntéza lehkých nuklidů skončila nejpozději 250 s po velkém 

třesku, neboť pak už byly teplota i hustota vesmíru příliš nízké na to, 

aby se mohly další nukleony slučovat. Volné neutrony, jež zbyly, se 

začaly samovolně rozpadat na protony, elektrony a antineutrina, tak-

že už za pár hodin po velkém třesku prakticky žádné nebyly (jejich 

poločas rozpadu je přibližně čtvrt hodiny). Kdyby v té době mohl 

vývoj vesmíru sledovat nějaký pozorovatel (fakticky to není možné, 

neboť ve vesmíru nebyl uhlík a každý inteligentní pozorovatel musí 

alespoň zčásti sestávat z uhlíku), neviděl by ovšem do hlubin vesmí-

ru nijak daleko, z důvodů fyzikálně-technických.  

Prostředníkem při zkoumám vzdálených oblastí vesmíru je totiž 

elektromagnetické záření – proud fotonů rozličných energií (růz-

ných vlnových délek). Ačkoli v té době teplota a hustota vesmíru 

mnohonásobně poklesly v porovnání s érou leptonů, přece jen byly 

tak vysoké, že se fotony rozptylovaly na zbylých volných elektro-

nech tak, jako se světlo automobilového světlometu rozptyluje na 

kapičkách husté mlhy při noční jízdě. Čím silnější světlo zapne řidič, 

tím neprostupnější světelnou hradbu před sebou spatří. Dohlednost v 

husté mlze na zemi se může snížit třeba i na několik málo metrů, ale 

stále je ještě slušně velká v porovnání s dohledností v období raného 

vesmíru. Náš vymyšlený pozorovatel by viděl do vzdálenosti zlomku 

milimetru! 

Vesmír byl tedy neprůhledný pro elektromagnetické záření a ve 

shodě s tím se éra počínající časem 10 s po velkém třesku nazývá 
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érou záření. Tato éra končí tehdy, když v důsledku rozpínání vesmíru 

klesne teplota látky natolik, že se volné elektrony mohou spojovat s 

kladně nabitými atomovými jádry. Tak vznikají první neutrální ato-

my s rozsáhlými elektronovými obaly a současně se vesmír stává pro 

záření průhledným – neutrální atomy pohlcují a rozptylují záření 

podstatně méně než volné elektrony. 

 
Schematický vývoj vesmíru od velkého třesku (VT). Na svislé ose 

vpravo je nelineární časová stupnice, rozdělená do čtyř hlavních ér. Výsečí 

je vyznačeno rozpínání vesmíru – po pravé straně výseče jsou uvedeny 

průměrné teploty ve vesmíru v určitých klíčových okamžicích. Uvnitř vý-

seče jsou vyznačeny intervaly vzniku typických složek vesmíru v dané 

epoše; podrobnější rozpis existujících částic a záření nalezneme nalevo od 

výseče.  
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Tak se usnadní výhled do vesmíru, podobně jako když automo-

bilista vyjede z husté mlhy a může přepnout na dálkové světlomety. 

K této veledůležité události došlo zhruba 300 000 let po velkém třes-

ku, v době, kdy teplota vesmíru poklesla přibližně na 3 000 K (to je 

teplota povrchu chladných hvězd). Od té doby se látka vesmíru zača-

la vyvíjet odděleně od elektromagnetického záření, neboť k vzájem-

ným srážkám částic s fotony téměř přestalo docházet.  

Reliktní záření 

Ze standardního modelu raného vesmíru tedy přímo vyplývá, že 

vesmír by měl být dodnes vyplněn zářením, jež je pozůstatkem (re-

liktem) onoho historického rozmezí ve vývoji raného vesmíru. První 

konkrétní předpověď, že takové záření existuje, uveřejnili roku 1948 

žáci George Gamowa, Ralph Alpher a Robert Herman. Odhadli, že 

by mělo mít charakter záření černého tělesa (řídí se tedy Planckovým 

vyzařovacím zákonem) o teplotě 5-10 K. Naneštěstí jejich předpo-

věď tehdy nikdo nebral příliš vážně (stejně jako celou Gamowovu 

domněnku horkého velkého třesku vesmíru), takže ono reliktní záření 

nikdo nehledal, třebaže technické pro-středky k takovému hledání 

radioastronomové získali už koncem padesátých let. Tak se stalo, že 

k objevu reliktního záření došlo shodou šťastných náhod při úplně 

jiném programu, který usku-tečňovali Arno Penzias a Robert Wilson 

v Bellových laboratořích v letech 1964-1965.  

Epochální objev reliktního záření (oba objevitelé za něj obdrželi 

roku 1978 Nobelovu cenu za fyziku) přinesl vlastně rozhodující po-

tvrzení správnosti Gamowovy domněnky a všeobecné přijetí teorie 

vývoje rozpínajícího se vesmíru tak, jak ji vyprávím v této knize. 

Změřená teplota reliktního záření 2,7 K se totiž uspokojivě shodova-

la s předpovědí a kromě toho se ukázalo, že toto záření má v širokém 

rozsahu vlnových délek vskutku tepelný charakter přesně podle 

Planckova vyzařovacího zákona. Tepelný charakter reliktního záře-ní 

je vlastně odrazem tepelné rovnováhy záření a látky v epoše, kdy 

záření vzniklo, tj. v době, kdy se fotony naposledy srážely s volnými 

elektrony. Z rozboru intenzity záření byl pak určen onen klíčový po-

měr počtu fotonů a baryonů l0
9 

: l, jenž  se vlastně ustavil už v čase 
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l0
-35

 s po velkém třesku. V tomto smyslu je radioastronomický vý-

zkum reliktního záření zcela unikátním prostředkem ke studiu nejra-

nějších dějin vesmíru.  

Směrová nezávislost (izotropie) intenzity reliktního záření je 

důkazem obdobné izotropie velmi raného vesmíru. Sděluje nám 

vlast-ně, že oddělené oblasti raného vesmíru měly stejnou teplotu a 

hustotu, ačkoli tehdy od velkého třesku uplynulo příliš málo času, 

aby si mohly navzájem vyměnit informace o tom, jaká ona teplota a 

hustota má být. Víme už, že nenásilným vysvětlením této udivující 

situace se stala teprve domněnka o kosmické inflaci vesmíru. Na-

neštěstí je však ona pozorovaná izotropie až příliš dokonalá v tom 

smyslu, že téměř znemožňuje vysvětlit, kde se ve vesmíru později 

vzaly obrovské shluky látky, tj. nadkupy a kupy galaxií. Pozorované 

shlukování látky se totiž zřejmě muselo odehrát, až když od velkého 

třesku uběhlo víc jak 300 000 let, v éře látky, jež trvá vlastně dodnes. 

Aby k takovému shlukování mohlo dojít, musí být vlastní gravitace 

látky silnější než tlak látky a záření. Tlak záření lze v éře látky 

vzhledem k tlaku látky (vlastně tlaku plynu) zanedbat, což je pro 

shlukování podmínka přímo nutná. Dokud totiž byl tlak záření větší 

než tlak plynu, musely by být zárodky nadkup galaxií tak obrovské a 

hmotné, zeje to zcela v rozporu s pozorováním. Teprve po vymizení 

vlivu tlaku záření stojí za to uvažovat o rozumných hmotnostech 

chuchvalců látky, z nichž mohou vlastní gravitací vzniknout nadkupy 

galaxií.  

Takové chuchvalce se však stěží mohly vytvořit z dokonale 

promíchané látky – náhodné kolísání hustoty by na to prostě nestači-

lo. Velké kolísání hustoty však pozorovaná izotropie reliktního záře-

ní také vylučuje. Ukazuje se zkrátka, že na konci éry záření musely 

být už ve vesmíru přítomny zárodečné chuchvalce látky správných 

roz-měrů a hmotností. A musely být tak malé, aby nezpůsobily poru-

šení izotropie reliktního záření, ale na druhé straně dost velké, aby z 

nich během budoucího rozpínání vesmíru mohla „vyrůst“ známá 

houbovitá struktura, obsahující vlákna (špagety) a stěny (lívance) 

galaxií, oddělená prolukami pozorovaných rozměrů. Z rozličných 

zárodečných chuchvalců v pásmu relativních odchylek l0
-5

 až l0
-6

 

vůči střední hodnotě hustoty látky raného vesmíru. Odtud plyne, že 
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pro soulad teorie s pozorováním bychom měli pozorovat anizotropie 

v reliktním záření v témže relativním rozsahu.  

Dosavadní pozorování ze zemského povrchu, případně z výško-

vých balonů prokázala velkoplošnou izotropii reliktního záření v 

relativní míře 5 . l0
-5

; jejich další zpřesnění je technicky velmi ne-

snadné. Proto odborníci s velkým zájmem očekávali výsledky měření 

z umělé družice COBE, vypuštěné koncem roku 1989 na polární 

kruhovou dráhu ve výši 900 km nad Zemí. Na palubě družice se na-

lézaly mimořádně citlivé radiometry pro pásmo milimetrových rádi-

ových vln, schopné opakovaně proměřovat rozložení intenzity relikt-

ního záření po celé obloze s přesností nejméně o řád lepší, než lze 

docílit na Zemi.  

Na jaře 1992 zveřejnili američtí radioastronomové z týmu ve-

doucího projektu George Smoota výsledky zpracování 63 milionů 

měření provedených družicí COBE za první rok jejího pobytu na 

oběžné dráze.  

 
Planckova křivka pro záření černého tělesa o teplotě T = 2,74 K a mě-

ření intenzity I reliktního záření v různých frekvenčních oborech f, resp. 

vlnových délkách λ. Tučněji vytažená část křivky odpovídá mimořádně 

přesným měřením umělé kružice COBE, jež výtečně potvrdila přesně te-

pelný charakter reliktního záření kosmického pozadí. 
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Když vzali v úvahu všechny známé zdroje chyb takových měře-

ní, vyšlo jim, že reliktní záření je přece jen mírně anizotropní na úh-

lové stupnici od 10° do 90°, přičemž reálné fluktuace jeho intenzity 

dosahují v relativní míře (1,0 ± 0,2).10
-5

s. Zpracování měření z dal-

ších let (družice COBE skončila činnost v prosinci 1993) tento údaj 

potvrdilo, takže teoretici hájící standardní kosmologický model s 

inflační fází si zajisté oddechli. Vždyť naměřené fluktuace jsou právě 

tak velké, jak teorie vyžaduje!  

Zmínění autoři zároveň zpřesnili průběh závislosti střední inten-

zity reliktního záření na vlnové délce v pásmu 0,l do l0 mm a ukáza-

li, že jde o vynikající shodu s Planckovou křivkou záření černého 

těle-sa o teplotě (2,74 ± 0,01) K. Oblasti na obloze ve tvaru nepravi-

delných chuchvalců, jež mají teplotu nepatrně – leč nyní už měři-

telně – vyšší než zmíněná střední hodnota, pak odpovídají oblastem v 

raném vesmíru s poněkud nižší než průměrnou hustotou látky a nao-

pak: chladnější chuchvalce reliktního záření svědčí o vyšší hustotě 

příslušné oblasti raného vesmíru.  

Astronomové přirozeně uvítali, když se podařilo jedinečná mě-

ře-ní z družice COBE nezávisle ověřit, zejména mikrovlnnými měře-

ní-mi v blízkosti jižního pólu, kde jsou pro to mimořádně příznivé 

podmínky: chlad, zima, nepatrné civilizační rušení (není známo, jak 

si tyto podmínky pochvalují obsluhy tamějších citlivých radiomet-

rů!). Všechno toto úsilí se vynakládá s vědomím, že prostřednictvím 

mikrovln dohledají astronomové časově nejblíže k okamžiku velkého 

třesku; podstatně blíže, než je tomu v případě pozorování nej-

vzdálenějších galaxií a kvasarů.  

Jestliže byla totiž původní teplota reliktního záření na počátku 

éry látky 3 000 K a dnešní činí necelé 3 K, znamená to, že rozpíná-

ním vesmíru se vlastně protáhla vlnová délka reliktních fotonů v po-

měru obou teplot. Jde přesně o tentýž efekt, jaký pozorujeme ve 

spektru galaxií a kvasarů, v nichž jsou spektrální čáry posunuty k 

červené-mu konci spektra. Zatímco největší dosud zjištěný červený 

posuv pro galaxie dosahuje jen z = 4,9, červený posuv reliktního zá-

ření je určen poměrem zr 3 000 : 3 = l 000. Z toho je zřetelně vidět, 

jak velkým pokrokem při studiu nejranějších fází vesmírného vývoje 

se stal objev reliktního záření. Nelze totiž nikdy čekat, že bychom 



-  138  - 

mohli pozorovat jakékoli látkové objekty s červeným posuvem z řá-

du l0
3
. Pomineme-li technické problémy s detekcí tak nesmírně sla-

bých objektů, je tu obtíž takříkajíc zásadní. V čase odpovídajícím 

červenému posuvu l0
3
 žádné materiální objekty větší než osamělé 

atomy ještě neexistovaly!  

Vznik galaxií  

Rozsáhlejší materiální objekty mohly začít růst teprve tehdy, 

když skončila éra záření (a pronikavě klesl tlak záření v porovnání s 

tlakem kosmického plynu). Jelikož zrození něj starších pozorova-

ných galaxií se klade do doby, kdy uplynulo pouhých 5 % stáří 

vesmíru, vyplývá z toho ihned, že na vznik velkých hvězdných sou-

stav vlastně příliš mnoho času nebylo. Proto je samotná existence 

galaxií a velko-rozměrové struktury v podobě „voštinového“ vesmíru 

s galaxiemi na stěnách pomyslných buněk kosmické prázdnoty do 

značné míry překvapující a těžko vysvětlitelná. Obvykle se berou v 

úvahu dva mezní případy, jimž se říká izotermní a adiabatický scé-

nář.  

Podle izotermního scénáře bylo záření ve vesmíru trvale homo-

genní a odchylky od homogenity se týkaly pouze látkové (částicové) 

složky. V tom případě vznikaly nejprve zárodky hvězdokup s hmot-

ností přibližně l0
6
 Mo a rozměry menšími než 300 světelných let. Ty 

se posléze shlukovaly do hmotnějších (l0
12

 Mo) a rozměrnějších (l0
5
 

světelných let) galaxií a postupně do kup a nadkup galaxií. Stručně 

lze tento scénář označit jako budování struktur zespoda nahoru.  

Podle adiabatického scénáře se fluktuace látky i záření s hodova-

ly. V tom případě se z homogenní látky vesmíru nejprve vydělily 

velmi hmotné fluktuace s hmotností řádu l0
16

Mo a rozměru kolem 

300 milionů světelných let a během krátké doby jedné miliardy let se 

rozpadly nejprve na kupy galaxií a pak na zárodky jednotlivých ga-

laxií; v nich vznikaly zárodky hvězdokup, jež se posléze rozdělily na 

jednotlivé hvězdy. Tento scénář lze tedy charakterizovat jako budo-

vání struktur shora dolů.  

Z nejrůznějších důvodů dávali astrofyzikové přednost scénáři 

adiabatickému, ale abych řekl pravdu, zatím s ním příliš neuspěli. 
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Pozorování galaxií, jejich rozměrů, hmotností a prostorového rozdě-

lení nesouhlasí příliš ani s jedním, ani s druhým modelem, třebaže 

nej-novější pozorování velmi vzdálených propastí vesmíru Hubbleo-

vým kosmickým teleskopem (HST) naopak spíše odpovídá scénáři 

izotermnímu.  

Jediné, co lze jakžtakž pochopit, je převaha jednorozměrných 

špaget a dvojrozměrných lívanců v rozložení kup galaxií. Jestliže 

totiž nějaká nehomogenita vznikne (v podstatě libovolným způso-

bem), je zprvu téměř kulově souměrná. Stačí však i drobné odchylky 

od souměrnosti, a struktura se začne hroutit podél momentálně nej-

kratší osy struktury. Tak vznikne působením gravitace téměř dokona-

le plochý dvojrozměrný útvar – lívanec. Jestliže tento lívanec není 

kruhově souměrný (a to zpravidla není), počne se i on hroutit podél 

své nejkratší osy – tak vzniká jednorozměrná špageta. Jelikož máme 

celkem tři osy a jestliže pravděpodobnost hroucení podél každé z 

nich je 1/2, vyplývá z toho, že galaxie zaujímají (1/2)
3
 = 1/8 objemu 

vesmíru, v dobré shodě s pozorováním.  

Astrofyzikové se tedy až dosud domnívají, že za vznik složité 

kosmické struktury v rozložení látky je odpovědná gravitace, a nikoli 

nějaká další či dodatková síla. Nicméně neuspokojivý souhlas před-

povědí z dynamické teorie a pozorování varuje, že jsme patrně něco 

správně nepostřehli a nepochopili. K nejvážnějším varováním náleží 

skutečnost, že celková hmotnost jisté vymezené oblasti vesmíru  

je vždy podstatně vyšší než hmotnost látky, kterou můžeme pozo-

rovat astronomickými přístroj i. Nesoulad mezi hmotností kosmické 

krabice odvozené z pozorování zářící látky a hmotností odvozenou z 

dynamických účinků krabice dostal pojmenování problém skryté 

hmoty vesmíru.  

Poprvé jej rozpoznal švýcarský astronom usazený v USA (po 

matce českého původu) Fritz Zwicky v polovině třicátých let tohoto 

století. Hmotnost svítící galaxie odvozujeme z předpokladu, že její 

zářivý výkon je tolikrát vyšší než zářivý výkon Slunce, kolik hvězd 

se v dané galaxii nalézá. To značí, že Slunce považujeme za prů-

měrnou hvězdu ve vesmíru, což není úplně přesně pravda, ale pro 

řádové odhady by to stačit mělo. Kromě toho však lze hmotnost ga-

laxie určit z toho, jak rychle se pohybuje v gravitačně vázané sousta-
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vě galaxií, tedy například v kupě galaxií. Takto spočítanou hmotnost 

galaxie nazýváme dynamickou hmotností. Známe-li rychlosti galaxií 

kupy, můžeme za jistých statisticky určitě splněných předpokladů 

odvodit úhrnnou hmotnost kupy a porovnat ji se souč-tem zářivých 

hmotností jednotlivých členů této kupy.  

Když tohoto postupu užil Zwicky pro několik dobře prozkou-

maných blízkých galaxií, všiml si nápadného nepoměru mezi dyna-

mickou a zářivou hmotností. Dynamická hmotnost vycházela ve 

všech zkoumaných případech soustavně o jeden až dva řády vyšší. 

Astronomové si zprvu mysleli, že nesouhlas je vyvolán rozličnými 

systematickými chybami měření a že se jej časem podaří sprovodit 

ze světa lepšími metodami. Zwicky tedy zůstal se svými výsledky po 

dlouhou dobu osamocen, prakticky až do doby, kdy se našly další 

nezávislé postupy, jak určovat hmotnost hvězdných soustav. 

 

 

 

(Popis k obrázku na další straně) 

 
Porovnání obou základních vývojových scénářů vzniku hvězd a gala-

xií z nehomogenit v raném vesmíru. V adiabatickém scénáři jsou počáteční 

nehomogenity látky a záření totožné, zatímco v izotermním scénáři podléhá 

fluktuacím hustoty jedině látka, záření je naprosto homogenní. Podle adia-

batického scénáře vznikají z počátečních nehomogenit obří lívance o velké 

hmotnosti a postupně se rozpadají na kupy galaxií a jednotlivé protogala-

xie. V nich se dalším rozpadem vytvářejí zárodky hvězdokup a jejich roz-

padem vznikají prahvězdy. Naproti tomu v izotermním scénáři vznikají jen 

nevelké a málo hmotné zhustky  

- zárodky hvězdokup. Ty se působením gravitace spojují do protoga-

laxií; další shlukování vede ke vzniku kup a nadkup protogalaxií, v nichž 

pak dochází k překotné tvorbě hvězd. Hmotnosti útvarů jsou uvedeny v 

násobcích hmotnosti Slunce.  
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K nejlepším postupům patří studium otáčení galaxií kolem osy. 

Každá hvězdná soustava rotuje –jinak by se působením vlastni gravi-

tace postupně zhroutila do svého těžiště a patrně i změnila v černou 

díru. Zvlášť dobře to je patrné u spirálních galaxií, jako je naše 

Mléčná dráha, u nichž lze zřetelně sledovat, jak se ramena spirál otá-

čejí kolem jádra. Měření rychlosti rotace galaxií se prová-dějí spekt-

roskopicky. Štěrbina spektrografu se postupně nastaví na jednotlivá 

ramena spirály a zjišťuje se posuv spektrálních čar, vyvolaný Dop-

plerovým jevem. Tak dostáváme rychlosti pohybu přímo v kilomet-

rech za sekundu, aniž bychom museli znát vzdálenost galaxie od nás. 

Určíme-li navíc sklon hlavní roviny symetrie galaxie k zornému pa-

prsku, lze tyto průměrné rychlosti převést na skutečné rotační rych-

losti a odtud využitím zákonů nebeské mechaniky už dosti jednoduše 

spočítat dynamickou hmotnost galaxie. Jakmile byla taková měření 

možná (potřebujeme k tomu dalekohled s velkým zrcadlem a citlivé 

fotografické emulze nebo polovodičová čidla), bylo zcela jednodu-

ché takto odvozenou dynamickou hmotnost srovnat s hmotností od-

vozenou z pohybů galaxií v kupě. Nelze říci, že by obě hodnoty bez-

vadně souhlasily, ale přece jen si byly mnohem bližší než daleko 

nižší hodnoty zářivé hmotnosti galaxií.  

Místo aby se tedy situace zjednodušila, nová měření ji ještě 

zkomplikovala. Najednou to vypadalo tak, že pro danou galaxii je 

dynamická hmotnost (odvozená z rotace galaxie) asi o řád vyšší než 

odpovídající hmotnost zářivá. Avšak dynamická hmotnost kupy ga-

laxií vychází zpravidla o řád vyšší než součet dynamických hmotnos-

tí jednotlivých galaxií. Tak vstoupil do kosmologie problém skryté 

hmoty, který před půl stoletím jasnozřivě odhalil Fritz Zwicky.  

Problém skryté hmoty  

Když do diagramu vynášíme na vodorovnou osu vzdálenost od 

centra rotace dané galaxie a na svislou osu rychlost rotace, dostává-

me rotační křivku. V případě, že je veškerá hmotnost galaxie soustře-

děna v centru, zatímco na periferii je jí málo, bude se tato rotační 

křivka podobat (až na měřítko) situaci v naší sluneční soustavě. I zde 

se největší část hmoty soustřeďuje ve Slunci, zatímco hmotnost pla-
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net lze pro tento případ prakticky zanedbat. Rotační křivka pro slu-

neční soustavu, kreslená v závislosti na vzdálenosti od těžiště sousta-

vy (od Slunce), má pak tvar klesající hyperboly (třetího Keplerova 

zákona). Kdyby však byla hustota hmoty napříč celé galaxie všude 

stejná, připomínala by galaxie obří gramofonovou desku, otá-čející 

se na talíři kosmického gramofonu. V tom případě by rotační křivka 

byla rostoucí polopřímkou; rychlost otáčení by rostla přímo úměrně 

se vzdáleností od jádra. To jsou zajisté extrémní případy a člověk by 

očekával, že skutečné rotační křivky pro galaxie se budou nacházet 

někde mezi oběma extrémy. Hmota galaxie se přece nesoustřeďuje 

pouze v centru a ani zdaleka není rozdělena rovno-měrně, když hus-

toty zářící hmoty (hvězd) směrem k okrajům galaxie zřetelně ubývá.  

Výsledky početných měření pro velké množství různých galaxií 

však ani v nejmenším nepotvrdily tuto na první pohled samozřejmou 

úvahu. Pro reálné galaxie roste rotační křivka se vzdáleností od cent-

ra lineárně až do vzdálenosti několika tisíc světelných let od středu 

otáče-ní. Potom se růst rychlosti zastaví, ale vůbec neklesá podle 

hyperboly –jde prostě o vodorovnou úsečku, značící stálou rychlost 

rotace až do vzdálenosti přes 100 000 světelných let od centra. To 

znamená, že na periferii galaxie je soustředěno poměrně hodně hmo-

ty a že tato hmota se nalézá i za viditelným okrajem galaxie. Tento 

výsledek snad nejnázorněji potvrzuje, že v galaxiích skrytá hmota 

opravdu existuje a prostírá se prakticky rovnoměrně napříč celou 

soustavou.  

Tak například zářící objekty naší Galaxie (hvězdy, mezihvězdný 

plyn a prach) dávají nanejvýš hmotnost 2. l0
11

 Mo, zatímco dynamic-

ky určená hmotnost (z rotační křivky) dosahuje nejméně l . l0
12

 M0. 

Totéž platí i pro dvojče Galaxie, známou Velkou spirální galaxii 

(M31) v souhvězdí Andromedy, která se velmi podobá naší svými 

rozměry, zastoupením hvězd a nesouladem mezi zářivou a dynamic-

kou hmotností. Jelikož však existuje navíc nesoulad mezi dynamic-

kou hmotností individuálních galaxií a dynamickou hmotností kup, 

které z takových galaxií sestávají, vzniká dojem, že pod souhrnným 

pojmem skryté hmoty se vlastně skrývají dvě odlišné substance. Prv-

ní jsou nějaká tělesa, rovnoměrně rozptýlená v galaxiích, ale vzácná 

mimo galaxie. Druhouje cosi, co se nikterak nehouíuje v galaxiích 
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pro slabost interakce s běžnou látkou a spíš prostupuje rovnoměrně 

celý vesmír.  

Poměrně přímým důkazem o výskytu skryté hmoty I. druhu je 

studium obrazů vzdálených kvasarů a galaxií, deformovaných půso-

bením bližších gravitačních čoček (galaxií nebo celých kup galaxií). 

Jak jsme si vysvětlili v předešlé kapitole, velikost deformace obrazu 

je přímo úměrná gravitaci čočky, tedy její dynamické hmotnosti. 

Dosavadní případy ukazují, že jednotlivé galaxie mají hmotnosti 

10
12

 až 10
13

 Mo, což je v dobré shodě s předešlými odhady dynamic-

ké hmotnosti a v příkrém nesouhlasu s určeními zářivé hmotnosti 

oněch galaxií.  

Konečně existuje i dobrý teoretický důvod k tvrzení, že zářivá 

hmotnost galaxií nepředstavuje víc než malý zlomek hmotnosti sku-

tečné. Tím důvodem jsou kosmologické úvahy o celkové povaze 

našeho vesmíru. Z hypotézy kosmické inflace totiž plyne, že dnešní 

hustota hmoty ve vesmíru se musí rovnat jisté kritické veličině, od-

hadované na 10
-26

 kg m
-3

. Kdybychom sečetli v daném objemu pouze 

zářivou hmotnost galaxií, které se v tomto objemu vyskytují, obdr-

žíme průměrnou hustotu rovnou jen několika procentům oné kritické 

hodnoty. Započítáme-li však do tohoto součtu i pravděpodobnou 

skrytou hmotu I. a II. druhu, dostaneme přibližně hustotu kritickou. 

Sílu tohoto argumentu však oslabují značné nejistoty ve výchozích 

datech a přetrvávající pochybnosti, zda je inflace opravdu oním vše-

lékem kosmických paradoxů, za jaký ji nyní považujeme.  

Astronomové ve spolupráci s částicovými fyziky nicméně ho-

rečně uvažují o možných typech objektů, které by mohly představo-

vat skrytou hmotu. Může jít obecně buď o méně početná tělesa vět-

ších hmotností, anebo o neobyčejně četná tělíska zcela miniaturních 

hmotností, takže předem je výběr málo omezen. Za kandidáty na 

skrytou hmotu I. druhu lze především považovat tělesa substelárních 

hmotností. Jsou poměrně chladná, takže září zcela nepatrně v běž-

ných oborech spektra. Minimální hmotnost září-cích hvězd, tedy těch 

objektů, v jejichž nitru po delší dobu probíhají termonukleární reak-

ce, stanovili teoretici na 8 % hmotnosti Slunce. Méně hmotné objek-

ty – hnědí trpaslíci – mohou přirozeně existovat. Nikde není řečeno, 
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že se původní mezihvězdná mračna nemohou rozpadat na chuchvalce 

o hmotnosti nižší, než je uvedená hranice. 

 
Závislost postupné rotační rychlosti V(km. s

-1
) na vzdálenosti od cent-

ra galaxie R (kpc) pro několik blízkých hvězdných soustav katalogů NGC, 

UGC a Messier. Z grafu vyplývá, že v okolí centra galaxie roste rychlost 

prakticky lineárně (vnitřní část galaxie se otáčí jako gramofonová deska), 

pak se růst víceméně zastavuje, avšak nikdy se vzdáleností neklesá! Pro 

porovnání je nahoře zakreslena (v libovolném měřítku) tatáž závislost pro 

tzv. keplerovskou rotaci, tj. oběh málo hmotných planet v gravitačním poli 

hmotné centrální hvězdy. Z porovnání grafu je ihned vidět, že v galaxiích 

není hmota nijak výrazně soustředě-na v centru, naopak prostírá se téměř 

rovnoměrné i za hranice svítící látky dané galaxie – to je tedy důkaz exis-

tence skryté hmoty v galaxiích. Zřetelně je to patrné na rotační křivce pro 

známou galaxii M31 v Andromedě, kde je vynesena jak rotační křivka (V), 

tak tomu odpovídající průběh hmotnosti M (v násobcích  l0
11

 Mo) v závis-
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losti na vzdálenosti od středu soustavy R (kpc). Je zřetelně vidět, že hmot-

nost soustavy přirůstá na její periferii – tam, kde už není téměř žádná vidi-

telná hvězdná hmota; tedy i zde je přítomna skrytá hmota. 

 

Ačkoli realita hnědých trpaslíků je pozorovatelsky sporná, z růz-

ných náznaků můžeme předpokládat, že takových těles je vskutku 

hodně. Projevují se pouze v infračerveném oboru spektra, kde citlivá 

čidla donedávna vůbec neexistovala. Ze stejného důvodu nejsou ast-

ronomové zatím schopni přímo zaregistrovat záření ještě méně 

hmotných objektů – obřích planet typu Jupiteru – mimo naši slu-

neční soustavu. V posledních letech se však objevily nepřímé důka-

zy, že se takové planety – případně zárodečné prachové disky, z 

nichž planety jednou vzniknou – vyskytují v blízkosti mnoha okol-

ních hvězd. Nelze ovšem očekávat, že jich bude tolik, aby podstatně 

přispěly k hmotnosti naší Galaxie – podobně i součet všech hmotnos-

tí objektů ve sluneční soustavě je v porovnání s hmotností samotného 

Slunce v podstatě zanedbatelný.  

Další hypotetickou složkou skryté hmoty I. druhu jsou přirozeně 

černé díry, které nezáří vůbec v žádném oboru spektra (jejich kvan-

tové vypařování lze za normálních okolností v dnešním vesmíru spo-

lehlivě zanedbat) a o nichž se můžeme dozvědět jedině tehdy, když 

na ně zvnějšku padá hmota (například z druhé složky dvojhvězdy). 

Takové případy jsou zajisté vzácné, ale z toho, co se dosud podařilo 

zjistit, lze usoudit, že dostatečně hmotné černé díry (s hmotností nad 

3 Mo) jsou tak vzácné, že k celkové bilanci skryté hmoty přispívají 

nepatrně. Složitější je to s miniaturními černými dírami, které ne-

vznikly gravitačním hroucením hvězd, nýbrž za dosud ne zcela jas-

ných okolností v období velmi raného vesmíru. O jejich počtu a po-

vaze nevíme prakticky nic ani z pozorování, ani z teorie, takže v 

tomto směru jsou všechny odhady dosud přípustné.  

Galaxie může samozřejmě obsahovat i spoustu velmi drobných 

tělísek – třeba pingpongových míčků nebo husích peříček –, avšak 

ani tyto objekty nebudeme schopni na dálku pozorovat v žádném 

spektrálním oboru. Kupodivu však nelze tvrdit, že by skrytá hmota 

byla tvořena řekněme zrnky písku nebo sazemi – takto malých tělí-

sek by totiž muselo být tolik, že by se jejich přítomnost prozradila 
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nadby-tečným zčervenáním světla vzdálených hvězd. Zdá se tedy, že 

nejlepšími kandidáty na skrytou hmotu I. druhu jsou opravdu hnědí 

trpaslíci, jejichž individuální hmotnosti se pohybují od 0,01 do 0,08 

M0 a jejichž skutečné množství v Galaxii může přesáhnout počet 

zářících hvězd o potřebné 2 až 3 řády.  

Mnohem tajemnější je však povaha skryté hmoty II. druhu. 

Podle dosavadních náznaků by se měla prostírat víceméně rovno-

měrně celým vesmírem a „nevšímat si“ tak ani pozorované velko-

rozměro-vé houbovité struktury v rozdělení galaxií. Je totiž téměř 

jisté, že se tato skrytá hmota neskládá z těžkých baryonů – hlavní 

složky hmoty galaxií. Musí jít přitom o částice s dostatečně dlouhou 

dobou života, čímž jsou vyloučeny všechny typy mezonů a zbývají 

pouze leptony. Z nich však elektrony nepřipadají v úvahu, neboť 

potom by úhrnný elektrický náboj vesmíru byl tak vysoký, že by v 

něm zřetelně převládaly projevy elektromagnetické interakce nad 

gravitací.  

Tím je vlastně výběr kandidátů jednoznačný: tuto fázi skryté 

hmoty by mohla tvořit kosmická neutrina. Jsou to leptony, žijí dlou-

hou dobu, jsou elektricky neutrální a ze standardní teorie velkého 

třesku doplněné hypotézou kosmické inflace plyne, že jejich počet ve 

vesmíru je neobyčejně vysoký, podstatně vyšší než počet baryonů. 

Všechno tedy záleží na tom, jaká je klidová hmotnost neutrina. Do-

kud se myslelo, že je přesně rovna nule, nebylo o čem uvažovat - 

kinetická energie (a odpovídající hmotnost) neutrin je totiž příliš ne-

patrná. Reliktní neutrina jsou opravdu studená – mají teplotu jen 2 K, 

tedy kinetickou hmotnost řádu 10
-40

kg. Pak se však ukázalo, že teorie 

velkého sjednocení interakcí připouští – popřípadě i vyžaduje –, aby 

klidová hmotnost neutrin byla větší než nula.  

Proto zavládlo mezi odborníky tak velké vzrušení, když se po-

čátkem osmdesátých let rozšířily zprávy, že se v laboratořích části-

cových fyziků podařilo klidovou hmotnost neutrin změřit a že činí 

zhruba 6. l0
-35

kg (ekvivalentní energie 35 eV). Šlo však o velmi 

choulostivá měření na pokraji technických možností soudobé měřicí 

techniky, takže není divu, že se tento výsledek nepodařilo přesvědči-

vě potvrdit. Po patnáctiletém úporném úsilí se většina fyziků shoduje 

v názoru, že klidová hmotnost neutrin je určitě menší než třetina 
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uvedené hodnoty, ale není ani vyloučeno, že se nakonec přece jen 

rovná nule.  

Dosud nejostřejší horní mez hmotnosti neutrin nám poskytla 

mě-ření z období exploze supernovy 1987A ve Velkém Magellanově 

mračnu, na Zemi zaznamenaná 23. února 1987 (ve skutečnosti se 

exploze odehrála před nějakými 170 000 lety – tak dlouho totiž trvá 

jak světlu, tak neutrinům, aby překonaly vzdálenost od supernovy k 

nám). Z měření plyne horní mez ekvivalentní energie neutrin 15 eV, 

popřípadě 10 eV. Nejnovější měření ekvivalentní energie neutrin v 

laboratořích v Los Alamos poskytuje dokonce hodnotu menší než 5 

eV. To ve své podstatě znamená, že ani neutrina nám příliš při řešení 

kosmologického problému skryté hmoty II. druhu neposlouží.  

Jde tedy vlastně o stále otevřenou záhadu, kde jsme možná nej-

blíže „nové fyzice“, zahrnující dosud nepoznané (leč neomylně fun-

gující) přírodní zákony. Na pomezí známa a neznáma lze nabídnout 

vysvětlení, které mnoha teoretikům připadá velmi atraktivní a je v 

souladu s názory na symetrickou povahu hmoty a interakcí mezi čás-

ticemi. Teorie velkého sjednocení (GUT) rozlišuje kvarky a leptony, 

jak jsme uvedli v minulé kapitole. Z důvodu osové symetrie však 

předvídá existenci ještě třetího typu částic – axionů (axis = osa). Je 

velmi těžké určit předběžně vlastnosti těchto dosud vůbec neobjeve-

ných částic, ale předpokládá se, že axiony by měly být 10
-10

krát mé-

ně hmotné než elektron. Měly by však ve velmi raném vesmíru vzni-

kat v tak vysokém počtu, že jejich úhrnná hmotnost by mohla o řád 

až dva řády přesáhnout úhrnnou hmotnost všech baryo-nů, ale přitom 

se nezúčastnit žádných fyzikálních interakcí, až na tu nejslabší, leč 

nejuniverzálnější – gravitaci.  

Axiony by se tedy hodily, ale velkou radost z toho mít nemůže-

me. Stěží lze totiž problém skryté hmoty vyřešit velice neurčitým 

před-pokladem o hypotetických částicích, které nikdo nepozoroval. 

Navíc se sama teorie GUT v poslední době dostává do obtíží, neboť 

pozorování nepotvrzují jediný ověřitelný předpoklad. Velké sjedno-

cení totiž znamená, že existuje skrytá vnitřní symetrie mezi kvarky a 

leptony, jež se projeví skutečnou (pozorovatelnou) symetrií při dosta-

tečně vysoké teplotě. To znamená, že kvarky se mohou měnit v lep-

tony a naopak.  
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Praktickým důsledkem takové symetrie je možnost samovolné-

ho rozpadu protonu na leptony a fotony, zatímco v klasické kvantové 

chromodynamice se proton považuje za stabilní částici, která může v 

izolaci žít věčně. Jelikož dnešní průměrná energie částic ve vesmíru 

se nachází hluboko pod prahem velkého sjednocení, mohou se roz-

pady protonů odehrávat velmi zřídka. Různé varianty teorie GUT 

odhadují životnost osamělého protonu na 10
30

÷10
32

 let Tak dlouho 

čekat nemůžeme; jednak tak dlouho nebude žádná aparatura s lid-

skou obsluhou fungovat a jednak k tomu nestačí ani dosavadní věk 

vesmíru (10
10

 let).  

Můžeme si však vypomoci trikem, k němuž se často utíkají jak 

astronomové, tak fyzikové. Kdyby se astronom například rozhodl 

studovat určitou hmotnou hvězdu až do okamžiku její exploze v po-

době supernovy, asi by se nedočkal – hvězda totiž do tohoto explo-

zivního stadia dospívá miliardy let. Přesto astronomové každoročně 

pozorují nejméně dva tucty supernov, neboť souběžně sledují tisíce 

galaxií, a tedy stovky milionů hvězdných kandidátů na supernovy.  

 

 

(Popis k obrázku na další straně) 

 
Částice látky a částice zprostředkující interakce mezi nimi v supersy-

metrické teorii. Známé částice látky v horní části diagramu (kroužky) jsou 

vesměs fermiony se spinem 1/2 (šedivé kroužky odpovídají částicím už 

objeveným). Vlevo jsou uvedeny jejich elektrické náboje E v jednotkách 

náboje pozitronu. Podle supersymetrické teorie by každé částici látky měl 

odpovídat její supersymetrický partner (boson se spinem 0) v pravé části 

diagramu (škvarky, resp. sleptony).V dolní části diagramu jsou podrobně 

zobrazeny intermediální částice (prostředníci čtyř základních interakcí) 

jakož i tzv. higgsony – hypotetické částice předpovězené standardní teorií 

interakcí. U intermediálních bosonů je připojen údaj o tom, kterou interakci 

zprostředkovávají. Podle supersymetrické teorie by i tyto částice měly mít 

své odpovídající supersymetrické partnery (fermiony), označené příponami 

,,-ino“. Mezi těmito ,,-iny“ hledají fyzikové kandidáty na skrytou hmotu 

vesmíru. 
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ČÁSTICE LÁTKY 
 

 

INTERMEDIÁLNÍ ČÁSTICE  
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Obdobně když mají částicoví fyzikové pozorovat vznik interme-

diálního bosonu v urychlovači, musí nechat proběhnout miliardy 

srážek protonů s antiprotony, než naleznou jeden případ, při němž 

vzniká hledaný boson W nebo Z.  

Místo sledování jediného protonu po dobu l0
32

 let lze tedy sle-

dovat l0
32

 protonů celý rok, což je sice pracné, nicméně týmovou 

spoluprací (musíte zajistit nepřetržitý chod aparatury bez poruch) 

zvládnutelné. Jednoduchý výpočet ukáže, že l0
32

 protonů se nachází 

například v těle dospělého slona, ale v praxi se dává přednost pozo-

rování protonů v neživých objektech. Automatické aparatury se u-

mísťují v hlubokých dolech, aby se odstínil rušivý vliv částic kos-

mického záření, které by na povrchu Země vyvolávaly v detektoru 

stejné efekty. Detektorem se stává obvykle nádrž s velmi čistou vo-

dou, jejíž každá molekula obsahuje úhrnem 10 protonů. Potřebu-

jeme tedy nejméně l0
31

 molekul vody (řádově l 000 t), abychom 

mohli zachytit jeden rozpad protonu ročně.  

Největší dosud fungující aparatury tohoto typu postavili Ameri-

čané v dole Fairport ve státě Ohio a Japonci v dole Kamiokande po-

blíž Tokia. Hmotnost vody v podzemní nádrži dosahuje až 5 000 t. 

Několikaletý provoz aparatur však zatím nepřinesl jediný jistý důkaz 

rozpadu protonu. Z toho lze nepřímo stanovit, že poločas rozpadu 

protonu je určitě větší než l0
32

 let, a tedy nad horní hranicí odhadu 

dosavadních variant teorie GUT. Samozřejmě že teoretici přišli ihned 

s novými variantami o delších předvídaných poločasech rozpadu, ale 

to už není ono. Poněkud to připomíná dávnou situaci, kdy zastánci 

geocentrické teorie vylepšovali svůj model přidáváním nových a no-

vých epicyklů, aby vyhověli stále přesnějším pozorováním pohybu 

planet. Rozpor teorie a jediného ověřujícího pozorování není sice 

ještě nic katastrofálního, ale přece jen vrhá stín pochybností i na 

existenci hypotetických axionů, které bychom potřebovali pro husté 

osídlení vesmíru skrytou hmotou II. druhu.  

Teoretici se však nevzdávají a pro případ selhání axionů mají v 

záloze další typy částic. To už se však musí odvolávat na ještě méně 

prokázanou supersymetrii úplné teorie všeho (supergravitace). Ta 

předpokládá, že nad jistou kritickou teplotou (kritickou energií) exis-

tuje symetrie i mezi normálně právě protikladnými typy částic, totiž 
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bosony a fermiony. V minulé kapitole jsme uvedli, že se tyto částice 

odlišují celistvým a polocelistvým spinem, a podle toho se neřídí či 

naopak řídí Pauliho vylučovacím principem. Ve velmi raném vesmí-

ru by se měl i tento velmi fundamentální rozdíl setřít tak, že ke kaž-

dému fermionu by měl existovat supersymetrický boson a obráceně 

ke každému bosonu supersymetrický fermion. Pro skrytou hmotu II. 

druhu lze pak hledat vhodné kandidáty mezi oněmi supersymetric-

kými fermiony, jež by se (obdobně jako axiony) měly vyskytovat ve 

vesmíru v nesmírně velkém množství, ač jejich individuální klidové 

hmotnosti by byly zcela blízké nule.  

Jak známo, klasické čtyři interakce jsou zprostředkovány čtyřmi 

typy výměnných bosonu, a to gravitony, fotony, gluony i částicemi 

W a Z. Odpovídající supersymetrické fermiony dostaly názvy s pří-

ponou ,,-ino“, takže kandidáti na skrytou hmotu II. druhu se pak na-

zývají gravitina, fotina, gluina a zina (či wina). Jak vidět, kandidátů 

je více než dost, ale zatím nikdo neumí odhadnout, zda se některý z 

nich ve skutečném vesmíru opravdu prosadil.  

Problém skryté hmoty, plynoucí z pozorování současného 

vesmíru, nelze zřejmě vyřešit bez hlubšího pochopení dějů ve velmi 

raném vesmíru. Dost možná že se současně s řešením otázky pravé 

povahy skryté hmoty podaří vysvětlit potíže, které dosud přetrvávají 

ve scénáři vývoje velkorozměrové struktury vesmíru. Znamenalo by 

to, že zcela nevhodně srovnáváme rozložení „poprašků“ zářící hmoty 

(galaxií) s výpočty rozložení celkové (tedy převážně skryté) hmoty 

vesmíru. Zářící hmota vesmíru může totiž zcela snadno předsta-vovat 

pověstnou špičku ledovce, jehož většina je skryta pod hladinou kos-

mického oceánu. U ledovců na moři činí poměr vynořené a ponořené 

části l : 9, zatímco ve vesmírném oceánu přinejmenším 1 : 50! Je-li 

tomu tak, pak je současná astronomie navzdory svým skvělým pozo-

rovacím úspěchům teprve na samém počátku a k přija-telnému po-

chopení procesů vesmírného vývoje ji čeká ještě předlou-há cesta.  
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( 5 ) MODELY VESMÍRU  

 

 

Myslím, že teorie inflačního vesmíru je hodná obdivu. 

V podstatě tvrdí, že inflace 

-jeden z nejfimdamentálnějších vesmírných procesů — 

se objevila už v jeho nejranějších fázích. 

Je to současně jediný fundamentální proces, který může být 

sledován bez pomoci nějakého speciálního zařízení. 

Nyní pojednám o situaci právě opačné, 

kdy příliš mnoho pozorování systematicky 

likviduje jeden model po druhém. 

Miroslav J. Plavec (1983)  

Proč je v noci tma?  

Na počátku vědeckého zkoumání světa byl údiv našich prapřed-

ků nad tím, že věci jsou takové, jaké jsou. Při pohledu na noční oblo-

hu žasli nad nespočetnými třpytnými body hvězd a zároveň pociťo-

vali jistou bázeň z černočerných prázdnot mezi nimi. Později zjistili, 

že počet hvězd viditelných očima není nijak závratně veliký. Na celé 

obloze lze napočítat necelých 6 000 hvězd, které lze pozorovat bez 

dalekohledu. Podle okolností můžeme tedy nad obzorem pozorova-

cího stanoviště za dobrých podmínek vidět nanejvýš 2 000-2 500 

hvězd.  

Jakmile se vyzbrojíme dalekohledem, množství viditelných 

hvězd vzrůstá, a to tím více, čím větší průměr objektivu či zrcadla 

máme (na zvětšení přístroje prakticky nezáleží). Už v dosahu běžné-

ho triedru s objektivem o průměru 50 mm jsou statisíce hvězd a da-

lekohledem o průměru zrcadla 0,5 m bychom spatřili 20 milionů 

hvězd. Dvoumetrovým dalekohledem ondřejovské observatoře by 

bylo možné na celé obloze pozorovat na 200 milionů hvězd a nej-
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většími přístroji světa by možné zachytit celé miliardy hvězd kdyby 

měl někdo tu bezmeznou trpělivost a dostatek času si je prohlížet 

(osmdesátiletý člověk prožil jen 2,5 miliardy sekund).  

Tento rychlý nárůst počtu hvězd viditelných většími a většími 

přístroji by mohl svádět k domněnce, že bychom „absolutním dale-

kohledem“ mohli spatřit tolik hvězd, že by jejich obrysy pokrývaly 

oblohu hustě vedle sebe. V dalekohledu se nám sice hvězdy jeví jako 

bezrozměrné puntíky, ale poněvadž povahu hvězd bezpečně známe a 

víme, že jsou to plynné koule úctyhodných rozměrů, mají ty puntíky 

ve skutečnosti konečné – byť velmi malé – rozměry.  

Kdybychom znali charakteristický rozměr průměrné hvězdy a 

průměrnou vzdálenost hvězd od sebe, pak za předpokladu platnosti 

kosmologického principu (rozložení hvězd v prostoru je homogenní 

a izotropní) by musela existovat jistá mezní vzdálenost mez dohled-

nosti, pro niž by hvězdy z pohledu pozorovatele na Zemi pokrývaly 

souvisle a bez mezer celou oblohu. Ať bychom zamířili zrak libovol-

ným směrem, vždy bychom dříve či později narazili na hvězdu. To 

znamená, že z libovolného směru by k nám neustále měly proudit 

fotony hvězdného světla a v rozporu se zcela jednoduchým pozoro-

váním by měla noční obloha zářit všude takovým jasem, jaký má 

povrch průměrné hvězdy (odpovídající teplotě asi 3 000 K).  

Tak příkrý rozdíl mezi teorií a pozorováním lze považovat za 

paradox, jemuž se v kosmologii říká paradox fotometrický (týká se 

jasnosti oblohy; „fotos“ znamená jasný – odtud i název fotonů). Ast-

ronomové na něj přišli vlastně už dávno. První, kdo se jím určitě 

zabýval, byl sám Johannes Kepler. Ten také nabídl první vědecké 

vysvětlení: je zřejmé, že v teoretické úvaze je něco špatně, neboť 

pozorování mají vždy přednost před sebedůmysinejší domněnkou. 

Podle Keplera – řečeno moderní terminologií – neplatí kosmologický 

princip! Oceán hvězd má konečné rozměry a za jeho okrajem je 

vskutku kosmická prázdnota. Vesmír hvězd je případně izotropní, ale 

v dostatečně velkém měřítku není homogenní, takže tmavá noční 

obloha je v tomto modelu vesmíru zcela dobře pochopitelná. Struč-

ně řečeno – podle Keplera je v noci tma, poněvadž hvězdný vesmír je 

prostorově konečný.  
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Ve svém dopise Galileimu z roku 1610 (Dissertatio cum nuntio 

sidereo) Kepler zcela logicky vyvozuje, že v nekonečném vesmíru 

rovnoměrně zaplněném hvězdami by noční obloha zářila tak jako 

Slunce (a celá Země by se v tomto zničujícím žáru během několika 

hodin vypařila). Keplerův způsob řešení paradoxu ovlivnil astrono-

mii na řadu století, ale dobré řešení to nebylo. Vzdávalo se totiž 

kosmologického principu o rovnocennosti všech pozorovacích sta-

novišť ve vesmíru. Podle Keplera měl pozemský pozorovatel výsadní 

postavení: nacházel se kdesi uprostřed hvězdného vesmíru a ten zase 

kdesi uprostřed nekonečné kosmické prázdnoty.  

Když Isaac Newton zformuloval koncem 17. století gravitační 

zákon, předpokládal, že vesmír je prostorově nekonečný, čímž do-

spěl ke gravitační obdobě fotometrického paradoxu. Ať už je hmota 

ve vesmíru rozestřena v jakékoli podobě, působí na pozorovatele 

gravitací, která je přímo úměrná velikosti hmotnosti a nepřímo 

úměrná druhé mocnině vzdáleností; podobně je jasnost tělesa přímo 

úměrná jeho zářivému výkonu a nepřímo úměrná druhé mocnině 

vzdáleností. V nekonečném vesmíru by tedy měl být pozorovatel 

tažen všemi směry mocnou gravitací, což je opět v příkrém rozporu s 

pozorováním. Gravitační paradox lze však na rozdíl od fotometrické-

ho objasnit kosmologickým principem. Jestliže je ve dvou protileh-

lých směrech od pozorovatele rozložení hmoty stejné, pak se gravi-

tační síly z protilehlých směrů navzájem ruší. Je-li pak vesmír 

izotropní, ruší se ve všech protilehlých směrech, a paradox je odstra-

něn. Naproti tomu u fotometrického paradoxu si takto nepomůžeme: 

světlo z protilehlých směrů se navzájem neruší, neboť jeho účinky se 

sčítají.  

K fotometrickému paradoxu se ještě za Newtonova života vrátil 

proslulý britský astronom Edmund Halley. Roku 1720 se snažil pa-

radox vyřešit předpokladem, že v nekonečném vesmíru plném hvězd 

k nám světlo vzdálených hvězd nedospěje, neboť je „příliš slabé“. 

Jde o očividně nesprávný argument (intenzita světla sice ubývá s 

druhou mocninou vzdálenosti, ale v konečné vzdálenosti nikdy ne-

klesne na nulu) a historici vědy jsou překvapeni, že Newton, který 

byl na Halleyově přednášce přítomen, nic nenamítal. Je však dost 

možné, že osmdesátiletý Newton výkladu svého mladšího kolegy 
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nevěnoval přílišnou pozornost, či dokonce při přednášce usnul (dnes 

se to na vědeckých seminářích stává i mnohem mladším badatelům).  

Fotometrický paradox se tak tvrdošíjně vracel na scénu a celé 

příští století od nešťastného „vysvětlení“ Halleyova převládalo mí-

nění, že k nám světlo vzdálených hvězd nemůže dospět proto, že je 

na své cestě pohlcováno (absorbováno) mezihvězdnou látkou, tak 

jako světlo vzdálených pouličních svítilen je zeslabováno či zcela 

pohlcováno přízemní mlhou. Nejznámějším zastáncem absorpčního 

řešení byl německý astronom Heinrich Olbers; ve stejném duchu se 

vyslovoval ještě v roce 1823. O povaze temné mezihvězdné látky se 

tehdy nic nevědělo, ale Olbersův argument rozmetal roku 1848 brit 

ský astronom John Herschel poukazem na to, že působením ko-

lektivního záření vzdálených hvězd by se mezihvězdná látka natolik 

ohřála, že by sama začala zářit stejně jako povrch průměrné hvězdy. 

Poznamenejme ještě, že v literatuře se fotometrický paradox někdy 

spojuje s Olbersovým jménem, což zajisté není oprávněné. Olbers 

nebyl rozhodně prvním, kdo si paradoxu všiml, a ani vysvětlení, kte-

ré nabídl, správné není.  

Soudobé objasnění paradoxu podal až roku 1965 americký kos-

molog Edward Harrison. Vyšel přitom z analogie s hlubokým lesem, 

analogie tak názorné, že se hodí i pro náš výklad. Ocitneme-li se v 

hloubi lesa, obklopí nás stromy ze všech stran. Ač jsou individuální 

rozměry jejich kmenů rozdílné a také vzdálenosti stromů od sebe 

navzájem obecně rozlišné, lze jistě stanovit, jaká je průměrná vzdá-

lenost mezi stromy a jaký je střední průměr jednotlivých kmenů ve 

výšce očí pozorovatele nad zemí. Tyto dvě veličiny odpovídají v naší 

analogii průměrné vzdálenosti mezi hvězdami a průměrným rozmě-

rům typické hvězdy v Galaxii. V takovém lese lze snadno definovat 

mez dohlednosti, jež bude tím větší, čím jsou kmeny stro-mů štíhlejší 

a vzdálenosti mezi stromy větší a naopak: bude menší pro tlusté 

kmeny a stromy rostoucí hustě vedle sebe. Má-li celý les relativně 

malé rozměry, bude mezi stromy prosvítat venkovní okolí  

- to odpovídá pozorované temnotě mezi hvězdami na obloze. Až 

dosud jsme vlastně jen zopakovali Keplerovu úvahu – ve shodě s ní 

by měl mít les poměrně malé rozměry a kolem něho by měla být pa-

seka beze stromů.  
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Ve skutečném vesmíru jsou však poměry komplikovány tím, že 

se hvězdy soustřeďují do galaxií, přičemž jednotlivé galaxie jsou 

opravdu obklopeny „pasekami“ mezigalaktické prázdnoty. Měli by-

chom tedy spíše předpokládat soustavu „lesních hájů“, ale jednodu-

chá úvaha nás přesvědčí, že tím se mnoho neřeší. Rozkládají-li se 

totiž ony galaxie v nekonečném vesmíru rovnoměrně, jsme zase tam, 

kde jsme byli. Rozdíl je jen v tom, že průměrné vzdálenosti mezi 

hvězdami v takto uskupeném vesmíru jsou větší než vzájemné vzdá-

lenosti hvězd v některé konkrétní galaxii. Podobně tomu bude i teh-

dy, když galaxie tvoří kupy a nadkupy třeba několikáté generace. 

Znamená to, že dokonce i v prostorově konečném vesmíru bychom 

se dostali do nesnází s oslepujícím jasem oblohy, pokud je svět gala-

xií rozsáhlejší než mez dohlednosti definovaná pouze dvě-ma para-

metry: průměrným rozměrem hvězd a průměrnou vzájemnou vzdále-

ností hvězd.  

Předpokládejme pro jednoduchost, že průměrná hvězda ve 

vesmíru je stejně velká jako Slunce a že průměrnou vzdálenost hvězd 

můžeme odvodit ze změřené střední hustoty hmoty ve vesmíru (lO“
26

 

kg m“
3
). Tak dostaneme průměrnou vzdálenost hvězd ve vesmíru 

řádu l O
3 

světelných let (zatímco v Galaxii činí tato průměrná vzdá-

lenost pouhé 4 světelné roky). Jaká je mez dohlednosti v takto defi-

novaném „hvězdném lese“? Ukazuje se, že se rovná poměru dvou 

hodnot, a to „objemu prostoru, který připadá na jednu průměrnou 

hvězdu“, a „příčnému průřezu jedné průměrné hvězdy“. Tak napří-

klad v lese, kde rostou stromy průměrně 10 m od sebe, je tento objem 

100 m
2
, a když je průměrná tloušťka kmenů ve výšce pozorovatelo-

vých očí 0,2 m, je mez dohlednosti v takovém lese 100 :0,2 = 500 m. 

Je-li les v průměru menší než l km (dvojnásobek dohlednosti), vidí-

me z lesa ven; je-li větší, brání nám ve výhledu neprostupná stěna 

stromů.  

Analogie s lesem je dvojrozměrná, zatímco skutečný hvězdný 

vesmír je trojrozměrný, ale jinak se vše počítá stejně, takže z uvede-

ných vstupních dat vychází, že mez dohlednosti ve skutečném sou-

časném vesmíru činí plných l O
23

 světelných let! Toto číslo je oprav-

du astronomicky obrovské; varuje nás, abychom lehkomyslně ne-

přenášeli každodenní zkušenost na vesmír. Vskutku, v lesní analogii 



-  158  - 

OKRAJ POZOROVANÉHO VESMÍRU 

 

* POZOROVANÉ HVĚZDY 

o HVĚZDY ZATÍM NEPOZOROVANÉ 

Pozorovatelé na Zemi (MY) nahlížejí do hvězdného vesmíru. Vidí v 

něm hvězdy až do vzdálenosti kolem 10 miliard světelných let, neboť doba 

života většiny hvězd (podobných Slunci) je právě 10 miliard roků. Za touto 

hranicí jsou hvězdy zatím nepozorovatelné (abychom je mohli pozorovat, 

musely by začít svítit; pokud začaly svítit před více než 10 miliardami let, 

tak už zase vyhasly; pokud začaly svítit před méně než 10 miliardami let, 

zpráva o tom nás ještě nemohla dostihnout). V této pomyslné kouli prostě 

není dost hvězd k tomu, aby se nám obloha jevila oslepivě jasná (jako po-

vrch Slunce). Tak lze objasnit paradox noční tmy i bez předpokladu, že se 

vesmír rozpíná. Rozpínání vesmíru zmíněnou tmu pouze „zesiluje“.  

  

jsme nebrali v úvahu dvě okolnosti, neboť byly v tomto případě bez-

podstatné, ale významně se zamíchají do hry, začneme-li uvažovat o 

kosmologických vzdálenostech. Tou první je konečná rychlost šíření 

světla a tou druhou omezená životnost zářících hvězd. V lese totiž 

vidíme i ty nejvzdálenější stromy s tak nepatrným zpožděním, že 

během tohoto kratičkého časového intervalu (řádu mikrosekund) se 
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les biologicky nijak nezměnil. Situace by byla zcela jiná, kdyby se 

světlo šířilo řekněme rychlostí l m za rok – pak by signál od nejvzdá-

lenějších stromů putoval v uvedeném modelovém lese k pozorovateli 

plných 500 let: za tu dobu by většina stromů zpráchnivěla či by byla 

vykácena. Kdyby zkrátka životnost stromů byla podstatně kratší než 

doba, za niž k nám dospěje signál od stromů na mezi dohlednosti, 

předešlé úvahy by vůbec neplatily; i z takto hustého lesa bychom 

snadno viděli ven, „do tmy“.  

Ve skutečném vesmíru je tomu obdobně. Hvězdy podobné Slun-

ci mají životnost řádu 10
10

 let, což je mnohem kratší doba, než kolik 

potřebuje světlo k tomu, aby překonalo vzdálenost l0
23

 světelných 

let. Lze snadno ukázat, že tento nepoměr nijak nevylepšíme ani v 

případě, že bychom nechali v rozporu s kosmologickým principem 

na „krátkou“ dobu l0
10

 let postupně rozsvěcovat jednu skupinu hvězd 

po druhé. Tyto skupiny by totiž byly příslušně méně početné (střední 

vzdálenosti hvězd by prudce narůstaly) a výsledek by zůstal týž: ob-

loha převážně zcela temná, jen vzácně oživená svítící hvězd-nou teč-

kou. Správné řešení paradoxu tkví tedy v tom, že mez dohlednosti v 

současném vesmíruje mnohonásobně větší než vzdálenost, kterou 

urazí světlo během životního cyklu průměrné hvězdy.  

V některých astronomických publikacích nalezneme odchylné 

vysvětlení paradoxu: protože se vesmír rozpíná, je světlo vzdálených 

hvězd posunuto do velmi dlouhovlnné oblasti spektra, kde je nepozo-

rujeme. Dokonce se tvrdilo, že temnota noční oblohy je nepřímým 

potvrzením faktu, že se vesmír rozpíná. Podrobnější výpočty však 

prokázaly, že příspěvek expanze vesmíru k temnotě noč-ní oblohy je 

vůči základnímu faktu omezené životnosti hvězd nepatrný. Obloha 

by byla prakticky stejně tmavá, i kdyby se vesmír vůbec nerozpínal.  

Technicky vzato, obloha úplně tmavá není. Světlo noční oblohy 

lze zaregistrovat velmi citlivými přístroji, a jak dnes víme, sestává z 

několika složek; ty však nemají nic společného s fotometrickým pa-

radoxem. K jasu noční oblohy přispívá nejvíce rozptýlené světlo z 

ryze pozemských zdrojů (pouliční a reklamní osvětlení, lesní požáry, 

hoření zemního plynu apod.) a dále vlastní svícení vysoké atmosféry 

Země působením elektricky nabitých částic ze zemské magnetosféry. 

Teprve na snímcích pořízených opravdu mohutnými teleskopy ve 
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spojení s velmi citlivými polovodičovými detektory typu CCD (ná-

bojově vázané prvky) lze pozorovat částečné překrý-vám obrazů 

velmi vzdálených galaxií. Tyto galaxie jsou však podstatně blíže než 

zmíněná mez dohlednosti, takže jejich úhrnné záření představuje 

nepatrný zlomeček onoho oslepujícího jasu oblohy, o němž se uva-

žovalo ve fotometrickém paradoxu. 

Jakkoli je tedy fotometrický paradox v současnosti sprovozen ze 

světa zcela bezbolestně, nemuselo tomu tak být v dávné minulosti 

raného vesmíru. Střední hustota hmoty, jak víme, byla tehdy pod-

statně vyšší než dnes, takže mez dohlednosti byla mnohem menší, 

než je nyní. Individuální hvězdy sice ještě neexistovaly, ale hustota 

energie ve vesmíru byla tak vysoká, že každý objemový element sil-

ně zářil. V takto raném vesmíru se proto fotometrický paradox 

opravdu uplatnil. Čtenář patrně tuší, že souvisí se vznikem reliktního 

záření, které rovnoměrně prostupuje celý vesmír.  

V předešlé kapitole jsme uváděli, že v čase 300 000 let po vel-

kém třesku mělo reliktní záření teplotu přibližně 3 000 K a vesmír 

byl neprůhledný pro světlo. To značí, že jakékoli chladnější těleso 

(na-příklad organická makromolekula), jež by tehdy nějakou shodou 

okolností vzniklo, by se vzápětí zahřálo na teplotu 3 000 K a roz-

padlo na prvky či velmi jednoduché anorganické molekuly. Tím spí-

še by se to stalo v ještě ranějším vesmíru, který byl ještě teplejší. 

Raný vesmír skutečně vykazoval fotometrický paradox, bez ohledu 

na to, zda byl (a zůstal dodnes) prostorově konečný, či nekonečný. 

Rozpínání vesmíru sehrálo tedy rozhodující roli ve zřeďování hustoty 

energie pod kritickou mez – vesmír se stal poprvé průhledným a po-

sléze bylo možné, aby v něm vůbec nějaké makroskopické souvislé 

objekty (galaxie, hvězdy) počaly vznikat. V tomto smyslu temnota 

dnešní noční oblohy přece jen cosi vypovídá o expanzi vesmíru, ale v 

úplně odlišné souvislosti, než jak se o tom donedávna psalo v popu-

lárně-vědecké literatuře.  

Rozpínání vesmíru  

Skutečnost, že se vesmír rozpíná, patří k největším objevům 

kosmologie 20. století. Jde o fakt zcela překvapivý, vůbec nevyplý-
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vající z běžné zkušenosti. Život by se nám opravdu neobyčejně 

zkomplikoval, kdybychom museli při každé příležitosti zkoumat, zda 

se nám třeba během roku samovolně neprodloužila například už při-

pomínaná dálnice z Prahy do Bratislavy. Překvapivá byla i cesta, jíž 

se k objevu expanze vesmíru dospělo. Tato skutečnost byla totiž nej-

prve vypočítána a teprve o několik let později prokázána pozorová-

ním.  

Vlastním základem objevu se stala Einsteinova obecná teorie re-

lativity, dokončená autorem roku 1915. Připomněl jsem ve 4. kapito-

le, že jde vlastně o moderní teorii gravitace – nejuniverzálnější síly 

vládnoucí ve vesmíru. Už sám Einstein si uvědomoval, že soustava 

rovnic teorie relativity je vhodným nástrojem popisu stavby vesmíru, 

neboť jejich řešením obdržíme velmi obecný model vesmíru v celku. 

Vlastností všech fyzikálních modelů je jisté zjednodušení příliš složi-

té reality. Když popisujeme pohyb rakety v zemském gravitačním 

poli, zajisté nejsme schopni detailně probírat, co se v každém oka-

mžiku děje v jednotlivých částech rakety, počínaje přístrojovou sekcí 

a konče tryskami raketových motorů. Práci moto-rů však můžeme 

vyjádřit jejich okamžitým tahem a směrem onoho tahu, raketu a Ze-

mi můžeme nahradit hmotnými body, jejichž hmotnosti známe; pak 

ještě potřebujeme znát souřadnice výchozího bodu rakety a směr a 

velikost okamžité rychlosti jejího pohybu vůči (nehybné) Zemi. Tak 

vytváříme model letu, který nám umožňuje stanovit, kde se raketa 

ocitne řekněme po minutě letu. Můžeme též určit, jak se předpověď 

změní, změníme-li některý vstupní údaj, třeba počáteční rychlost a 

směr pohybu rakety či její původní hmotnost. Tak vznikne celá sku-

pina řešení pro určitou třídu modelů a to je příklad postupu ve vědě 

zcela obvyklého.  

Einsteinovy rovnice pro vesmír představují rovněž určitý model, 

neboť se v nich nepoj ednává o všech podrobnostech, které může ve 

vesmíru astronom, chemik či biolog pozorovat. Dostáváme modely, 

kde je téměř vše zanedbáno – až na nejzákladnější vlastnosti hmoty, 

prostoru a času. Brzy se ukázalo, že řešením jsou rozličné třídy mo-

delů s různými vstupními či okrajovými parametry. Vybrat mezi ni-

mi ten nejvhodnější je úkolem astronomických pozorování. To však 

nebývá v praxi tak jednoduché, neboť měření sama vykazují rozptyl, 
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často větší než rozdíly mezi odlišnými modely. Kromě toho si zdale-

ka nemůžeme být jisti, zda námi zvolený model vystihuje podstatné a 

zanedbává nepodstatné rysy vesmíru.  

Starověké modely vesmíru v podobě ploché desky – Země – tr-

pě-ly jednou neodstranitelnou vadou: lokální zkušenost rovinné kra-

jiny (či oceánu) neoprávněně zobecňovaly na příliš velké těleso. 

Zdánli-vě zcela podružné zakřivení zemského povrchu (patrné na 

moři při^ sledování vzdálených lodí) zcela zanedbávaly. Teprve když 

měřicí technika pokročila, ukázalo se, že Zemi musíme modelovat 

jako kouli. A až mnohem později se zjistilo, že ani to není úplně 

pravda, neboť Země je na pólech zploštělá a lze ji proto modelovat 

lépe pomocí rotačního elipsoidu. Dnes víme, že ani takové modelové 

přiblížení nestačí vysvětlit všechny zvláštnosti tvaru Země, pro nějž 

se nyní užívá názvu geoid. V praxi nahrazujeme skutečný geoid jed-

nodušším modelem, jenž vystihuje hlavní rysy odchylek tvaru Země 

od rotačního elipsoidu a s postupem doby se díky přesnějším měře-

ním neustále více blíží realitě. Cesta od ploché desky ke geoidu ne-

byla samozřejmě nijak snadná – a to jde o model objektu, který má-

me blízko, po němž doslova šlapeme! Není proto divu, že sestrojení 

byť jen zcela hrubého modelu celého vesmíru je podstatně obtížnější 

a dodnes zdaleka ne ukončenou záležitostí, na jejímž ře-šení se podí-

lejí nejvýznamnější světoví kosmologové.  

Nepochybně pionýrskou práci v tomto směru vykonal ruský ma-

tematik a meteorolog Alexandr Fridman (po matce Ludmile Vo-

jáčkové českého původu). V sérii prací z let 1922-1924 zjistil, že 

Einsteinovy rovnice pro vesmír nemohou mít statické řešení, o něž se 

pokoušel Einstein a jeho vrstevníci – že vesmír se musí rozpínat ane-

bo smršťovat v závislosti na čase.  

Co se tím rozpínáním nebo smršťováním vlastně myslí? Předně 

musíme mít k dispozici nějaké měřítko, které se nerozpíná ani ne-

smršťuje s časem. Takovým měřítkem může být například proslulá 

iridiová tyč, která v pařížském předměstí Sévres dlouho sloužila jako 

etalon délkových měr. Tyč totiž drží pohromadě silou chemckých 

vazeb, což – jak už víme – jsou projevy elektromagnetické 

interakce. Tato interakce je mnohem silnější než interakce gravi- 

tační, jejíž účinky popisují zmíněné Einsteinovy rovnice. Na tyči 
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tedy nebudeme pozorovat rozpínání vesmíru, i kdybychom její dél 

ku měřili co nejpřesněji a měření po dlouhou dobu opakovali. Vy- 

světlili jsme si však, že elektromagnetická interakce se globálně 

málo projevuje, neboť vesmír je přesně elektricky neutrální. To 

znamená, že v hrubém kosmologickém modelu lze elektromagne 

tickou interakci zcela zanedbat a věnovat se jen interakci gravitační. 

Taje sice nejslabší fyzikální silou, ale na rozdíl od ostatních inter 

akcí se nesytí, poněvadž neexistují „gravitační náboje“ záporného 

znamení (neexistuje gravitační odpuzování!). 

Jestliže tedy ve Fridmanově modelu vesmíru máme nějaké rela-

tivně malé hmotné objekty, lze alespoň v principu změřit jejich vzá-

jemnou vzdálenost postupným přikládáním tyčí na myšlenou nejkrat-

ší spojnici obou objektů. Tuto nejkratší spojnici nám definuje světlo 

vyslané z jednoho objektu ke druhému. Výsledek (index 1) si po-

znamenáme a po určitém časovém údobí měření zopakujeme (index 

2). V rozporu s běžnou zkušeností dostaneme jinou vzdálenost! Po-

měr obou vzdáleností R = R2: R{ nazýváme škálový faktor. Zavádí-

me jej proto, abychom rozpínání vesmíru charakterizovali čís-

lem,které nezávisí na tom, jak velkou vzdálenost jsme měři-

li^Prakticky Jo_znamená, že všechny vzdálenosti ve vesmíru rostou 

(či klesají) ve stejném poměru, jehož velikost pak závisí pouzejiaii-

plynulé době. Jestliže se vesmír rozpíná, je škálový faktor větší ne-

zjedná, v opačném případě, když se smršťuje, je faktor menší než 

jedna. Pro statický vesmír by byl škálový faktor roven přesně jedné.  

Čtenáře, který už zažil nějakou kosmologickou přednášku či četl 

jinou populárně-vědeckou knížku, může poněkud zmást, že kosmo-

logové v této souvislosti často hovoří o změně poloměru vesmíru R 

s časem. Pojem poloměru však není vhodný, neboť má smysl pouze 

pro některé typy kosmologických modelů, a navíc vyžaduje složité 

definování, oč vlastně jde. Pro jednoduchost si lze zapamatovat, že 

tento „poloměr“ vesmíru je vlastně jeho škálovým faktorem. To 

značí, že každou konkrétní určenou vzdálenost ve vesmíru zjištěnou 

v čase l musíme vynásobit škálovým faktorem R (který je univer 

zální a bezrozměrný), abychom dostali vzdálenost těchže objektů 

v čase 2. 
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Rozpínání vesmíru ve třech rozměrech prostoru si lze stěží před-

stavit: nejsme na to pojmově ani zkušeností vybaveni. Snazší je  

zjednodušit na chvíli problém na dva prostorové rozměry. Vytvoří-

me tím vlastně model v modelu – dvojrozměrný model trojrozměr-

ného rozpínání. Takovým dvojrozměrným modelem může být docela 

obyčejný balónek prodávaný na pouti. Na jeho pružné bláně vyzna-

číme barvou několik teček – budou představovat kosmické objekty, o 

nichž víme, že „drží pohromadě“, takže objekty samy se s časem 

nerozpínají. Při postupném nafukování balónku se však začne rozpí-

nat pružná blána mezi jednotlivými body, a to tím více, čím jsou bo-

dy samy od sebe dále.  

Upozorňuji hned na skutečnost, že mezi barevnými puntíky na 

balónku neexistuje žádný, který by měl přednostní postavem (který 

by byl ve „středu“ rozpínání); ať si za výchozí bod zvolíme kterýkoli 

z nich, dostaneme vždy stejný obraz rozpínání. Bude se nám zdát, že 

všechny ostatní puntíky se od nás vzdalují, a to tím rychleji, čím jsou 

dále. Nelze ani říci, do jakého prostoru (či správněji – do jaké plo-

chy) se rozpínají. Plocha se totiž sama v sobě natahuje stejno-měrně 

ve všech směrech a úměrně vzdálenosti.  

Také rozpínání dvojrozměrného balónku lze číselně vyjádřit 

pomocí škálového faktoru^?, jak jsme jej před chvílí definovali. Ten-

to model nám pomůže osvětlit problém rozpínání vesmíru; nesmíme 

však ani na okamžik zapomenout, že jde o model dvojrozměrný, v 

němž jsme si třetí rozměr prostě „zakázali“.  

Ještě jednodušší je jednorozměrný model dlouhé (případně ne-

ko-nečně dlouhé) pružné niti, na níž jsou navázány barevné pentlič-

ky. Roztahujeme-li nit, pentličky se od sebe vzdalují a pohled z libo-

volné pentličky vypadá stejně: zdá se nám, že všechny ostatní se od 

nás vzdalují tím rychleji, čím jsou dále. Je-li nenapnutá nit neko-

nečná, bude se klidně roztahovat donekonečna, bez jakéhokoliv 

ohraničení! Nitěný model má ještě tu přednost, že na něm lze dobře 

ukázat, co se děje se světlem a vůbec jakýmkoliv elektromagnetic-

kým zářením charakterizovaným klidovou vlnovou délkou.  

Nakresleme si průběh vlnek podél niti v klidném stavu při nena-

pnuté niti. Vlnky jsou vesměs stejně dlouhé. Představme si nyní, že 

je přilepíme pružným lepidlem k niti a nit začneme napínat. Je zřej-
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mé, že se vlnky počnou protahovat úměrně protažené niti. Kdyby-

chom nit naopak stlačovali, budou se vlnky zkracovat. Opticky se 

napínání niti projeví jako posuv vlnové délky k červenému (dlouho-

vlnnému) konci spektra, kdežto smršťování niti jako posuv k mod-

rému (krátkovlnnému) konci spektra. Pozorujeme tedy kosmologic-

kou obdobu Dopplerova posuvu, ačkoli se vlastně zdroj vlnění vůči 

pozorovateli nepohybuje – mění se sama vzdálenost mezi zdrojem a 

pozorovatelem. Ve Fridmanově modelu rozpínajícího se (či smršťují-

cího se) vesmíru nemá tedy příliš smysl odvozovat z velikosti červe-

ného či modrého posuvu ve spektru rychlost vzdalování či přibližo-

vání galaxií. Naneštěstí se právě tohoto vyjádření v populárně-

vědecké literatuře hojně užívá, což pak vede až k dramatickým nedo-

rozuměním.  

Zmíněné kosmologické zvětšování či zkracování vlnových délek 

záření lze zobecnit na jakékoli periodické děje. Kdyby k nám na-

příklad pokročilá civilizace ze vzdálené galaxie vysílala přesná ča-

sová znamení v intervalu l sekundy, budeme je registrovat v delším 

intervalu, pakliže se vesmír rozpíná, a v kratším intervalu, jestliže se 

vesmír smršťuje. Změříme-li červený nebo modrý posuv spektrálních 

čar a označíme jej podobně jako v 2. kapitole bezrozměrnou veliči-

nou z, lze toto prodloužení či zkrácení intervalů vypočítat velmi 

snadno z výrazu (l + z). (Modrý posuv znamená zápornou hodnotu 

z.) Tak například to, co se děje v kvasaru v souhvězdí Sochaře s čer-

veným posuvem z = +4,4, je pro nás zpomaleno 5,4krát. Události v 

čase odpovídajícím vzniku reliktního záření (z = l 000) vidíme tedy o 

tři řády zpomaleněji, než když se tehdy odehrávaly atd.  

Odpovídaj ící škálový faktor R je pak definován jako poměr 

vzdáleností dvou určitých galaxií v době, kdy signál z té první byl 

odeslán, a v době, kdy jsme jej ve druhé galaxii zachytili. Změříme-li 

tedy ve spektru cizí galaxie posuv z, vyplývá odtud škálový faktor 

R = l + z. To značí, že dnes jsou všechny vzdálenosti ve vesmíru 

5,4krát větší než v době, kdy k nám bylo z kvasaru v Sochaři vysláno 

záření, které právě teď registrujeme.  

Samotný fakt, zjištěný Slipherem, Hubblem a dalšími, že všech-

ny dostatečně vzdálené galaxie bez výjimky jeví červené kosmologic-

ké posuvy čar ve spektru, je tedy zřetelným dokladem toho, že vesmír 
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se v současnosti rozpíná. Tímto epochálním pozorováním byla Frid-

manova předpověď dynamického (nestatického) vesmíru skvěle po-

tvrzena. Naneštěstí Fridman se už tohoto triumfu nedočkal; zemřel 

jako sedmatřicetiletý roku 1925.  

Modely uzavřené a otevřené  

První Fridmanovo řešení z roku 1922 zahrnovalo vlastně celou 

třídu modelů, jejichž společnou vlastností byla prostorová uzavřenost 

(konečnost) vesmíru. Takové vesmíry měly v minulosti časový po-

čátek, od něhož začíná prostorová expanze, jež se však v průběhu 

doby zvolňuje, až se posléze na krátký okamžik zastaví a poté přejde 

ve smršťování. To se naopak bude s časem zrychlovat, až se vesmír 

zhroutí do hmotného bodu a zanikne. Této závěrečné singularitě se 

někdy říká velký krach, na rozdíl od velkého třesku na počátku. Ma-

tematicky jsou tyto modely charakterizovány geometrickou veli-

činou zvanou křivost. Společnou vlastností uzavřených modelů je 

kladná křivost +1 (sférické modely). To znamená, že v tomto prosto-

ru je součet úhlů v trojúhelníku vždy větší než 180°; prostor je tedy 

neeuklidovský a k jeho popisu musíme používat Riemannovu geo-

metrii (daným bodem v prostoru nelze vést ani jednu rovnoběžku k 

dané přímce). Přestože uzavřené vesmíry jsou prostorově konečné 

[mají v každém okamžiku konečný objem, úměrný výrazu (l + z)
3
], 

nemají žádnou hranici – v žádném směru nenarazíme nikdy na ne-

prostupnou zeď.  

Obvyklá laická otázka „Když je vesmír konečný, tak co je za 

ním?“ vychází z chybné představy, že uzavřený vesmír má euklidov-

skou geometrii. V křivém Riemannově vesmíru můžeme letět „rov-

ně“ libovolně dlouho – v „nejhorším“ případě se znovu dostaneme na 

místo, kde jsme svou pouť započali. V uzavřených modelech vesmí-

ru jsme zkrátka v situaci mravence, který leze po zemském glóbu bez 

omezení a jistě netuší, že má k lezení jen omezenou (konečnou) plo-

chu.  

Jednotlivé uzavřené modely se od sebe liší celkovou délkou tr-

vání. Mohou existovat třeba jen nepatrný zlomek sekundy, ale také 

stamiliardy let. O tom rozhoduje měřitelná veličina zvaná decele-
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rační parametr (parametr zpomalení expanze). Udává se hodnotou q, 

která pro uzavřené modely vesmíru je vždy větší než +0,5 (čím je q 

větší, tím kratší je trvání takového vesmíru). Tuto třídu modelů nezá-

visle objevil roku 1927 belgický kosmolog Georges Lemaítre.  

Druhé Fridmanovo řešení Einsteinových rovnic, publikované 

roku 1924, zahrnuje opět celou třídu modelů, jejichž společnou 

vlastností však je prostorová otevřenost (nekonečnost) vesmíru. 

Vesmíry tohoto typu počítají opět s časovým počátkem (velkým třes-

kem), avšak na rozdíl od předešlé třídy modelů nemají časový konec:  

 
Tři hlavní typy Fridmanových modelů rozpínajícího se vesmíru se liší 

typem geometrie: a) otevřený vesmír s časovým počátkem, ale bez konce, s 

hyperbolickou geometrií (křivost prostoru k = –l), b) otevřený vesmír s 

časovým po-čátkem, ale bez konce, s plochou (euklidovskou) geometrií (k 

= 0), c) uzavřený vesmír s časovým počátkem i koncem a sférickou geome-

trií (k = 1). Modely typu a) a c) se mohou vyskytovat v různých variantách 

(s různou rychlostí expanze), model b) je jedinečný. Tento vlastně nejjed-

nodušší model vesmíru byl poprvé navržen Albertem Einsteinem a Wille-

mem de Sitterem roku 1932 proto bývá také nazýván vesmírem Einsteino-

vým-de Sitterovým.  

 

rozpínají se neustále nade všechny meze (škálový faktor je stále větší 

než 1). Nicméně vlastní gravitace hmoty vesmíru způsobuje, že i zde 

se rozpínání zpomaluje, což se vyjadřuje deceleračním parametrem 

q, v tomto případě menším než +0,5 (avšak větším než 0).  

Společnou vlastností otevřených Fridmanových modelů je zá-

porná křivost –l (hyperbolické modely). To znamená, že v takových 
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modelech vesmíru je součet úhlů v dostatečně velkých trojúhelnících 

měřitelně menší než 180°; jde tedy opět o prostor neeuklidovský, leč 

k jeho popisu musíme užívat Gaussovy-Lobačevského-Bo-lyaiovy 

geometrie (daným bodem v prostoru lze vést více rovnobě-žek k da-

né přímce). Hyperbolické modely jsou prostorově neko-nečné už od 

okamžiku velkého třesku (což si stěží umíme představit) a navždy 

takové zůstávají. Jediným „konečným“ rysem je jejich časový počá-

tek.  

Mezi oběma třídami Fridmanových modelů (každá třída obsahu-

je nekonečnou množinu modelů) leží jeden mezní model, propočíta-

ný roku 1932 společně Albertem Einsteinem a holandským kosmo-

logem Willemem de Sitterem. (Albert Einstein původně nepřijal Fri-

dmanovo řešení a domníval se, že Fridman se při odvozování dopus-

til chyby. V té době totiž Einstein stále ještě žil v zajetí konvenční 

představy o časově statickém řešení svých rovnic, neboť jedině tako-

vý vesmír byl pro něj a většinu jeho současníků představitelný. Te-

prve na naléhání svých přátel se Einstein znovu zabýval Fridmano-

vým řešením; uznal, že je správné, a Fridmanovi se veřejně omluvil.) 

V tomto mezním případě je křivost prostoru rovna nule a k popisu 

vesmíru lze proto použít klasické euklidovské geometrie. Vesmír 

tohoto typu je rovněž od okamžiku velkého třesku neustále prostoro-

vě nekonečný a rozpíná se trvale nade všechny meze, při-čemž však 

rychlost rozpínání se pozvolna blíží nule. Decelerační parametr q je v 

tom případě přesně +0,5. Součet úhlů v kosmologických trojúhelní-

cích je vždy přesně 180° (daným bodem v prostoru lze vést jednu 

rovnoběžku k dané přímce).  

Rozdíly mezi jednotlivými třídami modelů lze přiblížit podo-

benstvím s vrhem kamene vzhůru v zemském gravitačním poli. Zde 

je důležitým pojmem úniková rychlost (11,2 km s
-1

 pro zemský po-

vrch). Jestliže kameni při svislém vrhu udělíme počáteční rychlost 

nižší, než je úniková, bude se kámen pohybovat vzhůru zpomaleně, 

až dosáhne „horní úvratě“, v níž se na okamžik zastaví, a pak bude 

zrychleně padat zpět k Zemi, na niž dopadne tou rychlostí, kterou byl 

původně vržen. Let kamene potrvá tím déle, čím blíže byla počáteční 

rychlost k rychlosti únikové. Jelikož počáteční rychlost se může spo-
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jitě měnit, dostáváme tak nekonečnou množinu případů, jejichž vý-

sledkem je vždy kámen dopadnuvší zpět na povrch Země.  

Je zřejmé, že podobně se chovají uzavřené Fridmanovy-Lemaít-

rovy modely, v nichž je rychlost expanze vesmíru podkritická. Vy-

značují se počáteční a koncovou singularitou (kámen na povrchu 

Země), zpomalujícím se letem vzhůru (období kladných červených 

posuvů ve spektru galaxií) a zrychlujícím se návratem zpět (období  

: 

záporných modrých posuvů ve spektrech galaxií). 

Jestliže však kámen vypustíme rychlostí nadkritickou (vyšší, než 

^ je úniková), bude se natrvalo vzdalovat od Země, byť stále se sni-

žu-: jící rychlostí. Let kamene potrvá věčně, podobně jako trvají věč-

ně j otevřené Fridmanovy modely se zápornou křivostí. Ve vesmíru 

bu- –. déme neustále pozorovat červené posuvy (kámen i galaxie se 

trvale vzdalují). V mezním případě je kámen vypuštěn přesně úniko-

vou rychlostí, takže se bude opět stále vzdalovat od Země, třebaže 

bude jeho rychlost neustále klesat (bude přesně rovna nule v neko-

nečné vzdálenosti od Země). Tato situace odpovídá kritickému Ein-

steinovu-de Sitterovu modelu vesmíru.  

Z těchto schematických úvah vyplývají i první návody, jak 

srovnat modely s pozorováním a nalézt model, jež se nejlépe shoduje 

se skutečností. Můžeme měřit dostatečně velké (kosmologické) troj-

úhelníky a zjišťovat odchylky v součtu úhlů od 180°. Můžeme však 

také měřit decelerační parametr q pomocí Hubbleova vztahu mezi 

červeným posuvem a vzdáleností a zjišťovat odchylky od linearity 

pro velmi velká z. Řekněme rovnou, že tudy cesta nevede. Nejsme 

totiž s to změřit všechny tři úhly v kosmologických trojúhelnících, 

neboť neumíme létat do vzdálených galaxií, a v místním okolí je v 

každém případě geometrie velmi přibližně euklidovská. Rovněž tak 

neumíme dobře určit odchylky od linearity v Hubbleově vztahu, ne-

boť zejména vzdálenosti velmi vzdálených galaxií a kvasarů známe 

příliš nepřesně. Jediné, co ze současných pozorování plyne, je to, že 

reálný vesmír se příliš neliší od kritického Einsteinova-de Sitterova 

modelu.  

S ohledem na měřicí chyby se patrně ani v budoucnu nepodaří 

na otázku vztahu reálného vesmíru vůči Fridmanovým modelům 
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odpo-vědět lépe. Jak jste jistě postřehli, je hranice mezi oběma tří-

dami modelů (s kladnou a zápornou křivostí) nekonečně tenká – 

předsta-vuje ji jediný model s nulovou křivostí. Pozorovací chyby 

jsou však vždy konečně malé (nelze měřit s nekonečnou přesností). 

Je-li tedy reálný vesmír „dosti blízko“ kritickému Einsteinovu-de 

Sitterovu modelu, budou měřicí chyby obsahovat nejistotu, zahrnují-

cí jak „mírně uzavřené“, tak „mírně otevřené“ modely. Navíc hypo-

téza kosmické inflace přímo předvídá, že reálný vesmír má přesně 

nulovou křivost.  

Ať tak či onak, zmíněná pozorování nám umožňují v dalších 

úvahách pominout téměř všechny dosud uvažované modely vesmíru 

(mnohé z nich, nepatřící k žádné třídě Fridmanových řešení, jsem pro 

jistotu ani neuvedl, abych čtenáři nepřidával nadbytečné starosti) a 

podrobně rozebrat model jediný, model Einsteinův-de Sitte-rův. 

Zřejmě se tak nedopustíme žádné velké chyby. Jedinou výjimkou je 

krátké období kosmologické inflace, neboť tu musíme popisovat úpl-

ně odlišným modelem (de Sitterovým z roku 1917).  

Hubbleův vztah  

Prvním důvodem, který kosmology přiměl k přijetí myšlenky 

expanze vesmíru (a tedy časového počátku vesmíru v minulosti), byl 

Hubblem zjištěný vztah mezi červeným posuvem ve spektru galaxií a 

jejich vzdáleností. Takový vztah se totiž nedá vysvětlit v rámci kon-

venční fyziky, přestože se o to řada fyziků přímo urputně snažila. 

Především je zřejmé, že nemůže jít o klasický Dopplerův jev, při 

němž se zdroj světla vzdaluje určitou rychlostí v od pozorovatele. To 

bychom mohli nanejvýš připustit pro rychlosti malé v porovnání s 

rychlostí světla c. Pak totiž platí prajednoduchý vzoreček z = v. c
-1

. 

Ze znalosti červeného posuvu z bychom tedy mohli odvozovat rych-

lost vzdalování galaxií od nás, ale jen pro hodnoty z menší než O, l. 

Pro větší červené posuvy vzoreček selhává a vlastně jej už nelze ni-

jak rozumně nahradit, neboť – jak jsem už připomněl – je prakticky 

nemožné rozumně definovat rychlost kosmologicky vzdálenějších 

objektů.  
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Obecná teorie relativity připouští ještě možnost gravitačního 

červeného posuvu v silném gravitačním poli hmotného tělesa. Pak by 

ovšem neměl existovat žádný Hubbleův vztah, neboť není žádný 

důvod, proč by vzdálenější galaxie měly být hmotnější, případně 

kompaktnější než ty bližší. Také číselné velikosti gravitačních čer-

vených posuvů jsou příliš malé. Na povrchu neutronové hvězdy do-

sahují maximálně zg = l ,9, tedy mnohem menších hodnot, než pozo-

rujeme ve spektru velmi vzdálených galaxií či kvasarů (sou-časný 

rekord pro galaxie je z = 4,4 a pro kvasary dokonce z = 4,9). Červený 

posuv v okolí černých děr sice může přesáhnout libovolnou mez, v 

tom případě se však pro danou čáru rychle mění s časem, v rozporu 

se stabilními posuvy kvasarů, jak je pozorujeme desítky let.  

Fritz Zwicky přišel roku 1929 s myšlenkou „únavy světla“, tedy 

s domněnkou, že během letu světla z galaxie k nám se samovolně 

podle neznámého fyzikálního zákona snižuje energie světelných 

kvant (fotonů), a tedy úměrně době letu prodlužuje jejich vlnová dél-

ka. K ní se ještě dlouho vraceli fyzikové, jimž se myšlenka „velkého 

třesku“ nelíbila hlavně z filozofických důvodů. Mnohé varianty do-

mněnky unaveného světla jsou však ve zcela evidentním rozporu s 

pozorováním. Ty, které se rozporům vyhýbají, tak činí za cenu kom-

plikovaného, ba vyumělkovaného fyzikálního mechanismu neznámé 

povahy, což se příčí základnímu principu vědecké metody, tzv. Oc-

camově břitvě, podle něhož „jevy se nemají zmnožovati, pokud to 

není nevyhnutelné“. Právě jednoduchost je předností teorie velkého 

třesku. Předpověděla rozpínání vesmíru a jeho důsledek (lineární 

vztah mezi červeným posuvem a vzdáleností) o několik let dříve, než 

byl tento fakt experimentálně a nezávisle zjištěn.  

K jeho úplnému pochopení musíme připojit ještě jednu důleži-

tou poznámku. Jak už jsem zdůraznil, toto rozpínání vesmíru jsme 

schopni změřit pouze tehdy, máme-li k dispozici „pravítka“, která 

rozpínání vesmíru nepodléhají. Takovými pravítky jsou například 

tuhé látky na Zemi: skládají se z molekul a atomů vázaných v mříž-

kách, jejichž rozměry se s časem nemění. Pravítkem může být však i 

sama Země, držící pohromadě týmiž silami atomových a molekulár-

ních vazeb. Lze však použít ještě podstatně delších pravítek, napří-

klad vzdálenosti Země – Slunce (astronomické jednotky), jež je v 
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důsledku gravitační vazby Slunce a Země prakticky neměnná. Stejně 

tak se kosmologicky nerozpínají hvězdokupy a samotné galaxie. Do-

konce i kupy galaxií jsou gravitačně vázány natolik, že mezi členy 

jedné kupy žádné kosmologické rozpínání nepozorujeme (existují 

ovšem náhodné i systematické pohyby těchto členů, vyvolávající ve 

shodě s Dopplerovým principem dodatečné červené či modré po-

suvy, většinou však nepatrné v porovnání s kosmologickým červe-

ným posuvem, platným pro kupy jako celek). Jelikož vlastní rozměry 

kup galaxií jsou malé v porovnání se vzdáleností kupy od nás, neo-

vlivňuje naštěstí tento rozptyl příliš Hubbleův vztah, který fakticky 

platí ne pro jednotlivé galaxie, nýbrž až pro jednotlivé kupy galaxií. 

Nadkupy galaxií už totiž nejsou navzájem gravitačně vázány a jedině 

díky této okolnosti lze vůbec expanzi vesmíru z pozorování odhalit.  

Kosmologický červený posuv, zvětšující se se vzdáleností, nelze 

tedy chápat jako pohyb galaxií vůči nám rychlostí rostoucí se vzdá-

leností, neboť pak by podle speciální teorie relativity vesmír náhle 

končil v té vzdálenosti, kde rychlost vzdalování galaxií od nás je 

rovna rychlosti c. Pro rozpínání prostoru však žádné takové omezení 

neplatí; vzdálené oblasti prostoru se od nás mohou vzdalovat i mno-

honásobkem světelné rychlosti, aniž by byla narušena teorie relativi-

ty.  

Musíme si uvědomit, že kosmologický červený posuv sám o so-

bě nestačí k určení všech parametrů, které nás pro danou galaxii za-

jisté zajímají. Tyto parametry (jako je vzdálenost, rychlost vzdalová-

ní) musíme totiž nově definovat, abychom se nedostali do rozporu s 

moderní fyzikou. Především se ukazuje, že je nutno rozlišovat para-

metry vztahující se k epoše, kdy byl světelný signál z galaxie  

vyslán, a parametry vztahující se k epoše příjmu signálu pozem-

ským pozorovatelem. První skupinu parametrů nazveme parametry 

tehdejšími, druhou skupinu parametry dnešními.  

Za druhé si musíme uvědomit, že všechny parametry závisejí 

navíc na přijatém modelu vesmíru, ať už jde o model fridmanovský 

či jakýkoli jiný. A protože jsme před chvílí ukázali, že z praktických 

důvodů se vesmír nemůže příliš lišit od Einsteinova-de Sitterova mo-

delu, probereme si nyní podrobněji, jak jsou definovány základní 

parametry vesmíru v rámci tohoto modelu. Hned však musím varo-
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vat, že výsledky, které zde uvedu, nelze beztrestně přenášet na mode-

ly jiné; jsou totiž často velmi výrazně modelově závislé.  

Parametry modelů  

Prvním základním pojmem, který musíme v kosmologii zpřes-

nit, je pojem vzdálenosti. Když pozorujeme nějaký vzdálený objekt, 

vidíme jej nutně se zpožděním, úměrným jeho vzdálenosti, vlivem 

ko-nečné a konstantní rychlosti světla. Proto musíme rozlišovat „teh-

dejší“ vzdálenost, tj. vzdálenost v době, kdy sledované fotony opusti-

ly objekt (galaxii, kvasar), a „dnešní“ vzdálenost, charakterizující 

objekt ve chvíli, kdy jsme ty pradávné fotony zaznamenali pozem-

ským dalekohledem. Jelikož se v mezidobí vesmír rozepnul (vzdále-

ná galaxie určitě není gravitačně vázána ke Galaxii naší), bude dneš-

ní vzdálenost soustavně větší než vzdálenost tehdejší.  

Pustíme-li se do příslušných výpočtů, zjistíme, že dnešní vzdá-

lenosti rostou jednoznačně s velikostí změřeného červeného posuvu 

z, ale není mezi nimi přímá úměrnost. Pro velké z roste dnešní vzdá-

lenost pomaleji, než kdyby šlo o přímou úměrnost. Tak tedy i pro 

nekonečně velké z dostaneme konečnou dnešní vzdálenost – rovná se 

dvojnásobku dnešního Hubbleova poloměru vesmíru.  

Hubbleův poloměr vesmíru vypočteme z hodnoty Hubbleovy 

konstanty, udávající, oč se zvýší rychlost rozpínání vesmíru, když se 

dostaneme do vzdálenosti větší o jeden megaparsek (jenž odpovídá 

zhruba 3,3 milionu světelných let). Tuto konstantu lze určit z astro-

nomických pozorování, ale její hodnota není vlivem pozorovacích 

chyb známa nijak přesně. Hubble sám odhadl její velikost na 550 km 

s
-1

 Mpc
-1

, zatímco v soudobých pracích se uvádí rozmezí od 50 do 

100 km s
-1

 Mpc
-1

. Převrácená hodnota Hubbleovy konstanty, vyná-

sobená rychlostí světla – tedy výraz rH = c . H
-1

 – udává Hubbleův 

poloměr vesmíru. Dvojnásobek tohoto poloměru, tedy r0 = 2 . H
-1

, 

pak podle definice představuje poloměr částicového horizontu vesmí-

ru. To je pomyslný horizont, který fakticky omezuje naše poznávání 

okolního světa.  

Nemůžeme pozorovat žádné částice, které jsou od nás dnes dál 

než r“. Jak plyne čas, vzdálenost částicového horizontu roste, a to s 
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trojnásobkem rychlosti světla. Znovu připomínám, že nejde o rozpor 

s obecnou teorií relativity; horizont je pomyslná plocha, ne reálné 

částice. Částice nacházející se na horizontu se od nás vzdalují dvoj-

násobkem rychlosti světla, ale ani zde nejde o rozpor s obecnou teorií 

relativity, protože tyto částice se od nás vzdalují pomaleji než hori-

zont. „Nadsvětelné“ rychlosti jsou tedy přirozeným rysem Ein-

steinova-de Sitterova modelu, neboť s ohledem na velké vzdálenosti 

nelze zavést lokální pojem rychlosti, který vyhovuje omezením spe-

ciální teorie relativity. Měli bychom tedy ony „současné rychlosti“ 

soustavně opatřovat uvozovkami, abychom tak vyjádřili jejich odliš-

nost od rychlostí lokálních, na něž se Einsteinův postulát o mezní 

rychlosti c přirozeně vztahuje.  

 

 
Vztah tehdejší a dnešní vzdálenosti objektu k pozorovanému červe-

nému posuvu z v Einsteinově-de Sitterově modelu vesmíru. Vzdálenost je 

vyjádřena v jednotkách tzv. Hubbleova poloměru vesmíru (15 miliard svě-

telných let). Zatímco dnešní vzdálenost objektu plynule roste s časem, teh-

dejší vzdálenost (v okamžiku vyslání světelné či rádiové informace) roste 

jen pro hodnoty z = 1,25; pak začíná pomalu klesat.  

 

Z hodnoty Hubbleova poloměru vesmíru rH lze velmi jednoduše 

odvodit i maximální možné stáří vesmíru, tzv. Hubbleův čas tH. Stačí 
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totiž Hubbleův poloměr dělit rychlostí světla, tedy tH=rH . c
-1

. 

Hubbleovo stáří vesmíru udává, jak dlouho se rozpíná vesmír, který 

zůstává „prázdný“ – obsahuje jen prostor bez hmoty. Něco takového 

je pochopitelně matematická fikce, neboť reálný vesmír vždy něja-

kou hmotu obsahuje.  

Tím se skutečné stáří hmotného vesmíru krátí v porovnání se 

stářím Hubbleovým; to závisí pouze na Hubbleově konstantě H. Re-

álné stáří pro Einsteinův-de Sitterův vesmír činí tES= 2/3 . tH. Kon-

krétně, je-li H = 50, je rH= 19,6. l0
9
 světelných let, tH= 19,6. l0

9
 roků 

a tES= 13,1 . 10
9
 roků. Pokud je H = 100, je rH= 9,8 . 10

9
 světelných 

let, tH= 9,8 . 10
9
 roků a tES= 6,5 . 10

9
 roků.  

Z mnoha důvodů by astronomové rádi dali přednost citované 

nižší hodnotě konstanty H, neboť pak vychází stáří reálného vesmíru 

„rozumně“ přibližně na 13 miliard let. Naneštěstí však nová pozoro-

vání dávají spíše vyšší hodnotu Hubbleovy konstanty (H~80), tedy 

automaticky i úměrně nižší hodnotu reálného stáří vesmíru, což se 

dostává do rozporu s ostatními astronomickými a fyzikálními odhady 

věku vesmíru. V tuto chvíli je těžké odhadnout, kde je skryta hlavní 

chyba.  

Vraťme se však k našim definicím základních parametrů. Jeli-

kož reálný vesmír obsahuje hmotu, ta svou gravitací způsobuje zpo-

malování rozpínání vesmíru v závislosti na čase. To znamená, že 

tehdejší rychlosti rozpínání vesmíru byly soustavně vyšší než rychlos-

ti dnešní. Zatímco nynější rychlosti rozpínání vesmíru pro objekty na 

částicovém horizontu jsou jen dvakrát vyšší než c (a pro objekty před 

horizontem přirozeně ještě nižší; například dnešní rychlost c mají 

objekty s červeným posuvem z = 3), v minulosti byly tehdejší rych-

losti výrazně vyšší (už při červeném posuvu z = l ,25 se tehdejší 

rychlost expanze rovnala c, a při z = 3 dokonce 3c!). Opět platí táž 

poznámka o definici rychlosti, odlišné od lokální rychlosti speciální 

teorie relativity.  

Největší překvapení nás však teprve čeká, až se pokusíme odpo-

vědět na otázku, jaká byla tehdejší vzdálenost objektů s různými po-

suvy z. Pro malá z platí téměř přímá úměrnost, tj. čím větší z, tím 

větší bude i tehdejší vzdálenost. Jakmile však posuvy z překročí hod-

notu 0,5, budou tehdejší vzdálenosti růst čím dál pomaleji, až koneč-
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ně pro z = l,25 dosáhnou maxima – asi 30 % Hubbleova po-loměru 

vesmíru, tj. maximálně necelých 6 miliard světelných let (pro spodní 

mez Hubbleovy konstanty). Hlavní překvapení však spočívá v tom, 

že pro z větší než 1,25 začnou hodnoty tehdejší vzdálenosti objektu 

klesat! Dospíváme tak k nečekanému paradoxu, že tehdejší vzdále-

nost objektu může dát dvě různé hodnoty červeného posuvu, zatímco 

dnešní vzdálenost dává jednoznačnou hodnotu čer-veného posuvu 

kosmických objektů. Touž tehdejší vzdálenost mohou mít jak objekty 

s malým, tak i s podstatně větším červeným posuvem z! Pro neko-

nečně velký červený posuv dostaneme tehdejší vzdálenost rovnou 

nule, přesně stejnou jako pro objekt s nulovým červeným posuvem. 

Jedině pro tehdejší vzdálenost 0,30 rH je červe-ný posuv jednoznač-

ně z = l,25.  

Chceme-li se vyhnout obtížím s různými definicemi vzdáleností 

a rychlostí a s uvedenou dvojznačností tehdejších vzdáleností, je 

mnohem názornější užívat časové stupnice. Pak je jednoznačně defi-

nováno stáří vesmíru v době vyslání fotonu z galaxie (tehdejší stáří) a 

stáří vesmíru v době našeho pozorování (dnešní stáří). Tehdejší stáří 

plynule klesá s rostoucím červeným posuvem (čas měříme kladně od 

velkého třesku k současnosti). To je trochu nepohodlné, neboť spíše 

nás zajímá, jak dlouho byl foton na cestě. Tento časový interval udá-

vá, jak daleko dohledáme do minulosti vesmíru; putujeme tedy zpět-

ně proti proudu plynutí času. Zpětný čas (t^ snadno spočítáme jako 

rozdíl mezi dnešním a tehdejším stářím vesmíru. Je-li tedy současný 

rekord pro červený posuv kvasarů z = 4,9, pak to značí, že zpětný čas 

činí 93 % dosavadního stáří vesmíru (pro H = 50 vychází t = 12,2 

miliardy let). Pro reliktní záření je z = l 000, tj. zpětný čas činí 

99,997 % dosavadního stáří vesmíru (pro H = 50 pak vyjde t = 

13,099 .  l0
9
 let). Zpětný čas nám umožňuje odhadnout, zda se pozo-

rovaný objekt stačil v mezidobí vývojově proměnit a vypadá dnes 

jinak. Pro galaxie lze pozorovat vývojové změny už po 5 miliardách 

let, což odpovídá galaxiím s červeným posuvem větším než z = 0,4.  
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Prostoročasové diagramy a horizonty 

Pojem zpětného času nám umožňuje lépe posoudit situaci jaké-

hokoli pozorovatele ve vesmíru, neboť ji lze znázornit prostřednic-

tvím jednoduchých prostoročasových diagramů. Diagramy do dů-

sledku využívají principu, jehož jsme použili u názorných modelů 

rozpínání vesmíru v dvojrozměrné (či jednorozměrné) analogii (ba-

lónky a nitě). Tím principem je ubírání prostorových rozměrů. Když 

zkrátka něco nemůžeme pochopit ve třech rozměrech, tak si jeden 

délkový rozměr zakážeme, a dostaneme jednodušší analogii. V pro-

storočasových diagramech se fakticky zakazují dokonce dva prosto-

rové rozměry; trojrozměrný prostor proto nahrazujeme (redukova-

nou) jednorozměrnou vodorovnou osou. Časová osa je pak přímka 

kolmá k ose „redukovaného prostoru“, procházející průsečíkem, v 

němž se nalézá pozorovatel v současnosti.  

Tvar diagramů ovšem opět závisí na přijatém kosmologickém 

modelu vesmíru. Bez ohledu na to, který z modelů zvolíme, však v 

diagramu rozlišujeme dva jevy, a to světočáry a události. Světočá-ry 

představují materiální objekty, které trvají kosmologicky dlouhou 

dobu –jsou to zejména planety, hvězdy a galaxie. Zato události jsou 

krátkodobé jevy, jako je třeba rozpad neutronu nebo výbuch super-

novy. Obrazně lze říci, že světočáry se skládají z dlouhého souvislé-

ho řetězce událostí.  

Podívejme se nyní, jak v prostoročasovém diagramu vypadá 

svě-točára pozorovatele, který „nic nedělá“, pouze kosmologicky 

dlou-hodobě žije. Jeho prostorová souřadnice se tedy nemění, zato on 

se mění v čase. Proto je jeho světočárou polopřímka, vycházející z 

prů-sečíku obou os a směřující vzhůru, do budoucnosti. Náš dlouho-

věký pozorovatel se rozhlíží kolem a pozoruje vesmír, či přesněji jen 

jeho určitý výsek, s nejrůznějším zpožděním, daným konečnou rych-

lostí šíření světla, což lze výborně vyznačit ve zmíněných prostoro-

časo-vých diagramech.  

Pro jednoduchost si vše nejprve vysvětlíme na nejjednodušším 

možném modelu vesmíru, který je statický (nerozpíná se ani ne-

smršťuje v čase) a prostorově nekonečný. Zvolíme si takovou sou-
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stavu souřadnicových jednotek, v níž dráha, kterou světlo uletí za l s, 

je jednotkou prostorové vzdálenosti (v redukovaném jednoroz-

měrném „prostoru“) a čas měříme v sekundách. Pozorovatel v čase 

nula (v průsečíku souřadnic) vyšle světelný signál (třeba rozsvítí a 

hned zase zhasne obyčejnou kapesní svítilnu; zámožnější pozoro 

vatel k tomu užije impulzního laseru) doleva a doprava. Tento signál 

nyní putuje v prostoročasovém diagramu po úhlopříčných polo-

přímkách, které svírají s oběma souřadnými osami týž úhel 45° (to je 

dáno onou „šikovnou“ volbou jednotek). 

 
Prostoročasový diagram má na svislé ose čas, probíhající zdola (minu-

lost) nahoru (budoucnost), a na vodorovné ose „prostor“, zastoupený jedi-

nou délkovou souřadnicí. Jednotky času a vzdálenosti jsou zvoleny tak, že 

světočáry paprsků světla svírají s oběma osami úhel 45°. Pozorovatel v 

současnosti (čas t = 0) putuje po svislé světočáře („nehýbe se“ v prostoru, 

nýbrž „stárne“). Z bodu pro současnost vybíhá směrem nahoru světelný 
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kužel budoucnosti a směrem dolů světelný kužel minulosti. V diagramu je 

dále zakreslena křivá světočára cizí galaxie, jež se zúčastňuje všeobecného 

rozpínání vesmíru. Poněvadž se toto rozpínání s během času zpomaluje, 

světočára galaxie se pozvolna přiklání ke svislici. V současnosti k nám 

přichází světelný paprsek od obrazu galaxie G, z času /, – tím je dána teh-

dejší vzdálenost galaxie od pozorovatele. Nynější vzdálenost galaxie odpo-

vídá ovšem bodu (70.0 současném stavu galaxie se však pozorovatel dozví 

teprve v čase tc v budoucnosti. Jestliže v současnosti vyšleme ke galaxii 

rádiové poselství, dospěje ke galaxii teprve v bodě G tj. za f2 roků. Nachá-

zí-li se v galaxii cizí civilizace, okamžitě poselství rozluští a vyšle svou 

odpověď, obdrží ji naši potomci teprve v čase 2/2, jak diagram zřetelně 

ukazuje.  

 

Když nyní necháme v mysli otáčet dvojrozměrný prostoročaso-

vý diagram kolem svislé (časové) osy, obdržíme trojrozměrný dia-

gram, v němž zmíněné „světelné úhlopříčky“ opíší plášť kužele s 

vrcholem v počátku souřadnic (kužel stojí na špičce). Toto otáčení 

diagramu odpovídá v reálném statickém vesmíru situaci, kdy mnoho-

ruký pozorovatel vyšle současně světelné signály do všech prostoro-

vých směrů. Tak jsme si vytvořili pojem budoucího světelného kuže-

le, který představuje prostor, v němž se cizí pozorovatelé prostřed-

nictvím vyslaného světla právě dozvídají o dnešní existenci našeho 

pozorovatele. Podstatné je, že k cizímu pozorovateli, který se nachází 

vně tohoto kužele, taková informace vůbec nedospěje. Vnitřek a 

plášť budoucího světelného kužele tedy vytvářejí důležitou podmno-

žinu vesmíru, v níž jsou události ovlivňovány současným stavem 

našeho pozorovatele.  

Zcela souměrně lze vytvořit i pojem minulého světelného kuže-

le. Ten má rovněž vrchol v počátku souřadnic, ale směřuje odtud 

sou-měrně „dolů“, tedy do minulosti. Podobně jako v předešlém pří-

padě je náš pozorovatel v čase nula ovlivňován pouze těmi událostmi 

ve vesmíru, které se nacházejí uvnitř minulého světelného kužele –

jedině od těchto událostí k nám do dnešního dne mohly dospět signá-

ly, šířící se nanejvýš rychlostí světla ve vakuu. Oba světelné kužele 

tedy vymezují oblasti našeho fyzikálního kontaktu s vesmírem – co 

leží mimo kužel, sice existuje, ale my to v tuto chvíli nemůžeme ani 

pozorovat, ani ovlivnit. 
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Prostoročasový diagram pro rozpínající se vesmír lze pozměnit, aby se 

podobal témuž diagramu pro statický vesmír, tak, že „upravíme“ význam 

časové i prostorové souřadnice – proto jsou obě veličiny v diagramu v uvo-

zovkách. Upro-střed je svislá světočára pozorovatele, po jeho levici a pra-

vici stejně vzdálené světočáry objektů X a Y. Označme nyní čas potřebný k 

tomu, aby světlo překo-nalo vzdálenost odX(nebo Y) k pozorovateli, za T. 

Od počátku (velkého třesku) do současnosti nechť uplynula doba 3T. Pak 

právě v současnoti dostáváme zprávu, že se poprvé navzájem spatřily ob-
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jekty X a Y. Objekty navzájem vzdá-lenější nežXa 7 nám dosud takovou 

zprávu nemohou sdělit, a tím je definován částicový horizont (ČH). Každý 

vesmír s časovým počátkem (velkým třeskem) obsahuje částicový horizont, 

a tedy oblasti, které se navzájem dosud nespatřily. Vyvstává pak otázka, jak 

je možné, že všechny části vesmíru mají touž teplotu a hustotu, když se 

nikdy nemohly navzájem „domluvit“.  

 

Podle kosmologického principu nemá náš pozorovatel ve vesmí-

ru žádné výsadní postavení. To prakticky znamená, že se v mysli mů-

žeme přenést kamkoli do vesmíru (v čase i v prostoru), umístit tam 

cizího pozorovatele a sestrojit pro něj jeho světelné kužele. Pak by-

chom si mohli položit otázku, za jakých okolností se dva různí pozo-

rovatelé ve vesmíru mohou vůbec spatřit a kdy a jak se mohou na-

vzájem fyzikálně ovlivňovat. Je zřejmé, že takový kontakt bude 

snazší, budou-li si prostoročasově blíže, než když budou od sebe více 

vzdáleni, přičemž zde užíváme pojmu vzdálenost trochu jinak, než 

jsme zvyklí – zahrnujeme do něj rovnocenně jak běžnou délkovou 

vzdálenost, tak i odlehlost časovou.  

Je zřejmé, že ke spatření je nutné, aby cizí pozorovatel svou svě-

točárou vstoupil dovnitř našeho minulého světelného kužele. To od-

povídá známému faktu, že cizí objekty pozorujeme nutně s urči-tým 

zpožděním, úměrným jejich tehdejší vzdálenosti. Jestliže má statický 

vesmír počátek v čase, projeví se to v diagramu vodorovným „usek-

nutím“ kresby vespod. Tak dospějeme k pojmu horizontu částic; je 

dán průsečíkem pláště minulého světelného kužele s vodorovnou 

rovinou, odpovídající počátku vesmíru. Narýsujeme-li si nyní světo-

čáry těch částic, které se nacházejí na onom průsečíku, bude se jejich 

prostorová souřadnice (jež se ve statickém vesmíru s časem nemění) 

rovnat vzdálenosti částicového horizontu od nás. Čím je náš pozoro-

vatel v diagramu blíže časovému počátku vesmíru, tím menší je 

vzdálenost horizontu a naopak: pro stárnoucího pozorovatele se hori-

zont částic neustále zvětšuje, takže i ve statickém – ale v jistém oka-

mžiku „stvořeném“ – vesmíru se pozorovatelný vesmír rozpíná rych-

lostí světla!  

Pojem částicového horizontu bychom si mohli přiblížit podo-

benstvím o pozorovateli v oceánu. Když se rozhlíží kolem, vidí 

okolní lodi až do určité maximální vzdálenosti, která závisí na výšce 
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lodi (stěžňů) nad hladinou a na rozměrech (kulaté) Země. Je zjevné, 

že v oceánu plují současně i lodi, jež takový pozorovatel princi-

piálně vidět nemůže – jsou pro něho za (či v tomto případě spíše pod) 

obzorem. Podobně se i vesmír rozpadá na dvě složky: na pozorova-

telný vesmír uvnitř částicového horizontu a nepozorovatelný vesmír 

vně tohoto horizontu. Toto dělení není dáno jednou provždy; závisí 

na okamžité poloze pozorovatele vesmíru.  

 

v>c  

 

okraj 

Hubbleovy koule 

Hubbleova koule odděluje galaxie, které se od nás vzdalují rychlostí v 

menší, než je rychlost světla c, od galaxií, které se od nás vzdalují rychlostí 

v větší než c. Tento fakt není v rozporu s teorií relativity, neboť v ní má 

rychlost pouze lokální (místní) význam, a jen v tom případě platí postulát o 

nepřekro-čitelnosti rychlosti světla. Poloměr Hubbleovy koule však není 

obecně totožný s poloměrem částicového horizontu, který se v Einsteinově-

de Sitterově modelu vesmíru rovná právě dvojnásobku poloměru Hubbleo-

vy koule a vzdaluje se od nás dokonce rychlostí 3c!  
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Poněkud složitější je pojem horizontu událostí, neboť ten je de-

finován jako hranice mezi událostmi, které alespoň někdy lze z dané-

ho místa ve vesmíru pozorovat, a těmi událostmi, které odtud nelze 

pozorovat nikdy. Nejlépe bychom mohli tento pojem objasnit na mo-

delu statického vesmíru, který v budoucnosti končí. Náš pozorovatel 

do-spěje na své svislé světočáře do „bodu, z nějž není návratu“, a pro 

tento bod lze přirozeně ještě zkonstruovat minulý světelný kužel 

(avšak už žádný kužel budoucí). Události, které se nacházejí na plášti 

tohoto posledního kužele, se současně nacházejí na horizontu událos-

tí v tom smyslu, že události vně tohoto posledního kužele nespatříme 

nikdy. Stručně lze rozdíl mezi částicovým horizontem a horizontem 

událostí charakterizovat tak, že za částicovým horizontem se nachá-

zejí svě-točáry, jež v naší současnosti nelze pozorovat v žádné fázi 

jejich  

existence, kdežto za horizontem událostí se nacházejí krátkodo-

bé jevy, které neuvidíme, ani kdybychom existovali na svém místě až 

do zániku vesmíru. Horizonty tedy souhrnně představují neproniknu-

telné infor-mační překážky, byť jsou jinak zcela nehmotné povahy – 

nejde o žádné „stěny“, neprostupné pro světlo či elektromagnetické 

záření. Jelikož také gravitace se v teorii relativity šíří rychlostí světla, 

vztahují se vlastnosti obou horizontů v plné míře i na gravitační pů-

sobení kosmických těles – ani prostřednictvím gravitace nelze pře-

konat zmíněné informační překážky, jež jsou v tomto smyslu „abso-

lutní“.  

Zatím jsme se zabývali zavedením pojmu horizontů ve statickém 

modelu vesmíru, který však reálnému vesmíru neodpovídá. Reálný 

vesmír, jak dobře víme, se rozpíná s časem. I v něm však lze analo-

gicky zavádět pojmy horizontů. V uzavřených prostorově koneč-

nýchFridmanových-Lemaitrových modelech existuje jak čás-ticový 

horizont (vesmír má začátek v čase), tak horizont událostí (vesmír 

má časový konec). V otevřených modelech (Fridmanových a kritic-

kém modelu Einsteinově-de Sitterově) existuje pouze částicový hori-

zont (vesmír má časový počátek, nikoli konec). 

V rozpínajícím se modeluje možné zavést ještě jeden typ „hori-

zontu“, typ, jejž většina z nás intuitivně chápe nejsnáze. Je to ta 

vzdálenost, v níž se částice (galaxie) od nás vzdalují přesně rychlostí 
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světla. Číselně se rovná Hubbleovu poloměru vesmíru rH, jak jsme 

jej už definovali. Každý pozorovatel je tedy obklopen pomyslnou 

Hubbleovou koulí o poloměru rH. Uvnitř koule se nalézají galaxie, 

které se v současnosti od nás vzdalují pomaleji než světlo, kdežto 

vně koule se nacházejí galaxie, které se od nás v současnosti vzdalují 

rychleji než světlo.  

 
z 
 

V Einsteinově-de Sitterově vesmíru lze formálně určit vztah mezi čer-

veným posuvem z galaxie (kvasaru) a tehdejší i nynější rychlostí vzdalová-

ní v (v jednotkách rychlosti světla c). Takto určené rychlosti mohou snadno 

pro větší červené posuvy překročit rychlost světla, což však není v rozporu 

se speciální teorií relativity, kde je pojem rychlosti pouze lokální.  

0     1        2       3        4      5  
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V Einsteinově-de Sitterově modelu vesmiru existuje jednoznačný 

vztah mezi červe-ným posuvem galaxie či kvasaru z a stářím vesmiru v 

době vyslání pozorovaného signálu (křivka „tehdejšího stáří“), resp. zpět-

ným časem – vše vyjádřeno v procentech současného věku vesmíru. Na 

rozdíl od formálních rychlostí vzdalování mají tyto hodnoty stáří signálu 

dobře definovaný fyzikální smysl.  

 

Poloměr Hubbleovy koule však není totožný s poloměrem hori-

zontu částic, jenž je v expandujícím vesmíru dál a vzdaluje se od nás 

rychleji. Zejména v Einsteinově-de Sitterově vesmíru je poloměr 

horizontu částic právě dvakrát větší než poloměr Hubbleovy koule a 

horizont se od nás vzdaluje trojnásobkem rychlosti světla c. V tomto 

modelu podobně jako v jiných modelech expandujícího vesmíru však 

rychlost expanze klesá s časem, ale to jsme dosud jaksi zanedbávali. 

Proto se také může stát, že k nám v budoucností dospě-je i světlo z 

galaxií, které se zatím nacházejí vně současné Hubbleovy koule. Kdy 

se tak stane, závisí na velikosti deceleračního parametru q (čím je q 

větší, tím dříve k nám světlo dorazí).  

Okolnost, že poloměr částicového horizontu není totožný s po-

loměrem Hubbleovy koule, není tak snadné pochopit, pokud znovu 

nezdůrazníme, že musíme rozlišovat dvojí vzdálenost jakékoli gala-

xie od nás. Vzdálenost tehdejší (v okamžiku vyslání fotonu) a vzdá-

lenost současnou (v okamžiku příjmu fotonu). A protože se vesmír 
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rozpíná, není divu, že současná vzdálenost galaxie může být i velmi 

podstat-ně větší než poloměr Hubbleovy koule – to je též v souladu s 

poznatkem, že zmíněnou galaxii v současnosti nevidíme – pozoruje-

me jen její vzdálenou minulost. V rozpínajícím se vesmíru je přiro-

zeně současná vzdálenost vždy větší než tehdejší vzdálenost a obě 

jsou navzájem vázány vztahem, v němž vystupuje jediná měřitelná 

veli-čina, totiž červený posuv z.  

Platí pak jednoduchá úměra: současná vzdálenost/tehdejší vzdá-

lenost = l + z. Například galaxie s červeným posuvem z = 3 je dnes 

od nás čtyřikrát dále, než byla v době, kdy z ní vyletěly fotony, jež 

dnes registrujeme na Zemi. Zpomalování expanze vesmíru má pak 

ten pozoruhodný a na první pohled téměř nepochopitelný důsledek, 

že pro velké červené posuvy z vycházejí tehdejší vzdálenosti galaxií 

nižší než pro menší červené posuvy. Pro Einsteinův-de Sitterův mo-

del byly od nás tehdy nejdále galaxie s červeným posuvem z = 1,25. 

Tyto galaxie se od nás vzdalovaly právě rychlostí světla, tj. byly na 

tehdejší hranici Hubbleovy koule. Galaxie s vyšším z byly k nám 

blíže, než kolik činí příslušná maximální vzdálenost pro Einstei-nův-

de Sitterův model; to je právě 30 % dnešního poloměru Hubbleovy 

koule. Teoreticky k nám byly nejblíže ty galaxie, jejichž červený 

posuv z by byl obzvláště veliký, ale prakticky to nenastává, neboť 

první galaxie vznikly v době, jíž odpovídá červený posuv z = l0, po-

případě i o něco méně. Záležitost kolem horizontů a poloměru 

Hubbleovy sféry je komplikovaná a patrně ji nelze zcela přesvědčivě 

vyložit v populárním textu, který se musí obejít bez přesných definic 

a matematického odvození; čtenář se bude postupně muset smířit s 

něko-lika základními skutečnostmi.  

V kosmologii nelze definovat ani vzdálenosti, ani rychlosti tak 

snadno jako v běžné praxi, kde bereme v úvahu malé vzdálenosti, 

malé rychlosti i časové intervaly. Velmi pečlivě musíme odlišovat 

hodnoty pro „tehdy“ (čas okamžiku vyslání signálu ze zdroje záření) 

a „nyní“ (čas příjmu téhož signálu pozorovatelem). Na rozdíl od vše-

obecně rozšířené představy neplatí v obecné teorii relativity postulát 

o maximální rychlosti pohybu objektů rovné rychlosti světla ve va-

kuu c. „Rychlosti“ mohou vysoce překračovat c (zejména v in-

flačních modelech expandujícího vesmíru), ale vždy platí, že materi-
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ální objekty se pohybují nižší rychlostí, než se vzdaluje horizont čás-

tic. Pro rychlost vzdalování horizontu částic vždy platí, že jeho rych-

lost je součtem rychlosti světla c a rychlosti částice (galaxie), která se 

v daném okamžiku na horizontu nalézá.  

V závěru kapitoly, která patří v této knížce zajisté k nejobtíž-

nějším (méně ostřílení čtenáři ji možná raději přeskočí), bych chtěl 

ještě jednou upozornit na to, že v modelech s časovým počátkem lze 

dosavadní věk vesmíru odvodit jednoduše z Hubbleovy konstanty 

pouze v případě, že průměrná hustota hmoty ve vesmíru je přesně 

nula. Pak totiž platí t = c . H
-1

. Připomněl jsem už, že takový model 

je vlastně matematická fikce; vždyť přece dobře víme, že ve vesmíru 

se nějaká hmota nachází, takže množství hmoty v objemové jednotce 

(hustota) je určitě větší než nula. Proto je také (Fridmanovo) stáří 

hmotného vesmíru menší než stáří Hubbleovo; vesmír je tím starší, 

čím vyšší je průměrná hustota hmoty ve vesmíru. S tím ovšem souvisí 

i tempo poklesu rychlosti rozpínání vesmíru, což vyjadřuje-me dece-

leračním parametrem q.  

Pro Einsteinův-de Sitterův vesmír je decelerační parametr q=1/2 

a odpovídající hustota hmoty ve vesmíru nabývá kritické hodnoty pc. 

Význam kritické hustoty je jasný: je to taková hustota, při níž vlastní 

gravitace hmoty vesmíru zpomalí rychlost rozpínání vesmíru na nulu 

teprve v nekonečném budoucnu. Takový vesmír se rozpíná přesně 

„únikovou“ rychlostí. Výpočet kritické hustoty by byl velmi jedno-

duchý, kdybychom znali spolehlivou hodnotu Hubbleovy konstanty 

H. Tu bohužel neznáme (rozpětí odhadů H činí dosud l : 2) a kritická 

hustota závisí dokonce na druhé mocnině této veličiny. Proto je do-

sud kritická hustota známá jen řádově – činí zhruba l0
46

 kg m
-3

.  

Jednou z možných cest, jak rozhodnout o charakteru vesmíru (je 

uzavřený, či otevřený?), by bylo porovnat skutečnou hustotu vesmíru 

p s touto kritickou veličinou pc. To je naneštěstí nesmírně obtížné, 

neboť musíme mít tak velký vzorek kosmické hmoty, aby se v něm 

zprůměrovaly všechny místní nehomogenity. Prakticky to znamená, 

že musíme vzít v úvahu soustavu několika nadkup galaxií, protože 

menší vzorky jsou postiženy náhodnými fluktuacemi (existencí lí-

vanců, špaget a proluk). To vyžaduje zkoumání tak velkého objemu 
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„elementární kostky“, že astronomická pozorování jejího složení jsou 

nutně velmi neúplná. 

Veškerá zářící hmota takové kostky činí stěží l0 % kritické hus-

toty, a tak by se – navzdory připomenutým nejistotám – mohlo zdát, 

že vesmír je zaručeně otevřený a prostorově nekonečný útvar. Hlavní 

potíž odhadu – kromě už zmíněné nejistoty v určení konstanty H- 

však spočívá v tom, že se ve vesmíru prakticky určitě vyskytuje i 

nezářící (skrytá) hmota. Uvedl jsem, že povaha skryté hmoty není 

známa; ví se pouze o jejích celkových gravitačních účincích. Zejmé-

na nevíme, tvoří-li skrytou hmotu velký počet velmi málo hmotných 

částeček, anebo menší počet větších objektů. Řešení problému skryté 

hmoty se týká jak astronomů, tak také částicových fyziků, a jak je 

vidět, bude mít dalekosáhlé důsledky i v samotné kosmologii. Odpo-

vídá-li inflační domněnka o rozfouknutí velmi raného vesmíru sku-

tečnosti, pak z teoretických důvodů plyne, že současný vesmír má 

přesně kritickou hustotu hmoty a lze jej proto popsat exaktně Ein-

steino-vým-de Sitterovým modelem.  

A to by astronomům značně usnadnilo život. Jenže zatím jde o 

závěr pouze spekulativní, jehož dokázání (či naopak vyvrácení) jim 

dá ještě spoustu práce. Ani v kosmologii není nic zadarmo, což platí 

nejen pro vlastní výzkum, ale i pro laickou snahu pochopit alespoň v 

obrysech, oč při studiu vesmíru v celku jde. Jestliže tedy shledáváte 

obtížným pochopit vlastnosti probíraných modelů vesmíru, nezoufej-

te. Jak jsem připomněl na samém začátku, skutečný vesmír je nepo-

rovnatelně složitější než kterýkoli z dosud navržených modelů, takže 

zkušeni kosmologové na tom nejsou, pokud jde o předmět jejich vý-

zkumu, o mnoho lépe než laici, kteří jejich úsilí zpovzdáli sledují.  
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(6) VESMÍR, JAKÝ BUDE 

 

 

 

 

Předvídání je neobyčejné obtížné, 

zvláště pakjde-li 

o budoucnost. 

Samuel Goldwyn (filmový magnát) 

Jakkoli se může zdát, že předvídání budoucnosti vesmíru je zá-

ležitost zcela ztracená, uvážíme-li, jak obtížně lze odhadnout, jaké 

bude za měsíc v Evropě počasí anebo jak bude vypadat lidská spo-

lečnost za padesát let, není to zdaleka beznadějný podnik, o čemž 

bych chtěl čtenáře přesvědčit v této kapitole. Ukázali jsme si při po-

pisu stavů velmi raného vesmíru, že nám v tom případě šla příroda 

doslova na ruku. Raný vesmír byl mnohem teplejší než dnešní, a tím 

také jeho fyzika podstatně jednodušší než současná. Měl totiž k dis-

pozici mé-ně typů částic, a zejména menší počet základních interak-

cí.  

Současný vesmír je přirozeně mnohem složitější – v tom vlastně 

spočívá základní trend jeho vývoje. Jednoduchá fyzika raného vesmí-

ru se zkomplikovala nejprve chemií a posléze biologií a sociologií, 

kde jsou vzájemné interakce tak složité, že všechny dosavadní mode-

ly trpí přílišným zjednodušováním a selhávají často dříve, než seje 

pokusíme v praxi použít. Jak jsme však viděli v minulé kapitole, lze i 

dnešní vesmír celkem úspěšně kosmologicky modelovat, pokud od-

hlédneme od takových „detailů“, jako jsou jednotlivé galaxie, hvězdy 

a planety. V tomto smyslu je pak předvídání budoucího vývoje 

vesmíru mnohem nadějnější než současná prognostika nebo předpo-

vídání počasí. Velkou předností kosmologického modelování bu-

doucnosti je empiricky ověřený fakt, že fyzikální zákony zjištěné na 

Zemi či v jejím nejbližším okolí platí univerzálně v celém pozorova-

ném vesmíru. Kosmologický princip pak dovoluje tvrdit, že – řešeno 



-  190  - 

slovy amerického fyzika Richarda Feynmana – stejné zákony „platí i 

tam, kam jsme se ještě nedívali“. Velkou neznámou kosmologického 

modelování je případná existence dalších dosud neobjevených fyzi-

kálních zákonů, jež v dlouhých intervalech času a velkých rozměrech 

prostoru mohou hrát roli, kterou z neznalosti neoprávněně zanedbá-

váme. Jakkoli je současná fyzika úspěšná při výkladu světa kolem 

nás, je toto riziko tak značné, že nepříznivě ovlivní i naše další úvahy 

– z hlediska kosmologů 21. (či 210.) století mohou být dokonce po-

važovány za zcela naivní, tak jako nám dnes připadají naivní kosmo-

logické modely starověkých filozofu.  

Tak se v této kapitole více než v kterékoli jiné ocitáme na roz-

cestí. Na jedné straně by si jistě každý čtenář přál, aby to, co se do-

zví, mělo víceméně definitivní platnost. Na druhé straně naděje, že 

jsme skutečně už tak blízko popisu opravdové budoucnosti vesmíru, 

že příští vývoj vědy provede na načrtnutém obraze jen drobné opra-

vy, je vskutku pramalá. Měli bychom tedy za každou větou kapitoly 

opakovat doušku, „pokud budoucí rozvoj vědy uvedené tvrzeni nevy-

vrátí“. Pochybuji však, že by někdo takto vyšperkovaný text dočetl 

až do konce. Zkusme tedy spíše tuto kapitolu brát jako vědeckou 

pohádku, která může mít racionální jádro, protože je založena na 

praxí ověřovaných předpokladech.  

Z praktických důvodů si budoucnost vesmíru rozdělíme na blíz-

kou a vzdálenou, přičemž jako blízké události označíme velkoryse 

vše, co se odehraje v nejbližších 50 miliardách let (dosavadní stáří 

vesmíru je v porovnání s touto hodnotou přibližně třikrát kratší). 

Události v blízké budoucnosti jsou totiž jen nepatrně ovlivněny nejis-

totou, jaký je prostoročasový charakter našeho vesmíru, tj. zda je 

vesmír uzavřený, či otevřený. Na konci S. kapitoly jsme si ukázali, 

že dnešními technickými prostředky astronomie není možné tuto 

otázkou jednoznačně zodpovědět a že z teorie nejspíše plyne kritické 

postavení vesmíru na rozhraní mezi uzavřenými a otevřenými mode-

ly, jak to popisuje Einsteinův-de Sitterův model.  

V každém případě je už dnes jasné, že i v uzavřeném prostorově 

konečném vesmíru je větší část existence světa dosud před námi 

vesmír se i v tomto případě bude rozpínat ještě alespoň 50 a možná i 
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100 miliard let. To je tedy důvod, proč můžeme blízkou budoucnost 

vesmíru popisovat v obou případech jednotně.  

Zánik sluneční soustavy  

Relativně nejlehčí je předvídám budoucího vývoje sluneční sou-

stavy. Relativně proto, že nevíme, jak do budoucího vývoje soustavy 

zasáhne člověk svou technikou příštích tisíciletí. Zatím se mu „daří“ 

mírně ovlivňovat situaci na Zemi (znečištění životního prostředí, 

skleníkový efekt, porušování ozónové vrstvy atd.), ale to vše může 

být jen předehra toho, co přijde v budoucnu (přímé tepelné znečiště-

ní Země jako důsledek rostoucí produkce energie, rozebírání plane-

tek a Měsíce kvůli surovinám, přeměna atmosféry Venuše, budování 

kosmických kolonií v meziplanetárním prostoru apod.). Od těchto 

nepředvídatelných zásahů musíme nezbytně odhlédnout, třebaže se 

tím zajisté dopouštíme systematické chyby (čím dál do budoucnosti 

může být toto zasahování lidstva do vzhledu sluneční soustavy vý-

raznější; může ovšem také zcela vymizet v případě, že lidstvo vyhy-

ne). 

Planety sluneční soustavy se s výjimkou Pluta pohybují kolem 

Slunce po drahách dlouhodobě stabilních. Prakticky jedinou silou, 

která pohyb planet ovlivňuje, je gravitace, v níž hlavní roli hraje cen-

trální hvězda – Slunce – s hmotností tisíckrát převyšující úhrnnou 

hmotnost všech ostatních těles sluneční soustavy. Proto může-me 

předpokládat, že dráhy planet v podstatě zůstanou stejné, takže ani 

příděl záření ze Slunce se příliš nezmění. Slunce je totiž hvězdou 

hlavní posloupnosti, což v životě každé hvězdy představuje „dospě-

lý věk“ poměrně vysoké stability, s konstantním zářivým výkonem i 

dalšími parametry. Pokud se tedy něco závažného nestane se Slun-

cem, měly by planety přetrvávat bez výrazných změn (pro Zemi a 

zčásti snad i pro Venuši to neplatí docela, neboť povrchy obou planet 

neustále přetváří rozmanitá geologická činnost).  

Modely vývoje Slunce naznačují, že v nejbližších 5 miliardách 

let porostou rozměry a zářivý výkon Slunce velmi zvolna, zatímco 

hmotnost bude nepatrně klesat. Ani jedna změna by se v našich úva-

hách neměla významněji projevit do chvíle, kdy Slunce vyčerpá zá-
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soby vodíku ve svém nitru a termonukleární reakce se pak přenese do 

vodíkové slupky obklopující jádro Slunce. Následkem toho se vnější 

vrstvy Slunce začnou rozpínat a ochlazovat. Vliv většího povrchu 

však převáží nad vlivem nižší teploty, takže úhrnný zářivý výkon 

Slunce začne výrazně růst. Ze Slunce se stane nestabilní hvězda se 

silně proměnným zářivým výkonem; dokonce bude část vnějších 

plynných obalů postupně odvrhovat v podobě soustřed-ných kulo-

vých obalů, jimž se z historických důvodů říká planetární mlhoviny 

(přestože ve skutečnosti nemají s planetami vůbec nic společného). 

Za 5 miliard let tak hmotnost Slunce poklesne proti sou-časné hodno-

tě o 14 % a jeho povrchová teplota se sníží na 3 000 K (dnes má po-

vrch teplotu 5 700 K). Nejpodstatnějším výsledkem modelových 

výpočtů je však pronikavé zvětšení rozměrů Slunce o více než dva 

řády, takže se vnější okraj Slunce ocitne až za dnešní dráhou Země, 

ve vzdálenosti 165 milionů km od středu. Zářivý výkon Slunce se 

zvýší bezmála 4 000krát oproti dnešku a to bude mít pro planety 

bližší Slunci osudové následky.  

Jako první zanikne doslova uvnitř Slunce Merkur, po něm potká 

stejný osud Venuši. Země se na povrchu ohřeje až na 2 600 K (bod 

varu křemíku) a současně vstoupí vysokou relativní rychlostí do od-

porujícího prostředí rozpínající se sluneční atmosféry. Tak jako umě-

lé družice Země se v odporujícím prostředí zemského ovzduší pohy-

bují po spirále dolů, až se nakonec v důsledku tření o vzduch roztaví 

a rozpráší, tak i Země za pouhých 200 let takového spirálovitého 

pohybu zanikne jako pevné či kapalné těleso – rozpustí se ve vněj-

ších vrstvách Slunce. O něco později postihne podobný osud Mars – 

ten se prostě vypaří v nevelké výši nad slunečním povrchem. Slunce 

v podobě červeného obra zkrátka sehraje tu chmurnou úlohu, která je 

obrům svěřována v pohádkách.  

Nicméně vnější planety sluneční soustavy, počínaje Jupiterem, 

zřejmě přežijí, byť i ony přijdou o část rozsáhlých plynných atmo-

sfér; zahřejí se a vytékají. Při vyšší teplotě se atomy a molekuly ply-

nu pohybují v průměru rychleji a docilují tedy snadněji únikové 

rychlosti, různé pro různé planety. (Současná úniková rychlost na 

povrchu Jupiteru činí plných 61 km s
-1

.) Záhy poté však termonukle-

ární reakce ve slupce i v jádře Slunce definitivně ustanou. Nejtěžší 
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prvky, které v nitru vzniknou, budou uhlík, dusík a kyslík. Bez pod-

pory tlaku žhavého plynu v nitru Slunce se červený obr rychle zhrou-

tí gravitací v miniaturní hvězdu s poloměrem stěží 5 000 km, ale s 

fantastickou průměrnou hustotou, s hustotou přibliž-ně miliónkrát 

vyšší, než je hustota vody. Vznikne pověstný bílý trpaslík, obklopený 

značně ztenčenou rodinou planet a oblakem komet. Tento bílý trpas-

lík se pak po dlouhé věky prakticky nebude měnit, ani pokud jde o 

rozměry, ani pokud jde o hmotnost. Jeho povrchová teplota bude 

zprvu značně vysoká – snad až 100 000 K a jen zvolna bude klesat. 

Bílým trpaslíkům dělá značné technické obtíže vychladnout.  

V blízké budoucnosti vesmíru zkrátka bílý trpaslík vůbec nestačí 

vychladnout; představuje tedy poslední stadium vývoje málo hmot-

ných hvězd (s hmotností menší, než je Chandrasekharova mez – 1,4 

M0). Hmotnější hvězdy, jež – jak známo – se vyvíjely rychleji, skon-

čí posléze buď jako neutronové hvězdy, anebo jako černé díry (druhý 

případ je mnohem vzácnější). Také neutronové hvězdy chladnou 

velmi pomalu čili v blízké budoucnosti vesmíru se víceméně nevyví-

její (až na to, že jejich silná magnetická pole během té doby výrazně 

zeslábnou). Ještě jednodušší je případ černých děr hvězd-ných hmot-

ností. Mohou sice poněkud nabrat na hmotnosti, mají-li poblíž vhod-

ný zdroj látky k „polykání“, ale jinak se při pohledu vnějšího pozo-

rovatele také nevyvíjejí. Působí navenek v podstatě stále neměnnou 

gravitací.  

Jak tedy bude vyhlížet vesmír za nějakých 50 miliard let? Bude 

obsahovat velké množství bílých trpaslíků se zbytky planetárních 

soustav, menší počet neutronových hvězd a ještě mnohem méně čer-

ných děr o hmotnostech od 3 do l0
9
 Mo. Z „pravých“ hvězd přežijí 

jen ty nejméně hmotné (0,08-0,5 M0) v podobě slabě zářících červe-

ných trpaslíků. Kromě toho se bude ve vesmíru vyskytovat jisté 

množství přechodných typů (hnědých trpaslíků) a také mezihvězdná 

látka, která se z různých příčin nesmrštila na hvězdy. Přetrvá i relikt-

ní záření, jehož teplota bude nižší než dnes (zhruba 0,4 K). 
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Co čeká uzavřený vesmír?  

Od té chvíle však musíme rozlišovat dvě vzdálené budoucnosti, 

neboť pro další vývoj – jak se ukazuje –je už podstatné, zda je vesmír 

uzavřený, anebo otevřený. Nejprve se podíváme na poněkud méně 

pravděpodobný, ale dosud ne zcela vyloučený případ vesmíru uza-

vřeného, tedy konečného v prostoru i čase. Hustota takového vesmíru 

musí být nadkritická, což znamená, že vlastní gravitace hmoty (záři-

vé i skryté dohromady) postupně zcela zabrzdí rozpínání vesmíru a 

vesmír se posléze začne smršťovat. Pozorovatel v této epoše vývoje 

vesmíru zjistí, že se mu doslova před očima začíná měnit klasický 

Hubbleův vztah mezi rostoucím červeným posuvem a vzdáleností 

galaxií. Světlo nejbližších galaxií bylo totiž vysláno v době, kdy byly 

vzdálenosti ve vesmíru o něco větší než v době příjmu signálu (a 

měření posuvu vlnových délek čar na zaznamenaném spektru gala-

xie). Proto také zjistí pozorovatel pro blízké galaxie posuv modrý, 

kdežto pro galaxie vzdálenější či velmi vzdálené bude stále ještě re-

gistrovat posuvy červené (světlo z nich se vydalo na cestu v době, 

kdy se vesmír ještě rozpínal). Posléze se všechny spektrální posuvy 

pro galaxie stanou modrými a v další epoše pozorovatel bude moci 

sestrojit Hubbleův diagram zrcadlově souměrný k diagramu součas-

nému – jen místo kladných (červe-ných) posuvů se v něm budou 

vyskytovat posuvy záporné (modré), svědčící o zrychlujícím se 

smršťování vesmíru. To lze jistě pochopit, ale mnohem těžší je smířit 

se s neobyčejnou skutečností, že v kosmologii neplatí zákon zacho-

vání energie, úhelný kámen klasické fyziky! Když si v myšlenkách 

představíme kosmickou krabici se stěnami vymezujícími její objem, 

pak záření i částice uvnitř krabice tlačí na její stěny stejnou silou 

zvnějšku. Stěny krabice se však zúčastňují všeobecného rozpínání 

vesmíru, takže tento tlak zevnitř i zvenčí znamená ztráty energie na 

obou stranách. Ztracená energie se nikde neobjeví, nikde není schop-

na vykonat užitečnou práci, je tedy „absolutně ztracena“, a to právě z 

toho důvodu, že ani uzavřený vesmír (a tím spíše vesmír otevřený) 

nemá pevný okraj, o nějž by se částice a záření mohly „opřít“. To je 

tedy onen hlavní důvod, proč v kosmologii – na rozdíl od běžné fyzi-
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ky omezených soustav neplatí zákon zachování energie. V rozpínají-

cím se vesmíru se energie vskutku ztrácí, a naopak ve smršťujícím se 

vesmíru energie přibývá. K tak závažným změnám v našem fyzikál-

ním chápání světa nás přivedl poměrně prostý fakt, že vesmír není 

stacionární a musí se proto buď rozpínat, nebo smršťovat.  

Jakmile se tedy uzavřený vesmír počne v budoucnosti smršťo-

vat, začne v něm přibývat energie. Jestliže fotony reliktního záření v 

rozpínajícím se vesmíru energii ztrácely (záření „chladlo“), ve smrš-

ťujícím se vesmíru budou tyto fotony energii získávat zdarma tedy 

aniž by v nějaké jiné části vesmíru byl souběžně naměřen odpovída-

jící úbytek energie. Foton získá tím více energie, čím déle probíhá 

smršťování vesmíru, což jinými slovy znamená, že nejvíc energie 

získají ty fotony, které byly vyzářeny v okamžiku maximálního roze-

pnutí vesmíru. Vesmír jako celek se tedy během fáze smršťová-ní 

postupně rozehřívá.  

Po jisté době bude energie záření už tak vysoká, že začne ovliv-

ňo-vat fyzikální stav chladných hvězdných zbytků. V poslední mili-

ardě let před koncem existence uzavřeného vesmíru (před velkým 

krachem) se vzdálenost mezi kupami galaxií zmenší natolik, že sply-

nou v souvislé moře galaxií a v posledních sto milionech let před 

velkým krachem začnou navzájem splývat i všechny galaxie. Ná-

sledkem toho prudce vzroste rychlost pohybů zbývajících hvězd v 

galaxiích,jež se navzájem budou míjet relativistickými rychlostmi 

(blízkými rychlosti světla). V posledních 300 000 letech před velkým 

krachem dosáhne teplota reliktního záření hodnoty 3 000 K – a 

vesmír se stane znovu neprůhledným pro světlo a obloha bude všude 

stejnoměrně oslepivé jasná jako povrch běžných hvězd. V tomto žáru 

se všechny pevné a kapalné látky ve vesmíru vypaří. V čase l 000 let 

před velkým krachem vzroste fotonový žár pozadí natolik, že se vy-

paří i zbývající hvězdy, pokud už dříve nevybuchly následkem ohře-

vu zvnějšku. Závěrečná stadia vývoje uzavřeného vesmíru se tak 

velmi podobají prvotním stadiím vývoje v obráceném časovém sledu, 

ale přece jen je tu výrazný rozdíl.  

Senilní uzavřený vesmír totiž obsahuje „navíc“ velké množství 

černých děr, které v raném vesmíru nebyly. Jde jednak o méně hmot-

né hvězdné černé díry a jednak o supermasivní černé díry v jádrech 
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galaxií a kvasarů. Postupné sbližování kup galaxií a galaxií samot-

ných vede k setkávání těchto černých děr, což má pokaždé za násle-

dek jejich slití v ještě masivnější černou díru. Do těchto slitých čer-

ných děr zapadnou i vypařené zbytky posledních hvězd, takže těsně 

před velkým krachem bude celý uzavřený vesmír uvězněn v jediné 

supersupermasivní černé díře. V okamžiku velkého krachu přestane 

plynout čas – půjde tedy o souměrnou fyzikální singularitu k počá-

teční singularitě velkého třesku.  

Pro úplnost ještě poznamenejme, že v polovině třicátých let na-

šeho století začali někteří kosmologové tento cyklus vývoje uzavře-

né-ho vesmíru rozšiřovat zavedením domněnky oscilujícího vesmíru, 

vesmíru, jenž postupně prochází sérií cyklů: velký třesk č. l – maxi-

mální rozepnutí č. l – (někdy též zvané „velký stop“) – velký krach č. 

l = velký třesk č. 2 – velký stop č. 2 – velký krach č. 2 = velký třesk 

č. 3... Jinými slovy – z „černoděrového“ popela před-chozího vesmí-

ru se jako bájný fénix rodí nový vesmír a tak stále dokola. Tím by se 

překonalo časové omezení jednoho cyklu a oscilující vesmír by byl 

věčný v čase. Tento na první atraktivní scénář však má vážnou trhli-

nu, neboť každý další cyklus by trval podstatně déle než předešlý, 

jestliže vcelku přirozeně předpokládáme, že během singularity na 

rozhraní dvou následujících oscilací se zachovává energie fotonů 

předešlého cyklu. Jistě by bylo zcela nepravděpodobné, kdybychom 

se nacházeli v prvním či velmi raném neko-nečném cyklu existence 

oscilujícího vesmíru, ale být v nějakém cyklu pozdějším by také ne-

byla žádná slast – pro příliš velké množství zářivé energie fotonů, 

nasbírané v předešlých cyklech. 

Popravdě řečeno jsou poslední údaje spekulativní hned z několi-

ka důvodů. Prvním je faktická nepravděpodobnost uzavřenosti naše-

ho vesmíru a druhým neznalost procesů uvnitř černých děr. Musel by 

se totiž najít nějaký mechanismus, který obrací smysl katastrofálního 

gravitačního hroucení černé díry v jeho pravý protiklad — v novou 

expanzi vesmíru. Konečně je zřejmé, že nemáme dobré představy o 

fyzikálních singularitách (ať už jde o velký třesk nebo  

o velký krach), poněvadž neznáme fyzikální zákony, které v tu 

chvíli ve vesmíru platí. Tím spíše lze stěží něco říci o samotném ply-
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nutí času – v singularitách čas vzniká (či zaniká), takže jakýkoli dě-

jový popis událostí v singularitě je vlastně absurdní.  

Podtrženo a sečteno: uzavřený časově i prostorově konečný 

vesmír je málo pravděpodobný. I kdyby však takový byl, je rozumné 

hovořit pouze o jediném cyklu od velkého třesku přes velký stop až k 

velkému krachu, nikoli však o trvale oscilujícím vesmíru.  

Scénář pro otevřený vesmír  

Když jsme takto probrali scénář méně pravděpodobný, přejděme 

k realističtějšímu scénáři vývoje otevřeného vesmíru. Blízká bu-

doucnost (až do doby l0
1 1

 let po velkém třesku) je stejná jako v pře-

dešlém případě. Jelikož však nyní máme k dispozici nekonečně 

mnoho času, objeví se v trvale rozpínajícím se vesmíru takové efek-

ty, jež v předešlém modelu prostě nikdy nenastanou. Výklad o blízké 

budoucnosti vesmíru jsme ukončili zmínkou o postupném chladnutí 

hvězdných ostatků v podobě bílých trpaslíků, neutronových hvězd a 

černých děr. V čase 10“ let po velkém třesku budou však ještě svítit 

málo hmotné hvězdy hlavní posloupnosti (červení trpaslíci), těch je 

mezi hvězdami všech typů relativně nejvíce. Nicméně i ty nejspoři-

vější málo hmotné hvězdy ukončí svůj termonukleární vývoj nejpoz-

ději za 10
14

 let, což je ovšem desetitisícinásobek stávajícího věku 

vesmíru. Soustavy hvězd (galaxie) si uchovají dosavadní rozložení 

hmoty a rozměry; nebudou však prakticky viditelné v optickém obo-

ru spektra, neboť hvězdné ostatky už vychladnou a budou jen nepatr-

ně zářit v infračerveném a mikrovlnném oboru spektra. Reliktní zá-

ření bude mít teplotu pouze 0,03 K.  

Když vesmír znovu zestárne desettisíckrát, projeví se další zají-

mavý efekt. Hvězdy v galaxiích se vůči sobě náhodně pohybují rych-

lostmi až stovek kilometrů za sekundu. Čas od času tedy dochází k 

vzájemným těsným setkáním hvězd a počet těchto těsných setkání v 

dané galaxii roste s uplynulým časem. A tak do doby l0
17

 let po vel-

kém třesku zažije každá hvězda v dané galaxii alespoň jedno tak těs-

né setkání s jinou hvězdou, že gravitací cizí hvězdy budou přitom 

silně narušeny stabilní eliptické nebo kruhové dráhy předpokládá set- 
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Důležité fyzikální události v budoucnosti uzavřeného, nebo otevřené-

ho vesmíru. Časová stupnice je pro uzavřený vesmír udána pozpátku (od 

velkého krachu), kdežto pro otevřený vesmír v obvyklém smyslu (od vel-

kého třesku). Obě stupnice jsou však zcela nerovnoměrné s ohledem na 

obrovské časové intervaly, které je třeba překlenout. Údaje v závorce platí 

jen tehdy, jsou-li protony nestabilní, což se zatím experimentálně neproká-

zalo. Oba scénáře vycházejí z před-pokladu trvalé platnosti dnes známých 

fyzikálních zákonů ve vesmíru a také z toho, že dosud neznámé zákony 

fyziky tento scénář dramaticky neovlivni.  
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kání s jinou hvězdou, že gravitací cizí hvězdy budou přitom silně 

narušeny stabilní eliptické nebo kruhové dráhy předpokládaných 

planet. Ačkoli přímé důkazy o existenci cizích planetárních soustav 

stále ještě nemáme, nepřímé důkazy jsou dostatečně přesvědčivé. 

Lze očekávat, že rozměry cizích planetárních soustav se nebudou 

řádově lišit od rozměrů naší sluneční soustavy. Příliš blízko mateřské 

hvěz-dy se totiž žádná pevná látka nemůže kvůli vysoké teplotě 

zkondenzovat a příliš daleko od hvězdy je v původním prachovém 

disku zase málo materiálu na to, aby se z něho planety vytvořily. 

Jsou-li tedy cizí planetární systémy podobné naší sluneční soustavě, 

není divu, že se tak nesnadno objevují: málo zářící planety zcela za-

nikají v oslepující záři mateřské hvězdy.  

Nicméně i tyto relativně stabilní soustavy se rozruší těsnými při-

blíženími hvězd a nadále se galaxií budou pohybovat samostatně 

hvězdy a „bludné“ planety. Průvodním jevem těsných přiblížení 

hvězd jsou i změny relativních rychlostí míjejících se hvězd v gala 

xii. V dostatečně dlouhém údobí nabudou pak samotné hvězdy 

pří-ležitostně tak velké rychlosti, že uniknou z gravitačního pole da-

né galaxie do intergalaktického prostoru. Následkem toho – z důvodu 

zachování energie v uzavřené soustavě (galaxii) – druhá z míjejících 

se hvězd energii ztrácí a padá proto nutně k těžišti galaxie. Výpočty 

prokazují, že tímto procesem „vypařování hvězd“ z galaxie ztrácí 

každá soustava postupně až 90 % své hmotnosti ve prospěch interga-

laktického prostoru. Pouze 10 % původní hmotnosti galaxie se 

zhroutí do jejího centra.  

V současné době obsahují jádra většiny galaxií supermasivní 

čer-né díry o hmotnostech řádu l0
6
 M0; ty v daleké budoucnosti za-

čnou následkem padání zbrzděných hvězd svou hmotnost výrazně 

zvyšovat až na l0
10

 M0 (takové hmotnosti dnes dosahují supermasivní 

černé díry pouze v jádrech nejsvítivějších kvasarů). Zatímco jádra 

galaxií se gravitačně zhroutí, ostatní hvězdy se rozptýlí v mezigalak-

tickém prostoru – galaxie a patrně i kupy galaxií přestanou existovat. 

To už bude kosmický orloj ukazovat čas l0
18

 let po velkém třesku. 

Poté se běh událostí neobyčejně zvolní.  

Další scénář vesmírného vývoje závisí na tom, zda se potvrdí 

předpoklad GUT o tom, že se proton samovolně rozpadá s poloča-
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sem řádu l0
32

 let (viz 3. kapitola). Pokud se předpoklad potvrdí (za-

tím tomu pokusy příliš nenasvědčují), ovlivní v čase l0
20

 až l0
32 

let 

po velkém třesku stav vyhaslých hvězd (nepohlcených v jádrech ga-

laxií) energie uvolněná rozpadem protonů. Počet rozpadajících se 

protonů v nitrech vyhaslých hvězd stoupne natolik, že hvězdy budou 

v té době zřetelně teplejší než okolní mezihvězdné prostředí, jejich 

teplota se bude pohybovat od 3 K (méně hmotné „zbytky“) až po 100 

K (nejhmotnější hvězdné pozůstatky). Tuto teplotu si hvězd-né zbyt-

ky udrží po celé dlouhé uvedené období, zatímco teplota reliktního 

záření pozadí klesne alespoň na l0
-13

 K (v laboratořích nízkoteplot-

ních fyziků se zatím nepodařilo dosáhnout teplot nižších než l0
-5

 K).  

Konečně v čase l0
32

 let se poslední hvězdné zbytky rozpadnou 

ve vesmíru přestanou existovat protony a také neutrony. (Volné ne-

utrony se samovolně rozpadají s poločasem rozpadu pouhých 15 mi-

nut.) Stěží si umíme představit, jak nízká bude v té době prů-měrná 

hustota hmoty ve vesmíru. Tak například „sousední“ elektrony budou 

od sebe vzdáleny řádově 100 000 světelných let! Kromě elektronů se 

budou v tomto silně zředěném vesmíru vyskytovat ještě kladně nabi-

té pozitrony, fotony reliktního záření a neutrina z počá-tečních fází 

vývoje vesmíru. Hmota v dnešním slova smyslu se rozdrolí na lepto-

ny, kdežto baryony zcela zmizí.  

Všechny částice budou během dalšího rozpínání nepředstavitel-

ně zředěného vesmíru ztrácet svou kinetickou energii a zdálo by se, 

že popis dalších událostí v takto rozpínajícím se vesmíru už nebude 

příliš zajímavý. O patřičné vzrušení se však posléze postarají super-

masivní černé díry, rozpadem protonů nijak nedotčené. Ani ony totiž 

netrvají věčně, jak naznačuje Hawkingův proces kvantového vypařo-

vání černých děr (viz 3. kapitola). Tento proces probíhá tím pomaleji, 

čím větší je původní hmotnost černé díry. Jelikož v pokro-čilých fá-

zích vývoje otevřeného vesmíru vznikají díry supermasivní s hmot-

ností až l0
10

 Mo, není divu, že se kvantové vypařování uplatní až za 

bohatýrsky vzdálenou dobu l0
97

 let.  

Závěrečná fáze kvantového vypařování je podle Hawkinga pře-

kotná a má navenek charakter výbuchu, při němž se do okolního pro-

storu dostanou zejména fotony záření gama. Ty se automaticky sta-

nou s převahou nejenergetičtějšími částicemi pozdního vesmíru, ale i 
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ony budou neustále ztrácet energii, jak bude vesmír pokra-čovat v 

expanzi. Víme už, že tato energie se ztrácí bez náhrady, jelikož ani v 

expandujícím vesmíru neplatí obecně zákon zachování energie.  

Připustíme-li na chvíli, že se zmíněný závěr teorie GUT o roz-

padu protonu nepotvrdí, probíhaly by poslední etapy vývoje vesmíru 

odlišně. Nedošlo by k ohřevu hvězdných ostatků rozpadem protonů 

ani k zániku hvězd přeměnou baryonů na leptony. Stabilní chladné 

hvězdné zbytky by se zvolna měnily na hvězdy ze železa (železo je 

prvek, jehož atomová jádra vynikají nejmenší vazbovou energií při-

padající na jeden nukleon) kvantovými procesy, jež jsou za normál-

ních okolností naprosto nepravděpodobné, ale za dostatečně dlouhý 

čas k nim nevyhnutelně dochází. „Železná doba“ vesmíru by tak na-

stala v čase l0
1500

 let po velkém třesku.  

Podobný kvantově degradační proces by však ze všech takto 

vzniklých hvězd nadělal postupně hvězdy neutronové s ještě vyšší 

průměrnou hustotou. K tomu by došlo nejpozději za 10
1600

 let po 

velkém třesku. Neutronové hvězdy (ať už vzniklé ze supernov za 

našich časů nebo kvantovou degradací ve vzdálené budoucnosti 

vesmíru) by pak odolávaly dalším kvantovým degradacím neoby-

čejně dlouho, ale přirozeně ne věčně. Nejpozději za 10
10

 a to celé 

ještě na sedmdesátšestou let (to je přímo strašlivé číslo; kdybychom 

je chtěli přiblížit klasickým zápisem jako l a za ní l0
76

 nul a kdyby-

chom pro zápis každé nuly spotřebovali pouze jeden atom uhlíku, 

potřebovali bychom k výpisu čísla veškerý uhlík vesmíru do vzdále-

nosti 20 miliard světelných let od nás!) by se všechny neutronové 

hvězdy kvantově zhroutily v černé díry.  

Poučený čtenář ví, že takový vesmír by vlastně omládl, neboť 

Hawkingův proces zaručí, že z černých děr se do okolního prostoru 

vypaří energetické fotony záření gama. Jelikož jsou tyto černé díry v 

porovnání s předtím zmiňovanými supermasivními černými dírami v 

jádrech galaxií relativně málo hmotné (<1,4 Mo), půjde vypa-řování 

mnohem rychleji. Nejpozději za (10
10

 /a to ještě celé na sedmdesát-

šestou/ + 10
67

 let po velkém třesku se i tyto černé díry vypaří; to, co 

zbude pak, je už opravdu velmi jednoduché: nesmírně zředěné moře 

leptonů a fotonů, jejichž energie neustále klesají.  
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Zdá-li se nám někdy, že je současný vesmír vlastně pustý a 

chladný, není to vůbec srovnatelné s budoucí prázdnotou a chladem. 

Jak hustota, tak teplota vesmíru se v té době bude zcela nepatrně lišit 

od nuly a obě veličiny budou s plynoucím časem neustále klesat — v 

ko-nečném čase však nikdy přesné nuly nedosáhnou. Poznamenejme 

ještě, že v nekonečné budoucnosti otevřeného vesmíru navzájem 

nakonec anihilují všechny elektrony a pozitrony, čímž se sortiment 

částic ve vesmíru dále zúží. Z leptonů se udrží pouze reliktní neutri-

na, zatímco zbytek budou samé nízkoenergetické fotony. Ve vesmíru 

nastane nová éra záření a ironií kosmologických dějin v ní převá-ží 

ty složky hmoty, které v současném vesmíru obvykle téměř úplně  

zanedbáváme. Měl-li by si člověk vybrat mezi závěrečnými ka-

pitolami vesmírného dramatu v uzavřeném, či otevřeném vesmíru, 

ne-měl by volbu lehkou, neboť oba scénáře vedou k dosti pochmur-

ným koncům, posuzujeme-li tento vývoj z hlediska inteligentního 

pozorovatele. Ten totiž zcela určitě zahyne ve žhavé náruči super-

masivní černé díry před „velkým krachem“ konečného vesmíru. V 

otevře-ném vesmíru by snad mohl odolávat nepřízni osudu podstatně 

déle, ale pak by byl konfrontován s prohlubující se energetickou krizí 

(energie bude mizet pod rukama a nebude čím ji nahradit), a posléze 

s vymizením baryonů.  

V obou případech však jde o konce tak vzdálené, že můžeme 

společně se spisovateli vědecko-fantastických románů předpoklá-dat, 

že buď se jednou podaří objevit fyzikální zákony, které takovýto 

nepříznivý vývoj prostě nepřipustí, anebo že naši potomci poznají 

zákonitosti přírody natolik, že budou moci i do těchto grandiózních 

procesů umírání vesmíru radikálně zasáhnout využitím vhodných 

fyzikálních principů.  
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(7) KOSMOLOGIE 

VÝSTŘEDNÍ, 

BA ZTŘEŠTĚNÁ 

 

 

 

Všichni se shodujeme v tom, 

že vaše teorie je ztřeštěná 

Zdá se mi však málo ztřeštěná na to, 

aby bylo pravděpodobné, že je pravdivá. 

Niels Bohr k Wolfgangu Paulimu 

Úvahy z předešlé kapitoly mohou jistě mnohým čtenářům při-

padat pořádně ztřeštěné a zdálo by se, že by podobným ztřeštěnostem 

mohl být konec. V posledních letech však probíhá v kosmologii 

vskutku nečekaný a přitom širokozáběrový vývoj, který bude laikům 

připadat ještě ztřeštěnější; popravdě často zaráží i ostřílené odborní-

ky. Co z toho je známkou nové fyziky, lze těžko odhadnout, takže i 

stručné připo-mínce nových myšlenek v závěrečné kapitole hrozí 

předčasné zastarání. Těžko je však můžeme v tuto chvíli přejít mlče-

ním, neboť bychom výklad ochudili o rozměr pro současnou kosmo-

logii charakteristický.  

Vícerozměrný vesmír  

Pátráme-li po kořenech současné proměny, musíme se vrátit do 

fyzikálně plodných dvacátých let tohoto století, kdy se rozvíjela 

kvantová mechanika, patrně vůbec nejvýznamnější fyzikální koncep-

ce našeho století (k nejčelnějším představitelům tohoto princi-piálně 

nového nazírání na svět patřil i Niels Bohr). Právě roku 1921 uveřej-

nil německý fyzik Theodor Kaluza poněkud výstřední práci, proka-

zující, že Einsteinova teorie relativity (gravitace) a Maxwellova teo-



-  204  - 

rie elektromagnetického pole mohou být jednotně popsány za před-

pokladu, že žijeme v pětirozměrném prostoročasu. Jednotný  

popis fyzikové uvítali, ne však už pětirozměrný prostoročas – i 

když „odečteme“ jeden rozměr pro čas, museli bychom připustit, že 

žijeme ve čtyřrozměrném prostoru. Už dříve však ukázal Paul Ehren-

fest, že trojrozměrnost prostoru je nezbytnou podmínkou, aby vesmír 

fungoval tak, jak pozorujeme. V jednorozměrném a dvojroz-měrném 

vesmíru totiž neexistuje gravitační interakce vůbec a pozorovatelé 

také ne – z důvodu téměř komického. Dvojrozměrná trávicí „trubice“ 

by totiž způsobila, že by takoví živočichové „nedrželi pohromadě“. 

Ve čtyřrozměrném a vícerozměrném vesmíru by zase síly dalekého 

dosahu ubývaly se „vzdáleností“ tak rychle, že by nikdy nevznikly 

makroskopické vázané struktury jako lidé nebo galaxie. Tak se uka-

zuje, že prostorově trojrozměrný vesmírje pro živé bytosti jediným 

možným vesmírem, v rozporu s formálním Kaluzovým řešením.  

Na druhé straně však myšlenka sjednocení obou hlavních (tehdy 

dokonce jediných známých) interakcí působila tak přitažlivě, že se jí 

fyzikové nechtěli vzdát bez boje. Zásluhou švédského fyzika Oscara 

Kleina se roku 1926 objevila převratná myšlenka, vycházející z 

kvantové mechaniky – že i sám počet rozměrů ve vesmíru se může s 

časem měnit. Pak tedy by například ve velmi raném vesmíru byl po-

čet prostorových rozměrů vskutku vyšší než tři, avšak přebytečné 

rozměry se v prvních okamžicích po velkém třesku bleskově svinuly 

do kružnice o malém poloměru, zatímco zbývající tři se počaly 

rozpínat. Tomuto bleskovému „smrštění“ se začalo říkat kompaktifi-

kace rozměrů. Znamená to, že některé rozměry vystupující v Kalu-

zově matematické teorii interakcí se mohou natolik smrštit, že je ne-

lze žádnými fyzikálním prostředky zjistit. Jelikož si v té době fyzi-

kové pomalu zvykali na to, že z Einsteinových rovnic plyne rozpíná-

ní tří prostorových rozměrů, zdál se jim názor, že některé další roz-

měry souběžně kompaktifikují, docela rozumný.  

Myšlenkou sjednocení obou interakci dalekého dosahu se mezi-

tím neobyčejně důkladně zabýval Albert Einstein a později též Wer-

ner Heisenberg. Jejich úsilí poněkud zastínilo význam průkopnic-

kých prací Kaluzy a Kleina, ale k cíli nevedlo. Nevyznělo však zcela 

naprázdno; upozornilo totiž fyzikální veřejnost na ideál, který mo-
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derní fyzika sdílí se starověkými přírodními filozofy – na ideál jed-

notného a v principu co nejjednoduššího popisu veškerého světa.  

Tak se zrodil dosud nenaplněný pojem unitární teorie, která by 

jednotným matematickým popisem postihla veškerou rozmanitost 

pozorovaných (a případně i dosud nepozorovaných) jevů v okolní 

pří-rodě i v nás samotných.  

 
Desetirozměrný popis prostoročasu v Kaluzově-Kleinově teorii vyža-

duje, aby v každém bodě prostoročasu bylo svinuto do nepozorovatelnosti 

šest „skrytých“ rozměrů. Zjednodušíme-li si čtyřrozměrný prostoročas na 

dvourozměr-nou plochu (na obrázku vyznačenou čtvercovou „podlahou“), 

pak si v každém bodě musíme představit šestirozměrnou „svinutou“ kouli, 

na obrázku přirozeně zjednodušenou na tři rozměry v perspektivním pohle-

du. Obrázek je navíc zjednodušen tím, že koule jsou vkresleny jen do prů-

sečíků čtvercové sítě „normálního“ prostoročasu. Správně bychom je měli 

zakreslit hustě vedle sebe, v každém bodě „podlahy“.  

 

Když byly ve třicátých letech tohoto století rozpoznány dvě síly 

velmi krátkého dosahu v atomových jádrech (silná a slabá jaderná 

interakce), zdálo se, že od ideálu unitární teorie se fyzika spíše vzda-

luje. Co může být na první pohled nepodobnějšího než řekněme gra-

vitace a silná jaderná interakce? Liší se velikostí, dosahem, univerza-

litou (silná jaderná interakce je silou výběrovou, kdežto gravitace 

opravdu všeobecnou), ba často i znaménkem. Paradoxní cesty vývoje 

vědy však nakonec způsobily, že právě prostřednictvím rozmnožené-

ho počtu interakcí našli fyzikové správné klíče, jak se o sjednocení 

pokusit. Z důvodů, které jsme objasňovali na konci 3. kapitoly, je 

totiž nejsnazší sjednotit jednu interakci dalekého dosahu (elektro-
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magnetickou) s interakcí krátkého dosahu (slabou jadernou silou). 

Úspěch tohoto sjednocovacího pokusu naznačil cestu, jak se pokou-

šet o vyšší sjednocování tří a posléze i všech čtyř interakcí.  

Podobně relativní úspěch Kaluzovy-Kleinovy snahy o formální 

sjednocení elektromagnetismu a gravitace způsobil, že domněnka 

ožila v podobě ještě univerzálnější, než jak ji její autoři původně za-

mýšleli. Idea přidávání rozměrů při hledání univerzálního matema-

tického popisu interakcí se zkrátka ukázala neobyčejně užitečnou. 

Zkusmé přidávání rozměrů v sjednocujících popisech interakcí nako-

nec vedlo k závěru, že optimální jednotnou supersymetrickou teorii 

(ŠUSY) lze vytvořit pro desetirozměrný časoprostor (zahrnující jed-

norozměrný čas), a to z nejvýše prostého důvodu, že součet 1+ 2 + 3 

+ 4=10 . Sečítají se první čtyři členy přirozené řady čísel, poněvadž 

ve vesmíru se dnes vyskytují právě čtyři interakce.  

Matematikové přesvědčivě ukázali, že určité matematické ob-

jekty (grupy) mají právě v deseti rozměrech pozoruhodné vlastnosti 

nejvyšší symetrie a jedinečnosti. Jinými slovy, grupy existují i v od-

lišných počtech rozměrů, ale jejich souměrnosti pak nejsou tak do-

konalé a mohou být pro různé grupy v týchž vícerozměrných prosto-

rech rovnocenné. Grupy jsou podstatou onoho univerzálního mate-

matického popisu, takže jako by nám matka příroda doslova napoví-

dala, který počet rozměrů je nejvhodnější: je to ten, pro nějž je úloha 

jednoznačná a nejelegantnější. Takové nápovědě nemohou fyzikové 

odolat – připomněli jsme už hned na počátku knihy, jak vysoké váž-

nosti se mezi fyziky těší kritérium elegance domněnek.  

Formální pihu krásy, totiž nesoulad mezi předpokládanými de-

seti rozměry a skutečně pozorovanými čtyřmi (z nichž jeden je čas), 

dokážeme podle vzoru Oscara Kleina odstranit kompaktifikací zbý-

vajících šesti rozměrů ve velmi raném vesmíru. Na každý rozměr, 

který se od velkého třesku rozpíná, připadají právě dva rozměry, 

které se souběžně s tím smršťují. Z velké fyziky se náhle stávají pros-

té kupecké počty. Fyzikální zákony –jak se zdá – lze nejkrásněji 

formulovat pouze a jedině v desetirozměrném matematickém hávu. 

Představme si současný čtyřrozměrný prostoročas jako stejnoměrně 

tkanou látku s pravidelnými čtvercovými „očky“. Pak bychom v 

každém uzlíčku oček měli zkonstruovat kompaktní šesti-rozměrnou 
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„kuličku“ - pozůstatek původních, leč rychle kompaktifikovaných 

rozměrů.  

Cásticová kosmologie  

Kleinova myšlenka kompaktifikace se v současné fyzice prosa-

dila ještě v jednom zcela nečekaném směru. V kapitole o stavbě 

hmoty jsme konstatovali, že současná klasifikace částic uznává dvě 

základní skupiny dále nedělitelných částic, a to kvarky a leptony. O 

nich se mlčky předpokládá, že jde o bodové objekty bez vnitřní 

struktury. Předešlý obraz však ukazuje, že i v jednorozměrném bodě 

mohou být skryty další kompaktifíkované rozměry. Fyzikové si proto 

zkoušeli představit právě tak i zmíněné elementární částice jako více-

rozměrné „kuličky“. Tyto pokusy vedly k neméně překva-pivému 

závěru – částice látky lze nejlépe popsat jako jednorozměrné „nitě“.  

Důvody k takovému popisu vyplývají opět z kvantové mechani-

ky. Je totiž sice velmi univerzální fyzikální teorií, ale často trpí zá-

važnou nectností: nelze podle ní téměř nic spočítat. Ne proto, že by 

snad fyzikové počítat neuměli, ale proto, že v příslušných vzorcích se 

vyskytují neurčité výrazy typu 0/0 nebo ∞/0, popřípadě ∞/∞. Před-

poklad, že částice nejsou body, nýbrž nitě, řeší jedineč-ným způso-

bem (zavedeme-li pro částice vícerozměrné struktury, už to zase ne-

funguje) tuto výpočetní obtíž – dostáváme pak reálná konečná řešení 

fyzikálních úloh.  

Pokud namítnete, že v reálném světě přece částice vypadají jako 

„body“, a ne „nitě“, zajisté tušíte, že se budu opět zaštiťovat Kleino-

vou idejí kompaktifikace. Ve velmi raném vesmíru byly částice 

opravdu dlouhé nitě, ale následnou kompaktifikací se lineární roz-

měr částic potlačil, takže v dnešním vesmíru už je klidně můžeme 

považovat za hmotné body. Tato moderní supersymetrická teorie 

částic se začala nazývat teorií superstrun. Předpona „super-“ připo-

míná nejvyšší stupeň symetrie teorie a o strunách (a ne o nitích) ho-

voříme proto, že si představujeme, že ony částice-struny neustále 

kmitají, obdobně jako rozezvučené struny hudebního nástroje.  

V zásadě lze uvažovat o strunách s dvěma konci - tedy o lineár-

ních strunách a dále o uzavřených strunových smyčkách. Podle této 
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vskutku vysoce elegantní teorie lze všechny interakce mezi částicemi 

popisovat buď jako rozpad jedné lineární struny na dvě, nebo jako 

zaškrcení jedné smyčky a její rozpad na dvě smyčky. Pozoruhodné 

je, že z důvodu zmíněné symetrie mohou oba procesy probíhat také 

opačně: ze dvou strun splynutím vznikne struna jediná. Dokonce je 

možný i smíšený přechod, kdy z páru dvou lineárních strun vznikne 

jedna smyčka a jedna lineární struna, a opět zrcadlově souměrný pře-

chod z páru smyčka-lineární struna na dvě lineární struny. Těmito v 

úhrnu šesti přeměnami lze pak vysvětlit naprosto veškeré fyzikální 

dění v přírodě.  

Abychom se vyhnuli případným terminologickým nedorozumě-

ním, připomeňme, že tzv. kosmologické struny, probírané ve 4. kapi-

tole, nemají se superstrunami vůbec nic společného. Kosmologické 

struny jsou hypotetické defekty prostoročasu, vzniklé poruchami v 

expanzi vesmíru, s mimořádně vysokou hustotou hmoty a velmi 

pravděpodobně supravodivé. Někteří fyzikové se snaží pomocí kos-

mologických strun vysvětlit některé nejasné jevy ve stávajícím 

vesmíru (efekty gravitační čočky, problém skryté hmoty), ale zatím 

nepříliš zdárně. Naproti tomu teorie superstrun v částicové fyzice se 

velmi úspěšně rozvíjí, ač jde o matematicky nesmírně obtížnou zále-

žitost. V jisté chvíli se dokonce zdálo, že tudy vede královská cesta k 

„úplné teorii všeho“, ale tento optimismus se nejno-věji nepotvrzuje. 

Příroda si svá největší tajemství střeží daleko dumy sinej i, než jsme 

byli donedávna ochotni předpokládat.  

Fyzikové však nezahálejí a vymýšlejí další bizarnosti na hranici 

sci-fi. Když vytvořili kvarkovou představu o struktuře hadronů, po-

divili se, že veškerá rozmanitost hadronů pochází z kombinací párů 

kvark-antikvark, popřípadě ze sestav tří kvarků (baryony). Položili si 

otázku, zda se mohou v přírodě vyskytovat i složitější struktury z 

více kvarků, když osamělý kvark patrně nikdy pozorovat nelze. Od-

pověď je podmínečně kladná. Podmínečně proto, že tyto složi-tější 

struktury dosud nikdo nepozoroval, ale teorie –jak se zdá –je nezaka-

zuje. Především pozorování jedinečného rentgenového zdroje Cyg-

nus X-3 přivedlo odborníky na myšlenku existence kvartových šestic 

– předběžně nazvaných cygnety. (Cygnus je latinský název sou-

hvězdí Labutě.) Odtud byl už jen ten pověstný krůček k názoru, že 
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mohou existovat ještě daleko početnější kvarkové balíky – zvané 

nuggety. Zatímco seskupení 10, 100 či milionu kvarků jsou zjevně 

nestabilní – a také je nikde nepozorujeme –, pro počty mnohem vyšší 

se alespoň v teorii daří kvarky stabilizovat v rozmezí od l0
12

 do l0
48

 

kusů.  

Zde lze použít analogie s tvorbou neutronových hvězd. Osamělý 

neutron je nestabilní a rozpadá se během čtvrt hodiny. Stejně tak ne-

budou držet pohromadě 2,10 či 100 neutronů. Velmi stabilní však 

bude celý masiv neutronů v podobě neutronové hvězdy, obsahující 

řekněme l0
57

 neutronů.  

Jestliže tedy existují nuggety, mohou výrazně přispívat ke skryté 

hmotě vesmíru a provádět astronomům nejrůznější neplechy. Je-li 

takový kvarkový nugget obklopen oblakem elektronů, dostává název 

nuklearit. Španělský fyzik Alejandro de Rujúla dokonce navrhl ově-

řit, zda některé zvláště rychlé jasné meteory nejsou v podstatě 

nuklearity přilétající k Zemi z velkých dálek kosmu. Pozorovatelé se 

však na takové náhledy dívají skepticky. Pokud nuklearity existují, 

jsou asi tak vzácné, že pravděpodobnost jejich střetu se Zemí je pra-

nepatrná.  

Před chvílí jsem se zmínil o údivu fyziků, že běžnou látku tvoře-

nou hadrony lze sestavit z dvojic či trojic kvarků. Ten údiv je však 

ještě prohlouben skutečností, že standardní látku (nukleony) lze vy-

tvořit pouze ze dvou kvarků u a d - zbývající čtyři kvarky (s, c, b, t ) 

jsou tak trochu luxus kvůli jistým exotickým částicím. Navíc podob-

ný luxus pozorujeme i mezi leptony. Pro funkci běžné látky by nám 

stačily dva druhy leptonů, tj. elektron a elektronové neutrino. Zbýva-

jící čtyři známé leptony (mion, mionové neutrino, tauon, tauonové 

neutrino) jsou opět nadbytečným přepychem. Podíváme-li se blíže, 

kde se vlastně berou luxusní rodiny elementárních kvarků a leptonů, 

zjistíme, že vznikají v procesech, na nichž se výrazně podílí slabá 

jaderná interakce.  

Tyto procesy narušují zároveň důležité fyzikální dogma, které 

platilo od prvopočátků částicové fyziky v podobě zákona zachování 

parity. Vysvětlili jsme už, že částice se obecně liší kvantovým čís-

lem zvaným parita. Parita je kladná, když se při zrcadlení vlastnosti 

částice nemění, a je záporná, jestliže se při zrcadlení mění (v oby-
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čejném světě mají zápornou paritu třeba rukavice či boty, kdežto 

punčochy, náramky a pneumatiky mají paritu kladnou). Zachování 

parity pak znamená, že – řečeno Eddingtonovými slovy – obyvate-

lům vzdálené planety nelze sdělit rádiem, jaký závit považujeme za 

pravotočivý. Tak tomu opravdu bylo až do doby podrobného výzku-

mu procesů, v nichž se uplatňují slabé interakce. V roce 1956 objevi-

li čínští fyzikové Tsung Dao Lee, Chen Ning Jang a paní Chen 

Shung Wu, že v těchto procesech se parita nezachovává, takže po-

mocí nich lze předat Eddingtonův vzkaz o pravotočivých závitech 

cizím civilizacím. Fyzikové ovšem nepřipravují složité pokusy kvůli 

tomu, aby usnadnili tlachání o závitech s mimozemšťany, jejichž 

existence je dosud přinejmenším sporná. Porušení zákona zachování 

parity bylo takovým překvapením, že Wolfgang Pauli (tak přístupný 

ztřeštěným myšlenkám) roku 1957 napsal, že „NEVĚŘÍ (zdůrazněno 

jím), že Bůh je slabý levák“. V silných a elektromagnetických in-

terakcích se totiž parita zachovává. Naproti tomu ve slabých interak-

cích se porušením parity porušuje symetrie fyzikálních zákonů, pro 

fyziky pojem snad vůbec nejposvátnější. Ukázali jsme si už na příkla-

du vývoje vesmírných sil, jak jejich rozmanitost vznikla postupným 

porušováním původní symetrie.  

Ruský fyzik Lev Landau se pokusil v tomto zvláštním případě 

symetrii zachránit postřehem, že když paritu spojíme s elektrickým 

nábojem, tato kombinace se zachovává. Když se tedy při zrcadlení 

zaměňuje pravé za levé (parita), mění se současně znaménko elek-

trického náboje (třeba z mínus na plus). Tak vznikl pojem kombino-

vané parity, která se podle Landauova předpokladu zachovává i teh-

dy, porušuje-li se „čistá“ parita.  

Kdybychom to měli nějak názorně vyložit, snad by nám mohl 

posloužit řekněme zdánlivě nepoužitelný pár levých bot. Pozoruje-

me-li levou botu v zrcadle, stává se z ní pravá bota a naopak. Pokud 

však nevyužiji zrcadlení, nemohu levou botu obout na pravou nohu, 

jestliže si předem zakáži botu (Či nohu) nějak „přebudovat“. Nuže, 

kombinovaná parita obutí levé boty na pravou nohu umožňuje za 

doplňujícího předpokladu, že se při obouvání změní barva boty z 

hnědé na černou či naopak (změna barvy boty je analogií změny 

elektrického náboje elementární částice). Přebarvenou levou botu 
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pak lze bez zrcadlení obout na pravou nohu a nepřebarvenou na nohu 

levou. Jsme sice pohodlně obuti jedním párem levých bot, ale za ce-

nu, že barvy obou bot (k sobě) neladí.  

Princip kombinované parity však nevydržel zkoušku času a fy-

zikálních experimentů. Existují fyzikální procesy, při nichž se poru-

šuje i kombinovaná parita, a dokonce už dnes víme, proč k tomu 

dochází. Je to proto, že existuje ne jedna rodina kvarků a leptonů 

(pak by nebylo možné narušit ani „obyčejnou“ paritu) ani dvě rodiny 

kvarků a leptonů (pak by nebylo možné narušit kombinovanou pari-

tu), nýbrž alespoň tři rodiny kvarků a leptonů. Proto se také může při 

některých procesech ve vesmíru ztratit či získat baryonový nebo lep-

tonový náboj, čímž se poruší souměrnost v počtu částic „před zrca-

dlem“ a „za zrcadlem“. S touto myšlenkou přišel jako první ruský 

teoretický fyzik Andrej Sacharov (1967) a v současné době se v 

kosmologii prosazuje nadmíru úspěšně.  

Je-li porušování normální parity proces docela vzácný, pak po-

rušování kombinované parity je opravdu zcela výjimečné. Teprve při 

jedné miliardě vzájemných přeměn částic dochází k jednomu jediné-

mu porušení kombinované parity (tzv. parity CP). Velmi pozorní 

čtenáři si však možná vzpomenou, že s poměrem l : l0
9
 jsme se už v 

knížce setkali, když jsme popisovali, jak v raném vesmíru nemohly 

anihilovat všechny baryony s odpovídajícími antibaryony, neboť 

vždy na miliardu antibaryonů připadala jedna miliarda plus jeden 

baryon.  

Tato souvislost není vůbec náhodná. Nepatrná asymetrie v za-

stoupení baryonů a antibaryonů v raném vesmíru byla opravdu vyvo-

lána stejně nepatrným narušováním parity CP. Narušování je způ-

sobeno právě tím, že existují přinejmenším tři rodiny kvarků a lepto-

nů. Tak se kruh našich zdánlivě ztřeštěných úvah uzavřel. Z objevu 

amerických fyziků čínského původu před čtyřiceti lety se zásluhou 

kolektivního úsilí mnoha dalších specialistů (z nichž mnozí byli po-

ctěni Nobelovými cenami) vynořilo poznání, že stavba mikrosvě-ta 

je naprosto klíčová pro pochopení cesty, jíž vesmír prošel od počá-

teční vřelé subnuklearní polévky k dnešní chladné rozmanitosti. 

Vždyť nebýt oněch zdánlivě nadbytečných tří rodin kvarků a leptonů, 

nebylo by možné narušení kombinované symetrie, nepře-važovaly by 
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v raném vesmíru nepatrně baryony nad antibaryony a neměla by tedy 

posléze z čeho vzniknout atomová jádra, hvězdy, planety a fyzici.  

Inteligentní pozorovatelé  

Britský fyzik George Ellis poukázal nedávno na to, že s ohledem 

na zvláštnosti vesmírného vývoj e máme my na Zemi neuvěřitelné 

štěstí, že jsme se zrodili ve správné chvíli, kdy máj i pozorovatelé 

zkoumání vesmíru neobyčejně usnadněno. Kdybychom totiž byli 

zastihli vesmír příliš záhy po jeho vzniku, stěží bychom se o něm 

cokoli dozvěděli – z toho prostého důvodu, že po celou éru záření byl 

vesmír neprůhledný pro elektromagnetické záření (platil v něm fo-

tometrický paradox). Kromě toho od počátku až do doby zhruba l 

miliardu let po velkém třesku neexistovaly ve vesmíru prvky těžší 

než vodík a helium (nebyly ještě hvězdy, v nichž lze termonukleár-

ními reakcemi tyto prvky získat, a výhradně z vodíku a helia nelze 

sestavit žádný měřicí přístroj, tím méně pak myslící mozek). Jinými 

slovy, epocha pozorovací kosmologie nemohla začít dříve než zhruba 

v 10 % dosavadního věku vesmíru. Je-li vesmír uzavřený, má před 

sebou nanejvýš desetinásobek dosavadní existence, v jejíž zá-věrečné 

fázi bude jakýkoli život zničen stále teplejším elektromagnetickým 

zářením. Vysvětlili jsme si, jak ve smršťujícím se vesmíru fotony 

stále získávají energii a nakonec se opět objeví fotometrický paradox 

velmi jasné (a žhavé) oblohy.  

Je-li vesmír otevřený, pak nejpozději za 100 miliard let přesta-

ne-me následkem pokračujícího rozpínání vidět cokoli mimo místní 

soustavu galaxií. Jinými slovy, pozorovatelé v té době zrození nebu-

dou technicky schopni experimentálně objevit Hubbleův zákon, a 

proto se ani nedozvědí, že žijí v expandujícím vesmíru. Epocha ob-

servační kosmologie tedy představuje relativně úzké rozmezí od 10% 

do l 000% dosavadního stáří vesmíru. Podle Elliseje překva-pující, že 

se epocha observační kosmologie přibližně kryje s epochou přípustné 

existence života ve vesmíru. Na druhé straně vědomí této souvislosti 

mírně zpochybňuje přesvědčivost našeho výkladu stavu a vývoje 

světa. Ukazuje se, že způsob, jímž klademe kosmologické otázky, je 
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podmíněn vnějšími historicky nahodilými faktory, takže odráží sku-

tečný stav vesmíru zkresleně, antropomorfně.  

Proti tomu lze namítnout, že statisticky vzato bychom neměli 

být jedinými pozorovateli po celou dobu trvání Ellisovy epochy ob-

servační kosmologie. V dostupné části vesmíru je řádově l0
10

 galaxií 

a každá v průměru obsahuje 10“ hvězd. To dává úhrnem l0
21 

hvězd a 

přinejmenším stejný počet planet. (Je-li naše sluneční soustava typic-

ká, jde o pesimisticky nízký odhad.) Řekněme, že každá miliontá 

hvězda vesmíru se podobá Slunci a že jen každé milionté „Slunce“ 

má ve svém okolí planetu podobnou Zemi. Jestliže se jen na každé 

milionté „Zemi“ vyvine inteligentní život, pak je stále v dostupné 

části vesmíru alespoň l 000 civilizací, z nichž alespoň 500 je technic-

ky pokročilejších než naše.  

Pokud se tyto civilizace rozhodnou prozkoumat okolní světy, 

měla by to být poměrně jednoduchá úloha, vyžadující relativně krát-

kou dobu. Podle amerického fyzika Franka Tiplera totiž vůbec není 

třeba stavět fotonové rakety řítící se prostorem rychlostí srovnatelnou 

s rychlostí světla. Stačí poměrně pomalé automatické sondy stavěné 

na principu voň Neumannova stroje. Takový stroj je naprogramován 

na vyrábění svých kopií, které mají stejné poslání. Stačí tedy vytvořit 

jednu jedinou voň Neumannovu sondu o hmotnosti řádu l 000 t a 

poslat ji k nejbližší sousední hvězdě. Sonda ji prozkoumá a začne z 

tamějšího stavebního materiálu vyrábět svou kopii, a když je s touto 

prací hotova, vydají se obě sondy k dalším (různým) cílům, kde pro-

vedou totéž atd.  

Tipler ukázal, že i když se sondy budou pohybovat rychlostí 

pouze l0
-4

c, stačí za pouhých 300 milionů let (čtyřicetinu dosavadní-

ho stáří vesmíru) kolonizovat celou galaxii! V tom případě by se v 

každé galaxii, která obsahuje technickou civilizaci, měly projevy 

života ukázat přímo makroskopicky — přestavbou celé příslušné 

galaxie. 

Jelikož tomu tak – alespoň v případě naší Galaxie – bezpečně 

není, usuzuje Tipler, že rozumný život ve vesmíru je neobyčejně 

vzácný jev; možná dokonce jedinečný na naší Zemi. Tomu ostatně 

odpovídá i fakt, že na Zemi se život vyvíjel obtížně a z jediného spo-

lečného prazákladu.  
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Svědčí o tom několik faktů: 

 

a) paleontologické důkazy, že jednobuněční živočichové zde by-

li velmi dávno (před 3,8 miliardy let) a teprve relativně nedávno 

(před 0,6 miliardy let) se z nich vyvinuly organismy vícebuněčné;  

b) jednotný a společný genetický kód jak pro živočichy, tak pro 

rostliny a bakterie;  

c) skutečnost, že všechny živé organismy využívají pouze levo-

točivých aminokyselin a pravotočivých sacharidů (cukrů) ke stavbě 

svých těl, přestože se v přírodě vyskytují rovnocenně i látky s právě 

opačnou točivostí.  

 

Občas citovaná domněnka o panspermii (přenosu zárodků života 

mezi různými kosmickými tělesy) není únikem s ohledem na fakt, že 

věk vesmíru nepřevyšuje stáří Země ani o jeden řád. Ve vesmíru 

vzhledem k nesmírně malé pravděpodobnosti vzniku života zkrátka 

nebylo dost času na to, aby se život vyvinul v mnoha exemplářích je 

téměř zázrak, že vůbec vznikl a rozvinul se na Zemi. Výstižně to 

vyjádřil Albert Einstein příměrem, že pravděpodobnost náhodného 

vzniku života je zhruba táž jako možnost, že se výbuchem v tiskárně 

pečlivě vysází a vytiskne slovník cizího jazyka.  

Unikátnost inteligentního života na Zemi je samozřejmě obtížně 

dokazatelnou domněnkou – vždycky lze tvrdit, že jsme se správně 

nedívali všude po vesmíru anebo že jsme v situaci amazonských In-

diánů, kteří nemají tušení, že jejich chatrče neustále křižují kódované 

rádiové signály okolní pozemské civilizace. Jsme však patrně schop-

ni se s ní smířit spíše než s faktem, že celý vesmír je v biologickém – 

či spíše inteligenčním — smyslu unikátem. K tomuto poznatku se 

věda propracovávala zvolna, když si opakovaně na úrovni soudobých 

poznatků kladla otázku, pročje vesmír takový, jaký je.  

Začněme tuto úvahu na soudobé úrovni poznání docela jedno-

duchou analýzou podmínek existence života na Zemi. Známky života 

zde nacházíme hluboko pod hladinou oceánu v prostředí s vysokým 

tlakem a někdy i dost vysokou teplotou. Živé mikroorganismy byly 

nalezeny v podmořských horkých pramenech při teplotě asi 110 °C 

(občasné zprávy o mikroorganismech přežívajících při teplotách ještě 
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podstatně vyšších se nepotvrdily). Mikroorganismy však byly obje-

veny při raketových výstupech i ve výškách 60 až 80 km nad Zemí, v 

prostředí technického vakua a silného ultrafialového záření Slunce. 

Člověk sám dokáže žít v Antarktidě i v kalifornském Údolí smrti, 

přežije beztížný stav stejně jako několikanásobné přetížení (to však 

jen po omezenou dobu). Zdá se prostě, že adaptační schopnosti ži-

vých organismů téměř nemají hranic. Jde však jen o klamné zdání. 

Život neexistuje už v hloubce několika málo kilometrů pod zemským 

povrchem; rozhodně jej nenajdeme v zemském plášti pod kůrou tlus-

tou jen 12 až 60 km. Život se nevyskytuje ani nad hranicí ionosféry, 

tzn. výše než 80 km nad Zemí.  

Celá biosféra tedy představuje relativně tenkou slupku na roz-

hraní pevné, kapalné a plynné fáze zemského tělesa. Experimenty na 

povrchu Měsíce a Marsu neodhalily ani nejmenší stopy života (na 

Měsíc však byl pozemský život dočasně zavlečen, jak se ukázalo při 

rozboru částí měsíční sondy Surveyor, přivezených zpět na Zemi). 

Hranice fyzikálně-chemických podmínek pro rozvoj či alespoň pře-

zimování života tedy zřetelně existují, ale jsou poměrně široké, po-

kud jde o teplotu, tlak, chemické složeni okolí, intenzitu gravitační-

ho pole či zářivá pole atd.  

Proto bychom nejspíše očekávali, že i základní fyzikální vlast-

nosti vesmíru bychom mohli v jakémsi gigantickém myšlenkovém 

pokusu měnit ve velmi širokých mezích, aniž bychom tím ohrozili 

možnost, že v takovém vesmíru vznikne a posléze bude vzkvétat 

inteligentní život. Moderní přírodověda však k našemu překvapení 

toto očekávání vůbec nepotvrzuje. Ukazuje se, že i zcela nepatrné 

změny fyzikální stavby vesmíru by měly veskrze katastrofální dů-

sledky pro možnost existence inteligentních bytostí, které ke své exis-

tenci zřejmě potřebují organizované a relativně stabilní struktury. 

Život je zřetelně vázán na organické látky, ale ty by nevznikly, kdy-

by uhlík neměl schopnost vytvářet dlouhé řetězce v podobě molekul 

a makromolekul organických sloučenin. Lapidárně to vyjádřil ame-

rický astrofyzik Robert Dicke: „Jak je všeobecně známo, k tomu, aby 

byli fyzikové, je zapotřebí uhlíku.“  

Seznam podmínek, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby ve 

vesmíru byli alespoň někdy a někde fyzikové, se s pokračujícím po-
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znáním přírody neustále prodlužuje a upřesňuje. Stále přesvědči-věji 

se přitom zjišťuje, že vesmír má fyzikální vlastnosti zcela jemně vy-

laděné pro možnost existence inteligentních bytostí, téměř jako by nic 

nebylo ponecháno náhodě. Toto poznání pobuřuje některé filozofy, 

neboť vyúsťuje do tvrzení, že vesmír má do sebe od počátku zabudo-

ván účel: zajistit vhodné podmínky pro vznik a rozvoj inteligentních 

pozorovatelů.  

Kosmologické koincidence  

Dříve než třeba tento názor odsoudíme jako nepřijatelný, stojí 

jistě za to porozhlédnout se po fyzikální scéně vesmírných dějů lépe. 

Nejsme zdaleka první, kdo se takovými otázkami zabývá. Už staro-

věcí filozofové Platon a Aristoteles žasli nad harmonií světa, již při-

suzovali principu účelovosti, který řídí jeho běh a případný vývoj. K 

témuž problému se pak vyjadřovali velcí přírodovědci minulých 

epoch, například Francis Bacon, Gottfřied Leibniz a Ludwig Bol-

tzmann. Otázka, proč je vesmír právě takový, jaký je, se zdá být sice 

pošetilá, ale nelze ji lacino smést ze stolu. Ve 20. století ji znovu 

nastolili německý fyzik a matematik Hermann Weyl a britský astro-

fyzik Arthur Eddington, když si povšimli, že základní fyzikální kon-

stanty, dané měřením a zdánlivě spolu vůbec nesouvisející, se vysky-

tují v určitých základních poměrech řádu l,l0
40

 a l0
80

.  

Tak například stáří vesmíru je řádově l O
10

 let, zatímco doba po-

třebná k tomu, aby světlo proběhlo napříč rozměrem protonu, činí   

l0
-24

 s. Když obě na první pohled zcela nesouvisející veličiny navzá-

jem podělíme (samozřejmě musíme nejprve roky převést na sekundy 

či naopak), obdržíme poměr l0
41

 (rozdíl jednoho řádu proti citované 

magické hodnotě l0
40

 lze v kosmologii velkých čísel jistě zanedbat). 

Zkombinuj eme-li gravitační konstantu úměrnosti v Newtonově gra-

vitačním zákonu s hmotností protonu, Planckovou konstantou a kon-

stantní rychlostí světla ve vakuu do tzv. gravitační konstanty jemné 

struktury, obdržíme číslo 5,9 . 10
-39

, takže jeho převrácená hodnota je 

řádu l0
38

. Počet baryonů v pozorovatelné části vesmíru je řádu l0
80

 = 

(l0
40

)
2
 atd. Udivující na těchto koincidencích jsou dvě skutečnosti. 

Jednak, že řádově se tyto bezrozměrné poměry kupí v úzkých mezích 
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kolem zmíněných magických hodnot, a jednak, že navzájem svazuji 

mikroskopické veličiny v rámci jednoho atomového jádra (nukleonu) 

s makroskopickými údaji o celém pozorovatelném vesmíru. Rostoucí 

počet takových koincidencí přiměl slavného britského fyzika Paula 

Diraka roku 1937 k vyslovení „hypotézy velkých čísel“ v této podo-

bě: „Libovolná velká bezrozměrná čísla, která se vyskytují v přírodě, 

jsou navzájem propojena jednoduchými matematickými vztahy, je-

jichž převodní koeficient je blízký jedničce.“ V poněkud poetičtěj-

ším provedení se obdobná domněnka nalezne i v pracích Alberta 

Einsteina: „Pokud jde o tyto bezrozměrné konstanty, chtěl bych vy-

slovit předpoklad, který zatím nelze odůvodnit ničím jiným kromě 

víry v jednoduchost a jasnost přírody. Předpoklad je následující: ta-

kové libovolné konstanty neexistují! Příroda je – jinak řečeno – 

uspořádána tak, že její zákony jsou ve velké míře určeny už čistě 

logickými požadavky. Jsou urče-ny natolik, že do vyjádření těchto 

zákonů vstupují pouze konstanty, které dovolují teoretické určení (tj. 

takové konstanty, že jejich čí-selné hodnoty nelze měnit, aniž rozbi-

jeme teorii).“  

Eddington šel ještě dále a soudil na základě faktu, že počet čás-

tic v pozorovatelném vesmíru musí být nutně celé číslo, že z tohoto 

(Eddingtonova) čísla lze odvodit celou fyziku naprosto jednoznačně. 

Mystika čísel nahrazující komplikovanou fyziku současnosti to nezní 

filozoficky nijak dobře, neboť se tak vracíme k pythagorejcům s je-

jich vírou v nadřazenost čísel nad objektivní realitou. Empiricky za-

ložená přírodověda moderní doby jako by už dávno pythagorejské 

ideje pohřbila.  

Džin jednou vypuštěný z matematické láhve se však nemíní ne-

chat zahnat zpět a útočí, kdekoli je to jen možné. Tak například nej-

četnější částicí ve vesmíru jsou neutrina. V každém krychlovém met-

ru jich je zhruba 500 milionů (tj. asi l0
9
krát více než všech ostatních 

částic látky dohromady). Vynikají schopností pronikat látkou (mají 

zcela zanedbatelný účinný průřez) a nepatrnou (možná dokonce nu-

lovou) klidovou hmotností. Jejich klidová hmotnost je určitě alespoň 

dvacettisíckrát menší než hmotnost elektronu. Kdyby však byla jen 

dvakrát větší, vesmír by se brzo po začátku rozpínání začal působe-

ním kolektivní gravitace neutrin opět smršťovat a nebylo by v něm 
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dost času na vznik hvězd, natož na vznik chemických prvků v jejich 

nitrech – a fyzikové by nemohli být vůbec.  

Podíváme-li se do tabulek vlastností elementárních částic, zjis-

tíme, že hmotnost protonu je přibližně o l promile menší než hmot-

nost neutronu. Kdyby však tento rozdíl byl pouze třikrát menší, ne-

mohly by se neutrony spontánně měnit na protony, takže většina ja-

derných přeměn prvků by se neuskutečnila. Kdyby byl naopak ne-

utron třeba jen o l promile méně hmotný než proton, rozpadaly by se 

protony na neutrony a ve vesmíru by nevznikla vůbec žádná atomová 

jádra!  

Kdyby byla slabá interakce o něco slabší, než je, nemohly by 

vybuchovat supernovy a obohacovat tak mezihvězdný prostor o těž-

ší prvky (včetně uhlíku). Kdyby však byla o něco silnější, k vý-

buchům by rovněž nedocházelo. Velikost slabé interakce je tedy prá-

vě taková, aby supernovy vybuchovat směly. Tím je zaručen chemic-

ký vývoj vesmíru a koloběh hmoty mezi hvězdami a me-zihvězdnou 

hmotou.  

Tuto úvahu lze ještě zobecnit. Intenzity jednotlivých interakcí v 

hranicích atomového jádra jsou nesmírně rozdílné. Silná jaderná in-

terakce je zde asi o dva řády silnější než odpudivá interakce elektro-

magnetická (jinak by nedržela pohromadě atomová jádra s více než 

jedním protonem). Ta je zase asi o tři řády silnější než slabá jaderná 

interakce. Konečně gravitace je zhruba o 33 řádů slabší než slabá 

jaderná interakce. Jde tedy o velmi značné nepoměry; podstatné však 

je, že s nimi přesto nelze téměř hýbat, nechceme-li, aby se vesmír 

takto pozměněný nestal zaručeně neobyvatelným. Uvážíme-li pak, že 

tyto nepodobné interakce vznikly spontánními narušováními super-

symetrie velmi raného vesmíru během jeho rozpínání a chladnutí, 

uvědomujeme si zřetelně, že už tehdy byly vrženy kostky, které roz-

hodly o tom, že náš vesmír dnes obyvatelný bude.  

Kdyby byla silná jaderná síla jen poloviční v porovnání s usta-

venou hodnotou, nedržela by pohromadě ani jádra železa (a nebyl by 

tedy hemoglobin) a patrně ani jádra uhlíku (nebyli by žádní fyziko-

vé). Stačil by však její pokles o pouhých 5 % v porovnání se stávající 

hodnotou, a nedržela by pohromadě jádra těžkého vodíku (deutero-

ny) – což by mělo katastrofální následky pro termonukleární reakce 
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ve hvězdách: přeměna vodíku na helium by nebyla možná a hvězdy 

by vůbec nemohly vzniknout. Kdyby naopak byla silná interakce o 

5% silnější, než je, mohla by existovat jádra tvořená pouze dvěma 

protony (diprotony), termonukleární reakce přeměny obyčejného 

vodíku na diprotony by probíhala trilionkrát snáze, než ve stávajícím 

vesmíru probíhá splývání vodíku na deuterium, a v raném vesmíru by 

se explozivně veškerý vodík rychle změnil na diprotony (helium). 

Hvězdy by sice vznikaly, ale helium v nich by hořelo velmi rychle, a 

poněvadž by chyběl vodík, nemohla by se na planetách objevit voda, 

takže život by byl opět vyloučen.  

Podobně jsou vázány síly elektromagnetické a gravitační in-

terakce, jakkoli jsou svou velikostí nepodobné (poměr je l0
36 

: 1). 

Kdyby byl tento poměr o něco málo větší, zářily by všechny hvězdy 

velmi slabě jako červení trpaslíci (kteří nedokáží udržet život na 

okolních planetách). Kdyby byl tento poměr o něco málo menší, záři-

ly by naopak všechny hvězdy jako modří obři a jejich existence by 

byla příliš krátká na to, aby se na okolních planetách stačil život roz-

vinout.  

V těchto koincidenčních počtech a úvahách „co by, kdyby“ lze 

pokračovat téměř bez omezení. Společným výsledkem je utvrzení 

ohlášeného poznatku, že zcela nepatrné změny velikosti konstant na 

první pohled nesouvisejících by drasticky ovlivnily fyzikální a che-

mický vzhled a vývoj vesmíru v tom smyslu, že v takto málo pozmě-

něném vesmíru by byl inteligentní život zaručeně nemožný.  
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Noční snímek 65m radioteleskopu v Parkesu (Austrálie). Přístroj se 

užívá jak pro spojení s kosmickými sondami, tak pro pozorování pulzarů i 

kvasarů.  
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Montáž Hubbleova kosmického teleskopu v tovární hale firmy Loc-

kheed v Kalifornii. Rozměry tubusu teleskopu činí 13,1 x 4,3 m.  
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Uvolnění Hubbleova kosmického teleskopu z nákladového prostoru 

raketoplánu Discovery 25. dubna 1990. Dobře patrné jsou oranžové sluneč-

ní panely a elektromechanické rameno, přidržující teleskop před vlastním 

vypuštěním.  

 

 
Rozpínající se plynný prstenec kolem pozůstatku supernovy 1987A ve 

Velkém Magellanově mračnu, jak ho zobrazila kamera Hubbleova kosmic-

kého teleskopu roku 1990.  
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Jasná difusní  mlhovina „Laguna“ (M 8) v souhvězdí Střelci, je od nás 

vzdálena 3 900 svčtclných let s úhrnná hmotnost plynu v ni dosahuje l 000 

Mo Snímek byl pořízen britskuu Sthniidlovou komorou na australské ob-

servatoři Siding Spring. 

 

 
Jasná difuzní mlhovina „Trifíd“ (M 20) v souhvězdí Střelte na snímku 

pořízeném britskou Sthmidtovou komorou na observatoři Siding Spriny. 

Mlhovinaje od nás vzdálena 3300 sválelných let, měří v průměru 13 světel-

ných let a obsahuje hmotu 150 Mo. 
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Zrod hvězdy ve Velké mlhovině v Orionu M 42, jak jej zachytil 

Hubbleův kosmický teleskop. Z bílé hvězdy uprostřed, obklopené načerve-

nalou rnlhovinkou, vybíhá dlouhý úzkýj výtrysk plynu, což je pro vznikají-

cí hvězdy typické. 

 

 
Otevřená hvězdokupa „Kuřátka“ (Plejády) v souhvězdí Býká, vzdále-

ná 400 světelných let, obsahuje celkem  na 120 hvězd stejného ..mládí“ -  

asi 70 milionů lei starých. Jasné hvězdy Plejád ozařují mračno mezihvězd-

ného prachu, jímž hvězdokupa právě prochází. 
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Spektra hvěd otevřené hvězdokupy nýla pořízena najednou objektiv-

ním hranolem britské Schmidtovy komory v Siding Springu. Z podrobnosti 

ve spektrech lze určit příslušnost hvězd k hvězdokupě i jejich stáří. 

 

 
Hvězda η Carinae (souhvězdí Lodní kýl) o hmotnosti asi 1000Mo 

vzdálená od nás zhruba 9 000 světelných let, patří k nejvzácnějšímu typu 

hvězd v Galaxii. Na snímku ji obklopují rozsáhlá mračna svíticího plynu: 

vyvrhuje  je ze sebe v krátkých epizodách aktivity – naposledy roku 

1843. Soudí se, že v astronomicky krátké budoucnosti vybuchne jako 

supernova. 
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Galaxie „Sombrero“ (M 104) v souhvězdí Panny je spirální hvězdnou 

soustavou pozorovanou „zboku“, takže na snímku 3,6m teleskopu ESO v 

Chile je dobře patrný pruh temné mezihvězdné látky v hlavní rovině gala-

xie. Tato obří galaxie je od nás vzdálena něco přes 50 milionů světelných 

let a obsahuje více než 500 miliard hvězd. 

 

 
Gravitační čočka G2237+0305 („Einsteinův kříž“) v souhvězdí Pega-

sa, zobrazená HST. Všech pět obrazů bodového kvasaru vzniká gravitační 

deformací jeho světla v mezilehlé galaxii. 



-  227  - 

Předností uvedených bezrozměrných konstant je jejich nezávis-

lost na místě měření. Kterákoli cizí civilizace musí při vědeckých 

výzkumech dospět k těmže poměrům, bez ohledu na to, jakou sou-

stavu jednotek ve „své“ fyzice používá. Kupodivu to však neplatí pro 

různé vývojové epochy vesmíru, takže se přímo vnucuje analogie 

mezi kosmologickým a dokonalým principem. Kosmologický princip 

podle Einsteinovy formulace značí, že kdekoli ve vesmíru pozoruje-

me totéž, že tedy neexistuje privilegované místo pozorovatele ve 

vesmíru. Dokonalý kosmologický princip se pokoušel totéž prohlásit 

i o libovolném čase v dějinách vesmíru, ale dostal se do zjevného 

rozporu s pozorováním. Pozorovatel v minulosti či budoucnosti 

vesmíru neuvidí totéž, jak jsme si podrobně osvětlili, když jsme pro-

bírali jednotlivé éry vývoje uzavřeného, případně otevřeného vesmí-

ru.  

Jestliže do kosmických koincidencí vstupují veličiny závislé na 

kosmickém čase, pak během doby se hodnoty koincidencí musí mě-

nit. Tak například se s časem mění rozměr vesmíru (poloměr 

Hubbleovy koule i poloměr částicového horizontu) a tím i počet čás-

tic v pozorovatelném vesmíru. Podobně se s časem mění velikost 

Hubbleovy „konstanty“, jež je vlastně konstantou jen pro danou epo-

chu, ale za delší údobí se měřitelně snižuje, poněvadž rozpínání 

vesmíru se brzdí vlastní gravitací vesmíru (případně po čase „kon-

stanta“ změní i znaménko z plus na mínus). Toto zjištění přivedlo 

Paula Diraka na myšlenku, že se snad i ostatní přírodní konstanty s 

časem mění, a to tak, aby jejich kombinace v magických číslech zů-

staly neproměnné s časem. Tak by vznikla fakticky nová fyzika, 

obecnější než ta, kterou se učíme ve škole.  

Dirac konkrétně uvažoval o tom, že by gravitační konstanta mě-

la klesat s časem tempem l0
-11

 za rok. Podobně by se s časem mohla 

měnit i rychlost světla ve vakuu c a další fyzikální konstanty. Řek-

němé rovnou, že Dirakova domněnka není soudobými astronomic-

kými pozorováními potvrzována. Rychlost světla, již zjistil roku 

1676 Olaf Roemer, je v mezích pozorovacích chyb stejnájako rych-

lost světla c měřená koncem 20. století. Zcela přesvědčivé důkazy z 

rozboru pohybu Měsíce a planet prokazují, že ani gravitační konstan-

ta se s časem v rámci dosti malých chyb měření (řádu l0
-11

 za rok) 
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nemění. Ostatně fakt, že gravitační zákon má týž tvar pro slu-neční 

soustavu i pro velmi vzdálené galaxie (od nichž k nám světlo letí 

miliardy let), je přesvědčivým důkazem, že se základní fyzikální kon-

stanty s časem nemění.  

Musí se tedy s časem měnit kosmické koincidence (magická čís-

la), do nichž vstupují jak astronomické (proměnné), tak i fyzikální 

(neproměnné) veličiny. Magická čísla jsou tedy závislá na epoše mě-

ření, ale to nezmenšuje příliš jejich význam. Značí to pouze, že v jiné 

epoše bychom pro magická čísla dostali odchylné hodnoty, ale stále 

hodnoty kupící se v úzkém rozmezí kolem jistých kritických hodnot.  

Kosmologické katastrofy  

Závislost na epoše měření se snad nejdramatičtěji projevuje při 

ře-šení záhady, která je spjata s existencí tzv. kosmologické konstan-

ty. Ta se v kosmologii objevila brzo po formulaci Einsteinovy obec-

né teorie relativity, když se sám její autor pokoušel nalézt statické 

řešení svých rovnic pro vesmír. Vysvětlili jsme si už, že toto statické 

řešení se fakticky nerealizuje, ale pokusy o něj přivedly Einsteina 

roku 1917 k nečekanému zj ištění, že kromě „klasické“ přitažlivé síly 

(pro slabá gravitační pole přesně rovné veličině odvozené z Newto-

novy klasické teorie gravitace) se ve vesmíru může uplatnit přídavná 

odpudivá gravitace, která se od klasické gravitace liší jednak zna-

ménkem a jednak tvarem závislostí na vzdálenosti hmotných zdrojů.  

V klasické teorii klesá gravitace s druhou mocninou vzdálenosti 

hmotných bodů od sebe a roste úměrně hmotnosti uvažovaných tě-

les. Zato odpudivá gravitace je této vzdálenosti přímo úměrná hmot-

né objekty se od sebe odtlačují tím více, čím jsou od sebe dále - a na 

hmotnosti objektů nezávislá. Konstanta úměrnosti v tomto vztahu 

dostala název kosmologická konstanta. Z astronomických měření 

vyplývá, že tato konstanta je v běžných fyzikálních jednotkách ne-

smírně malá, menší než 10
-53

 m
-2

. To zejména značí, že klasická gra-

vitace řekněme mezi dvěma kilogramovými objekty ve vzdálenosti l 

m od sebe (jakkoli je zcela nepatrná) je nejméně 10
25

krát větší než 

případná odpudivá kosmologická síla. Teprve u soustav galaxií roz-

měrů řádu l0
9
 světelných let by se tato odpudivá síla mohla porovná-
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vat s klasickou gravitací (kdyby skutečná hodnota kosmologické 

konstanty byla právě rovna zmíněné horní mezi).  

Po objevu expanze vesmíru a po Fridmanově-Lemaitrově řešení 

Einsteinových rovnic však hypotetická kosmologická konstanta ztra-

tila na významu – nebylo už potřeba „zabraňovat“ kosmickým těle-

sům, aby se následkem působení klasické gravitace nezhroutila do 

supermasivní černé díry. Sám Einstein prohlásil, že se zavedením 

kosmologické konstanty dopustil „největší chyby svého života“. Ve 

skutečnosti však kosmologická konstanta nezmizela; stala se pouze 

nezajímavě malou veličinou a vývoj kosmologie ji jaksi obcházel.  

Tak tomu bylo, dokud fyzikové nepochopili, že neexistuje do-

konalá nicota, že fyzikální vakuum je rovněž stav hmoty, a dokonce 

stav s poměrně velmi vysokou hustotou energie, jak jsem to popiso-

val ve 4. kapitole v příměru o schodišti v paneláku. Fyzikální systé-

my – tedy i vakuum – jeví vždy tendenci zaujmout stav s nejnižší 

možnou hustotou energie, což se ovšem projeví „zjevením“ uvolně-

né energie v nějaké jiné formě. V tomto konkrétním případě se se-

stup fyzikálního vakua po energetickém schodišti projeví příspěv-

kem téhož vakua k hodnotě kosmologické konstanty. Pozorovaná 

hodnota konstanty se tedy skládá ze dvou složek: kosmologické kon-

stanty pro „dočista prázdný“ vesmír a kosmologické konstanty odvo-

zené z energie falešného vakua. V této rovnici známe celkovou hod-

notu kosmologické konstanty z astronomických pozorování víme už, 

zeje nesmírně malá (velmi blízká nule). Z fyzikálních úvah  

o falešném vakuu však vyplývá, že tato složka konstanty je nao-

pak velmi velká, zhruba o 50 až 100 řádů (!) vyšší než konstanta vý-

sledná. To pak nutně znamená, že kosmologická konstanta pro zcela 

prázdný vesmír musí být v absolutní hodnotě také tak velká a navíc 

opačného znaménka než hodnota předešlá. Oba příspěvky k výsledné 

kosmologické konstantě musí být neuvěřitelně přesně navzájem vy-

laděny, aby jejich algebraický součet byl tak blízký nule, jak pozoru-

jeme.  

Tak neslýchaný požadavek fyziky doslova deptá. Nikdy předtím 

nikdo nepožadoval, abychom měli navzájem vyladěny dvě veličiny s 

fantastickou relativní přesností 10
-50

- l0
-100

 (nejpřesnější měření v sou-

časné fyzice dosahují relativní přesnosti pouze l0
-14

 - jde o měření 
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časových intervalů pomocí atomových hodin). Ani kdybychom však 

nesmírně důmyslně vysvětlili, jak to příroda zařídila, že dvě různé 

veličiny spolu tak přesně ladí, nebudou naše potíže s kosmologickou 

konstantou u konce. Jako jiné astronomické veličiny (Hubbleova 

konstanta) Í kosmologická konstanta závisí na epoše měření. Podaří-li 

se nám zdárně vysvětlit, proč je tak nepatrně malá dnes, nikterak nás 

to neochrání před katastrofou v minulosti vesmíru, poněvadž ve velmi 

horkém raném vesmíru byla hustota energie falešného vakua nesrov-

natelně vyšší než dnes. Naštěstí tuto hrozbu katastrofy vyřešila příroda 

samočinně tím, že v raném vesmíru byla též mnohem vyšší hustota 

energie látky, takže její normální gravitace patrně dokázala udržet na 

uzdě divoce se vzpínající kosmologickou konstantu raného vesmíru. 

V úhrnu se prostě nestačíme divit. V podobě nevinné - a dnes 

dokonce neměřitelně malé - kosmologické konstanty se skrývá pře-

kvapující objev o vůbec nejdůmyslnějším vyladění rozličných pří-

spěvků k hustotě energie vesmíru. Tak se nám dostává veledůležité 

informace o vnitřních, zatím vůbec nevysvětlených, souvislostech 

mezi na první pohled náhodnými hodnotami fyzikálních konstant. 

„Největší životní chyba" Alberta Einsteina se stala po více než půl 

století inspirujícím vodítkem pro další rozvoj beztoho už dosti ztřeš-

těné kosmologie. 

V úvahách o minulé hodnotě kosmologické konstanty jsem se 

zmínil o nebezpečí katastrofy, vyplývajícím z rozdílu mezi tehdejší 

vysokou hustotou energie falešného vakua a dnešní hustotou nízkou. 

Stejnou úvahu však můžeme vztáhnout i k budoucnosti. Jak jsem už 

zdůraznil, nevíme, ve kterém poschodí energetického schodiště se 

nalézá dnešní fyzikální vakuum, ale téměř určitě nejsme v přízemi, 

takže další energetický sestup není vyloučen. Může k němu dojít 

vlastně kdykoli spontánně, anebo vynuceně. Spontánní sestup je v 

dohledné budoucnosti naštěstí velmi nepravděpodobný, ale co když 

do vakua něco či spíše někdo „strčí"? 

Tímto problémem se v roce 1983 zabýval Piet Hut s Martinem 

Reesem; zjistili, že takovým podnětem by mohla být usilovná snaha 

fyziků o zvýšení maximální energie částic urychlovaných v obřích 

urychlovačích (tevatronech). Neopatrný fyzik (nebo dokonce fyzik--

terorista!) by mohl docílit takové energie urychlené částice, že by to 
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narušilo stabilitu současného vakua, a to by přeskočilo do nižšího 

energetického stavu. Tak by se v našem fyzikálním okolí objevil ob-

rovský přebytek energie (odpovídající rozdílu hladin energetického 

schodiště pro vakuum před seskokem a po něm) a kolem urychlovače 

by se rychlostí blízkou rychlosti světla počala rozšiřovat bublina níz-

koenergetického vakua, v níž by kosmologická konstanta nabyla vy-

soké kladné hodnoty, takže částice uvnitř by byly stlačeny k sobě do 

supermasivní černé díry. Byl by to okamžitý zánik našeho světa - ka-

tastrofa vpravdě kosmických rozměrů. 

Oba autoři však vzápětí ukázali, že stávající i zamýšlené urychlo-

vače takovou hrozbu nepředstavují prostě proto, že i ty nejvyšší 

energie, kterých v nich částice dosahují, jsou nicotné v porovnání s 

energiemi potřebnými ke zhroucení současného vakua na vakuum 

ještě energeticky chudší. Jistotu a pocit bezpečí při experimentování 

na urychlovačích nám poskytuje studium kosmického záření. V něm se 

totiž čas od času objevují částice s energiemi až o šest řádů vyššími 

než v urychlovačích pro počátek 21. století, a žádná taková částice 

dosud ve vesmíru katastrofu tohoto typu nezpůsobila (jinak bychom 

nemohli o ničem přemýšlet, poněvadž bychom už zkrátka nebyli). 

Výpočty dalších autorů naznačují, že ke spontánnímu seskoku dneš-

ního vakua na nižší energetickou hladinu by mělo dojít nejdříve za 

10
30

 roků, což je příznivá zpráva. Vesmír je v epoše nás pozorovatelů 

neobyčejně odolný proti náhlým energetickým skokům, které by 

znamenaly naši okamžitou záhubu. 

Nicméně hrozba vakuových přeskoků může výrazně ovlivnit vý-

vojový scénář otevřeného vesmíru, který jsme probírali v předešlé 

kapitole. Je totiž nakonec možné, že dříve než nastanou popisované 

změny s rozpadem protonů, vypařením černých der atd., dojde k fá-

zovému přechodu vakua a vesmír se dočista změní. Výstižně to vyjá-

dřil ve své novele Restaurace na konci vesmíru spisovatel sci-fi 

Douglas Adams: „Existuje teorie, která říká, že když jednou někdo 

objeví zcela přesně, nač je vesmír a proč tuje, vesmír v tom okamžiku 

zmizí a bude nahrazen něčím ještě bizarnějším a nevysvětlitelnějším. 

Pak je tu ještě jiná teorie, která říká, že se to už stalo." 
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Antropický princip 

Předešlé úvahy, jak doufám, přesvědčily i největší pochybovače, 

že vesmír, v němž se nacházíme a žijeme své tak neuvěřitelně roz-

manité životy, je fyzikálně velmi přísně omezen nejrůznějšími vztahy 

mezi svými fundamentálními konstantami a parametry. Kdybychom 

kteroukoli hodnotou některé konstanty jen nepatrně pohnuli, život, a 

tím spíše inteligence na Zemi by nebyly možné. Jelikož kosmologie 

nemá metodické možnosti ostatních speciálních věd (náš vesmír je 

jenjeden), nepodařilo se zatím pro tento jedinečný stav vesmíru najít 

žádné fyzikální vysvětlení. Proto se kosmologové z nedostatku ji-

ných možností posléze uchýlili k vysvětlení biologickému:  

Fyzikální vesmír je takový, jaký je, proto, aby mohla být biolo-

gie. 

Dickeho aforismus o fyzicích se tím vlastně obrací naruby: 

vesmír je uspořádán tak, aby v něm mohli existovat fyzikové.  

Přesně s tímto argumentem vystoupil Robert Dicke v roce 1961 

(a nezávisle před ním už v roce 1958 Grigorij M. Idlis). Vlastnosti 

vesmíru, jež pocházejí z velmi dávného období těsně po velkém třes-

ku (případně jsou určeny samotným velkým třeskem), se tak nepřímo 

odvozují z mnohem pozdějšího faktu existence jakýchsi fyziků na 

nějaké nepatrné planetě. To vypadá filozoficky opravdu až neúnosně, 

jako bychom chtěli zapřahat vůz před koně a jako bychom chtěli po-

přít vývoj moderní přírodovědy, který čím dál tím přesvědčivěji pou-

kazoval na naprostou bezvýznamnost našeho postavení ve sluneční 

soustavě, v Galaxii, ba v celém pozorovatelném vesmíru.  

V roce 1973 se k tomuto problému vrátil na mimořádném (ko-

perníkovském) sjezdu Mezinárodní astronomické unie v Polsku vý-

značný britský teoretik Brandon Carter. Jako první použil pro zmí-

něné úvahy termínu antropický princip, který vlastně v rozporu s 

koperníkovskou tradicí postavil znovu člověka do centra kosmického 

dění – avšak ve zcela jiné podobě a souvislostech, než se o to marně 

pokoušel starý antropocentrismus. Východisko ke konkrétní formu-

laci antropického principu lze popsat stručně například takto:  

,,Jsme inteligentní bytosti založené na strukturách obsahujících 

uhlík. Jako forma života jsme se spontánně vyvinuli na planetě zem-
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ského typu, obíhající kolem hvězdy hlavní posloupnosti spektrálního 

typu G2. Jakákoli pozorování světa kolem nás, která učiníme, budou 

milně specificky ovlivněna těmito skutečnostmi.“ Podle Cartera pak 

lze zformulovat dvě verze antropického principu, slabou a silnou.  

Slabý antropický princip zní: „Povaha vesmíru a naše místo v 

něm jsou slučitelné s naší existencí jako pozorovatelů.“  

Silný antropický princip tvrdí: „ Vesmír musí mít ve všech mys-

litelných případech takové vlastnosti, které v některé fázi jeho vývoje 

umožní vznik a vývoj života. „  

Pro úplnost uvádím ještě později vzniklou „konečnou“ verzi an-

tropického principu: „ Ve vesmíru musí přijít chvíle, kdy dojde ke 

vzniku inteligentního způsobu zpracování informací, a jakmile se 

tento jev vyskytne, už nikdy nezamkne.“  

Každá z verzí je tedy určitou filozofickou provokací a každá má 

své zastánce i odpůrce. Poměrně nejméně námitek budí slabá verze 

antropického principu; vlastně neříká nic více, než že „věci jsou ta-

kové, jaké jsou, protože předtím byly, jaké byly“. Po vyslovení tako-

vého výroku se můžeme shodně s americkým fyzikem Johnem Whe-

elerem ptát sami sebe, zda jsme vůbec něco řekli. Přesto je slabý 

princip zajímavý tím, že z pouhého faktu naší existence (v tuto chvíli 

nás nemusí zajímat, zda se kromě nás ve vesmíru mimo Zemi vysky-

tují ještě nějaké jiné inteligentní bytosti) lze zpětně určit docela ostrá 

omezení, pokud jde o tvar rozličných fyzikálních zákonů a astrono-

mických faktů.  

Tak jsme si třeba ukázali, že Hubbleova konstanta H rozpínání 

vesmíru vede k jednoznačnému určení Hubbleova stáří (tH = 1/H) 

vesmíru. Čím je konstanta vyšší, tím je stáří vesmíru menší a naopak. 

Kdyby však byla konstanta příliš velká, vycházelo by stáří vesmíru 

tak krátké, že by v něm masivní hvězdy nestačily dospět do stadia 

exploze supernovy (a nerozhodily by do okolního prostoru uhlík, tak 

potřebný k sestavení fyziků). Kdyby naopak byla konstanta příliš 

malá, vycházelo by stáří vesmíru tak velké, že hvězdy, obklopené 

potenciálně životodárnými planetami, by už v součas-nosti vyhasly. 

Hubbleovo stáří vesmíru musí být tedy srovnatelné se stářím hvězd, 

aby ve vesmíru mohli existovat lidé. Z faktu, že tu lidé jsou, lze takto 

odvodit jisté rozmezí pro hodnotu Hubbleovy konstanty, aniž by-
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chom se vůbec podívali na spektra galaxií a odměřo-vali v nich něja-

ké červené posuvy. Rozmezí hodnot pro Hubbleovu konstantu, které 

obdržíme z tohoto antropického argumentu, se nikterak neliší od ne-

jistého určení Hubbleovy konstanty astronomickými prostředky! 

Podobně se svého času podařilo astrofyzikům nalézt speciální fyzi-

kální podmínky potřebné k tomu, aby se v nitru hvězd měnilo helium 

v uhlík, právě z očividného faktu, že v našich tělech ten uhlík je a 

musel se do nás nějak dostat z hvězdných niter.  

Nejnověji by nám mohl slabý antropický princip pomoci vyřešit 

záhadu přesného vyladění jednotlivých příspěvků k celkové (téměř 

nulové?) kosmologické konstantě. Kdyby se totiž tato konstanta vý-

razně lišila od nuly, vesmír by se buď hned po velkém třesku opět 

zhroutil do singularity (dříve než by vznikly galaxie a hvězdy), anebo 

by se naopak prudce rozfouknul tak, že by v něm žádné kondenzace 

látky (v podobě galaxií a hvězd) nevznikly. V obou přípa-dech by 

takový vesmír nemohl obsahovat pozorovatele v žádné epoše svého 

vývoje.  

Mimochodem, není vyloučeno, že kosmologická konstanta se 

přece jen poněkud liší od nuly, čímž se fakticky poněkud zvětší sku-

tečné stáří vesmíru oproti stáří Hubbleovu (či Fridmanovu). To by 

bylo přímo nenahraditelné východisko z těžkostí, kdyby se posléze z 

pozorování potvrdila vysoká hodnota Hubbleovy konstanty (H= 100 

km s
-1

 Mpc
-1

), poněvadž pak vychází Hubbleovo stáří nižší než stáří 

složek vesmíru určované nezávislými astronomickými a fyzikálními 

metodami.  

Mnohem těžší je vypořádat se s tvrzeními silného, popřípadě ko-

nečného antropického principu. Zde je totiž úloha pozorovatele po-

výšena na rovnocennou se samou existencí vesmíru. Řečeno Wheele-

rovými slovy –“pozorovatel je pro vytvoření vesmíru stejně podstat-

ný, jako je vesmír podstatný pro vytvoření pozorovatele“. Vesmír, 

který neobsahuje pozorovatele, jako by tedy ani nebyl. Wheeler při-

tom vychází z Heisenbergova principu neurčitosti, platného v kvan-

tové mechanice, který exaktně popisuje skutečnost, že aktem pozo-

rování ovlivňujeme fyzikální jev natolik, že nikdy nemůžeme obdržet 

„čisté“ hodnoty, pozorovatelem neovlivněné. Z toho tedy vyplývá 
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neodlučitelnost pozorovatele od objektu měření, tedy i nezanedbatel-

nost titěrného pozorovatele vůči grandióznímu vesmíru.  

Dosavadní vývoj vědy poskytl hojnost odpovědí na otázku, jak 

jsou věci ve vesmíru uspořádány na mikroskopické úrovni kvantové 

mechaniky i na makroskopické úrovni astronomické kosmologie. 

Prostřednictvím antropického principu se znovu potvrzuje, že oba 

extrémní způsoby našeho poznání světa jsou vnitřně až neuvěřitelně 

těsně propojeny: existence nadkup galaxií závisí pozoruhodně na 

tom, jak se chová nejdrobnější neutrino. Antropický princip nás však 

provokuje k hledání odpovědi na ještě hlubší otázku: Proč jsou věci 

ve vesmíru uspořádány právě tak, a ne jinak, proč existuje spíše něco 

než nic. Na tuto otázku lze hledat rozmanité typy odpovědí. Podle 

prvního typu je fakt, že vesmír je takový, jaký je, prostě náhodný. 

Pojem náhody ovšem nic nevysvětluje. Fakt, že inteligentní život ve 

vesmíru je zde pouhou náhodou, zní neuvěřitelně málo pravděpo-

dobně, když uvážíme, jak přesně by se musely všechny fyzikální 

zákony a konstanty „spiknout“, aby k tak nepravdě-podobnému vý-

sledku vesmír dospěl. 

Podle druhého typu odpovědi je život účelem vesmírného vývo-

je, protože takový je záměr Tvůrce světa. Věda však nemůže podat 

nezávislý důkaz existence Tvůrce například tím, že by odhalením 

jeho dalších záměrů předpověděla nové fyzikální zákony, jež by byly 

posléze objeveny. Ve vědě se mohou uplatnit jen hypotézy, jejichž 

platnost lze v principu vyvrátit (takto definoval vědu proslulý filozof 

Karl Popper), takže druhý typ odpovědi nelze považovat za vědecké 

vysvětlení problému. 

Třetí typ odpovědi předpokládá, že vesmír je takový, jaký je, 

poněvadž jiný být nemůže. Vesmír totiž musí být v souladu sám se 

sebou, a tím jsou jednoznačně určeny jak zákony, tak i okrajové 

podmínky, za nichž zákony platí. 

Podle další varianty odpovědi je zvláštní soulad vesmíru zdánli-

vý, daný naším způsobem jeho pozorování, a ten zase souvisí s vnitř-

ní organizací našich mozků a tím zpětně s prvotní organizací vesmí-

ru. 

Snad nejzajímavější je však ten typ odpovědi, který předpovídá, 

že kromě našeho vesmíru se speciálně vybranými antropickými hod-
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notami fyzikálních zákonů a konstant existují buď souběžně, nebo 

postupně četné jiné vesmíry, kde je všechno jinak (a většinou antro-

pické). Proto se právě na toto vysvětlení podíváme podrobněji.  

Vesmír v množném čísle  

Náš vesmír může být podle Wheelera jen jedním prvkem v řadě 

vesmírů, které jsou navzájem propojeny pomocí singularit: tam, kde 

jeden vesmír končí svou existenci, druhý povstává z jeho popela jako 

bájný fénix. Na rozdíl od probírané (a zavržené) domněnky oscilují-

cího vesmíru (kde se předávala energie jednoho cyklu spojitě do dal-

šího cyklu) jsou však singularity přetržité, pokud jde o fyzikální pa-

rametry, čili počáteční podmínky jednotlivých oscilací se liší náhod-

ně. Nicméně při nekonečném počtu oscilací se vystřídají všechny 

možné podmínky – tedy i ty antropické, jakkoli jsou při jediném po-

kusu nepravděpodobné.  

Druhou možnost navrhl Wheelerův aspirant Hugh Everett roku 

1957. Podle jeho výkladu kvantové fyziky se při každé změně stavu 

souběžně realizují všechny možnosti, byť s rozličnými pravděpo-

dobnostmi. To prakticky znamená, že existuje souběžně nekonečné 

množství vesmírů a v každém z nich se realizuje zcela určitý soubor 

fyzikálních parametrů z nekonečného výběru. Náš pozorovatelný 

vesmír je pak právě tím speciálním případem, v němž může pozoro-

vatel existovat, na rozdíl od téměř všech ostatních, v nichž je exis-

tence pozorovatelů vyloučena nepříznivou shodou fyzikálních pa-

rametrů.  

Snad nejplodnější a nejzajímavější je však třetí možnost, vyplý-

vající z moderní verze inflační kosmologie, jak ji v polovině osmde-

sátých let rozpracoval ruský teoretický fyzik Andrej Lindě. Podle 

Lindeho lze na fyzikální vakuum nahlížet jako na prostoročasovou 

pěnu, v níž nelze definovat téměř nic, dokonce ani směr plynutí času 

(časovou šipku). Z tohoto chaosu však neustále vyvěrají menší či 

větší bubliny prostoročasu, podobně jako tomu bývá v hrnci vroucí 

vody, kde kapalinou neustále probublávají drobné i větší bublinky 

páry. Lindě pohlíží na tyto bubliny jako na zárodky samostatných 

vesmírů a říká jim minivesmíry.  
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Každý minivesmír vzniká se sobě vlastním souborem fyzikál-

ních zákonů a konstant a množstvím prostorových a časových (!) 

roz-měrů (umíte si představit vícerozměrný čas? - já ne). Počet mini-

vesmírů s odlišnými parametry je téměř určitě nekonečný, ale snad 

nejpozoruhodnější je, že si navzájem nijak nepřekážejí - každý má 

svůj vlastní čas a vlastní prostor, v němž se inflačně rozpíná. Mini-

vesmíry spolu mírově koexistují podstatně lépe, než to dokáží lidé na 

Zemi. K tomu, aby jednotlivé bubliny započaly inflační rozpínání, 

není potřeba prakticky vůbec nic – všechnu hmotu-energii si odebe-

rou z falešného vakua prostoročasové pěny, charakterizované obrov-

skými fluktuacemi hustoty energie na mikroskopické stupnici rozmě-

rů. Ve většině minivesmírů se inflace brzy přeruší a přejde ve smrš-

ťování do závěrečné singularity, při níž minivesmír zaniká. Vzácněji 

se inflace udrží trvale a vesmír se věčně rozfukuje a rychle zřeďuje 

bezmála do vakua nepředstavitelných rozměrů. Pouze zcela vzácně je 

inflace vyladěna tak, že se brzo zastaví a přejde v pomalé rozpínání 

podle standardní teorie velkého třesku – to je právě případ našeho 

(antropického) vesmíru.  

To, že fyzikální parametry našeho vesmíru jsou antropicky vyla-

děny, není pak vůbec nic divného – jde o prostou kvantovou statisti-

ku. Co však může překvapit, je fakt, že i náš antropický vesmír má v 

mikroskopickém pohledu stále pěnovitou strukturu prostoročasu (v 

měřítkách času l0
-43

 s a délek l0
-35

 m nelze definovat časovou šipku). 

To znamená, že v našem vesmíru existují neustále možnosti dalších 

„velkých třesků“, vedoucích ke vzniku dalších generací ves-mírů 

přímo z „našeho těla“. Opravdu, k velkému třesku nové generace 

může dojít kdykoliv a kdekoliv, tedy i doslova uvnitř našich těl! Ne-

bojte se však, že byste přitom trpěli jako hrdinové pověstného vědec-

ko-fantastického filmu Vetřelec, tedy že by z vás náhle vysko-čila 

ohyzdná příšera. Vazba nového minivesmíru k dosavadnímu je velice 

velice slabounká a fyzikové stále zkoumají způsoby, jak vznik nové-

ho vesmíru experimentálně odhalit – zatím se zdá, že takové velké 

třesky nové generace by pozorovatelé v našem vesmíru ani nepo-

střehli.  

Jen v okamžiku těsně po novém velkém třesku existuje mezi 

ma-teřským a dceřiným vesmírem slabé pouto v podobě tenké červí 
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díry, která se však téměř ihned zaškrtí, a tím veškerý fyzikální kon-

takt mezi oběma systémy končí. Genetická příbuznost matky a dcery 

se projeví jedině tím, že dítě antropického vesmíru bude dosti prav-

děpodobně mít rovněž antropické vlastnosti.  

V této chvíli však vstupují do hry znovu biologické zákonitosti. 

Uvažme na chvíli, jak bude vypadat náš antropický vesmír řekněme 

za miliardy let. Pokud se lidstvo nevyhubí anebo jej nezlikviduje 

nějaká nezvládnutelná kosmická katastrofa, pokročí pozemská věda a 

technika tak, že – řečeno slovy Arthura C. Clarka – nebude odlišitel-

ná od magie. Tak se může stát, že pro naše potomky nebude problé-

mem připravit velký třesk nové generace uměle! Edward Farhi a 

Alan Guth zveřejnili v roce 1987 studii, v níž se umělou výrobou 

minivesmíru zabývají zcela vážně. Ukazují, že k tomu stačí opatřit 

pouhých 10 kg jakékoli látky, ale zeje nejprve nutné ji násilím stlačit 

na hustotu 10
80

 kg m
-3

 (to je přesně hustota falešného vakua v rané 

etapě vývoje našeho vesmíru). To je samozřejmě velmi těžké, ale 

principiálně ne nemožné. Pak se tento zárodek minivesmíru začne 

spontánně (inflačně) rozpínat do vlastního prostoročasu – a nový 

mini vesmír je na světě.  

Samozřejmě je vlastně nesnadné odlišit tento umělý vznik mini-

vesmíru od vzniku spontánního. Uvážíme-li totiž, že v antropickém 

vesmíru je vznik inteligentního života zákonitý, pak i umělá výroba 

minivesmíru je jen zákonitým důsledkem faktu, že se předešlý mini-

vesmír zrodil s antropickými vlastnostmi, a rozdíl mezi umělým a 

spontánním vznikem se stírá. Místo něj nalézáme přímo darwinov-

skou selekci v zastoupení antropických vesmírů v souborné populaci 

minivesmírů. Tím, že superinteligentní bytosti vyrábějí minivesmíry 

záměrně, zvyšují pravděpodobnost výskytu antropických vesmírů v 

celé populaci. Lindě dekonce soudí, že lze předpokládat takové su-

perantropické vesmíry, kde opravdu platí konečný antropický prin-

cip, tj. že v nich inteligentní bytosti už nikdy nezaniknou (na rozdíl 

od našeho vesmíru, kde to s civilizací v principu dopadne špatně, ať 

je vesmír uzavřený či otevřený).  

Všechny tyto úvahy znějí v dané chvíli více než fantasticky, ale 

přesto nejde o výmysly dovedných spisovatelů sci-fi, nýbrž o solidní 

kosmologický výzkum, na němž se podílejí nejpřednější světoví spe-
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cialisté a o nichž se píše v prestižních mezinárodních odborných ča-

sopisech. Sám Lindě optimisticky uvažuje o věčně se reprodukují-

cích minivesmírech, v nichž se občas vyskytují pozorovatelé nej-

různějších vlastností, sledující nekonečné proměny světa z pozice u-

vnitř jednotlivých bublin. Podobně jako my tedy nemohou vidět celé 

epochální představení, ale z úryvků jednotlivých dějství se přesto do-

zvědí o celkovém plánu největšího dramatu v dějinách světa.  

Není však ani vyloučeno, že se toto drama nezvrtne ve frašku, 

budeme-li hledat odpověď na otázku, jak vlastně vznikl vesmír, v 

němž žijeme. Před chvílí jsem uvedl, že antropický vesmír bývá běž-

ným výsledkem velkého třesku v předešlé generaci antropických 

vesmírů. Tyto vesmíry se množí přednostně proto, že v dostatečně 

vyspělém antropickém vesmíru proces tvorby nové generace mini-

vesmírů podstatně zrychlují umělé zásahy dostatečně vzdělaných 

fyziků. Proto není tak úplně ztřeštěná domněnka, že to, že vesmír, v 

němž žijeme, je právě takový, jaký je, má na svědomí aspirant--

experimentální fyzik, pracující v předešlé generaci antropického 

vesmíru, který úspěšně obhájil doktorskou dizertaci a vůbec netuší, 

jak zajímavě se mu jeho pokus vydařil.  
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Přílohy 

I. Předpony pro dekadické násobky a díly základních 

jednotek a zkrácený exponenciální zápis 

Předpona  Zkratka  Exp.zápis  Dekadický zápis  Název  

yotta  Y  1024  
1 000 000 000 000 000 

000 000 000  
kvadrilion  

zetta  
Z 1021  1 000 000 000 000 000 

000 000  

(triliarda)  

exa  
E  10'8  

1 000 000 000 000 000 

000  
trilion  

peta  P  1015  1 000 000 000 000 000  (biliarda)  

tera  T  1012  I 000 000 000 000  bilion  

giga  G  109  1 000 000 000  miliarda  

mega  M  106  1 000 000  milion  

kilo  K  103  1 000  tisíc  

mili  m  io-3  0,001  tisícina  

mikro  u  10'6  0,000 001  milióntina  

nano  n  io-9  0,000 000 001  miliardtina  

piko 

femto  P f  

io-12 io-

15  

0,000000000001 

0,000000000000001  

biliontina 

(biliardtina)  

atto  a  

io-18  0,000 000 000 000 000 

001  
triliontina  

zepto 

yocto  
z y  

io-21 io-

24  

0,000 000 000 000 000 

000 001 0,000 000 000 

000 000 000 000 001  

(triliardtina) 

kvadriliontina  
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Příklady: 

10 EeV (exaelektronvoltů) = 10
19

eV (10 trilionů elektronvoltů) 

100 TB (terabajtů)  = 10
14

B (100 bilionůbajtů) 

100GHz (gigahertzů)  = 10
11

GHz (100 miliard hertzů) 

l Mpc (megaparseků)  = 10
6
 Mpc (l milion parseků) 

10μT (mikroteslů)   = 10
-5

T (10 milióntin teslů) 

100 nm (nanometrů)  = 10
-7

 m (100 miliardtin metru) 

1 fs (femtosekunda)  = 10
-15

s (1biliardtina sekundy) 
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II. Vybrané fyzikální a astronomické konstanty, definice 

a převodní vztahy 
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Gravitační konstanta G = 6,67.10
-11

„ m
3
 kg“' s“

2 
Planckova konstanta 

h = 6,63. l O“
34

 J s Rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 m s'
1
 = 

3. l O
8
 m s“

1 
l elektronvolt (eV) ~1,6.10“'

9
J (Joule) 

Záření s energií l eV má vlnovou délku 1,24 um Podle vztahu E 

= m . c
2
 je l kg ekvivalentní energii 90 PJ Energie l eVje ekvivalentní 

hmotnosti 1,78.10“
36

 kg  

Klidová hmotnost elektronu m = 9,1.10“
31

 kg ~ 511 keV c“
2 

Klidová hmotnost protonu mp = l ,7. l O~
27

 kg =938 MeV c
2 

Hertz 

(Hz) je jednotka frekvence, tj. jeden cykl za sekundu Joule (J) je jed-

notka energie; odpovídá práci, kterou vykonáme, když silou  

l newtonu působíme po dráze l metru Watt (W) je jednotka výkonu, 

přičemž platí l W =1 J s“
1 
Janský (Jy) je pomocná jednotka pro mě-

ření rádiového, resp. infračervené- 

ho toku, přičemž platí l Jy = l O'
26

 W m“
2
 Hz ' l občanský (tropický) 

rok má 3,16. l O
7
 s l světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo ve 

vakuu za l tropický rok,  

tj. asi 9,46. l O
15

 m (zhruba 10 Pm) l astronomická jednotka (AU) je 

střední vzdálenost Země-Slunce, tj. asi 149,6.10
6
km neboli 8,3 svě-

telné minuty  

l parsek(pc; zkratka ze slov „paralaxa“ a „secunda“) je vzdále-

nost, z níž je vidět l AU pod úhlem l“; přitom platí l pc ~ 3,1.10
16

 m 

= 3,26 světelného roku = 2,06. l O
5
 AU  

Hmotnost Země (MJ činí 6,0. l O
24

 kg Hmotnost Slunce (Mo) činí 

2.0.10
30

 kg, tj. 3,33.10
5
MZ Poloměr Slunce (RQ) činí 7,0. l O

8
 m Zá-

řivý výkon Slunce (Lo) ve všech oborech spektra dohromady dosahu-

je 3,8. l O
26

 W při teplotě povrchu 5 700 K a teplotě v nitru Slunce 

15 MK 

Stáří Slunce činí 4,6. l O
9
 let Slunce obíhá s celou sluneční soustavou 

kolem centra Galaxie ve vzdále 
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ností asi 8 kpc přibližně po kruhové dráze rychlostí 210 km s“
1
, takže  

jeden oběh ukončí asi za 250. l O
6
 let ^ ,«»• Stáří Galaxie se odhadu-

je na 12.10
9
 let Největší průměr Galaxie činí až 30 kpc, největší 

tloušťka však jen 5 kpc V Galaxii se nachází na 200. l O
9
 převážně 

trpasličích hvězd Úhrnná hmotnost Galaxie se odhaduje na 

1.10'
2
MQ, ale z toho převážnou  

část tvoří skrytá hmota; zářivý výkon Galaxie činí jen 10' 'LQ , tj. 

4.10
37

W  
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Novinky z kosmologie přinášejí časopisy:  

 

Čs. časopis pro fyziku (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) 

Kozmos (Slovenská ústředna hvězdáren, Hurbanovo)  

Říše hvězd (Agentura Říše hvězd, Praha) 

Vesmír (Nadace Vesmír, Praha)  

 

 

Zájemci o hlubší studium mohou navázat kontakt na adrese: 

 

Kosmologická sekce 

Česká astronomická společnost 

Královská obora 233 

170 00   Praha 7 – Holešovice 
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Fotografie na přední straně přebalu: 
Hvězdy v okolí jižního pólu opsaly v důsledku zemské rotace dlouhé 

kruhové oblouky během desetihodinové expozice. V popředí kopule 3,9m 
reflektoru Anglo--australské observatoře Siding Spring. 

Fotografie na zadní straně přebalu: 
Temná mlhovina v Orionu „Koňská hlava" na snímku  pořízeném 

3,6m dalekohledem ESO představuje důkaz výskytu chladného mezihvězd-
ného prachu, z něhož se jednou zrodí nové hvězdy a planety. Je od nás 
vzdálena l 100 světelných let. 

Fotografie na přední předsádce: 
Difuzní mlhoviny v okolí proměnných hvězd S a R Monocerotis v sou-

hvězdí Jednorožce - zčásti svítící a zčásti temné - představují zárodečný 
materiál (prach a plyn), z něhož se později rodí hvězdy. Snímek Schmidto-
vou komorou německé observatoře v Tautenburgu. 
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Jiří Grygar (*1936) absolvoval po studiu fy-
ziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a 
astronomie na Matematicko-fyzikální fakul-
tě UK v Praze vědeckou aspiranturu v oboru 
astrofyzika na observatoři Astronomického 
ústavu ČSAV v Ondřejově. Dnes působí v 
sekci elementárních částic Fyzikálního ústa-
vu AV ČR v Praze, kde se zabývá interagují-
cími dvojhvězdami. Od studentských let se 
se zanícením sobě vlastním věnuje populari-
zaci astronomie. Za celoživotní popularizaci 
vědy mu UNESCO udělilo v roce 1996 cenu 
Kalinga. Je spoluautorem encyklopedie 
Vesmír, kterou vydalo nakladatelství Mladá 
fronta (1979, 1983), a autorem (či spoluau-
torem) řady dalších knih: Vesmír je náš svět 
(1973), V hlubinách vesmíru (1975), Sejde-
me se v nekonečnu (1979), Okna do vesmíru 
dokořán (1989), Vesmírná zastavení 
(1990), Země ve vesmíru (1992) a CD-
ROM ASTRO 2001 - Báječný vesmír 
(1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDICE COLUMBUS SVAZEK 135 
 



-  249  - 

 

Jiří 

Grygar 
 

VESMÍR, 

JAKÝ 

JE 
 

SOUČASNÁ 

KOSMOLOGIE 

/TÉMĚŘ/ 

PRO KAŽDÉHO 
 

Text po odborné stránce přehlédl 
doc. RNDr. Jiří Bouška a prof. RNDr. Jan Novotný. 

Vydala Mladá fronta jako svou 5 227. publikaci. 
Edice Kolumbus, svazek 135. 
Edici řídí Božena Pravdová. 

Odpovědná redaktorka Věra Amelová. 
Výtvarný redaktor Bohuslav Holý. Typografie 

a technická redakce Jana Vysoká. 
 

Tisk a vazba Moravské tiskárny a. s., 
Tiskárna Olomouc, Studentská 5, 771 64 Olomouc 

224 stran textu, 16 stran barevné 
a 8 stran černobílé přílohy. 
První vydání. Praha 1997. 

Knihy Mladé fronty si můžete objednat na adrese: 
         Mladá fronta, odbyt knih, Chlumova 10, 130 00 Praha 3 



-  250  - 

 


