
Vesmírné záhady nesmírné. 

Vznik a vývoj vesmíru díky Bohu i materialisticky se dá řešit smírně teorií PRD (poměrně 

rozumně dobře): 

A) Vědecká teorie.  Na počátku byl Velký třesk, budoucí hmota vesmíru ve velmi malém 

žhavém prostoru řádově velikosti atomu, kde platí kvantové jevy nebo jejich obdoba- 

kvantové fluktuace  vedoucí  ke gigantické explozi zhruba před 13,8 miliardami let. 

Krátce po Velkém třesku vzniká prostor, čas, hmota a záření. Fyzikální zákony v okamžiku 

Velkého třesku nejsou známy a nejsou to fyzikální zákony našeho světa. 

o  Příčiny vzniku Velkého třesku se hledají v energii vakua a přeměny energie na jiný 

druh energie asi jako přeměna potenciální a kinetické energie (teorii zastává 

Lawrence Krauss). Snaha protlačit jakousi formu zákona zachování energie před 

Velký třesk nemá pochopitelně oporu v žádném pozorování. 

o Druhá možnost jsou fluktuace kvantové gravitace.  Snahy o velké sjednocení, tady 

společnou teorii kvantové fyziky a obecné teorie relativity (teorie gravitace) jsou 

zatím neúspěšné. 

o  Porucha symetrie byla patrně dána původními vlastnostmi, bylo víc částic než 

antičástic, po anihilaci spojené s uvolněním obrovské energie došlo postupně ke 

vzniku naší známé (baryonové) hmoty a temné hmoty, jejíž příčina je patrně 

v dosud neznámé částic, projevující se pouze gravitací. Hodně zjednodušeně 

řečeno,  Higgsův bozon se podílel na tom, že částice mají určitou hmotnost a 

vesmír je tedy hmotné podstaty. Logická se jeví námitka, že ani mocné uvolnění 

energie anihilace nemusí stačit na rozmetání tak obrovské hmoty do 

expandujícího vesmíru. 

o Hmotné podstaty je i záření, jehož dokladem z počátku vzniku vesmíru je reliktní 

záření mající dnes zhruba teplotu odpovídající 3K. 

o Vesmír se rozpíná, čehož je dokladem rudý posuv záření (spektra vodíku), který 

lze podle Dopplerova principu připsat vzájemnému vzdalování zdroje (světlo 

hvězd) a místa příjmu záření, což je naše Země, případně sluneční soustava. 

Rychlost vzdalování je větší ve vzdálenějším vesmíru, což popisuje Hubblova 

konstanta. Vesmír se tedy rozpíná zdánlivě z jednoho malého prostoru. 

Předpoklad homogenního původního vesmíru však nemusí být přesný. Galaxií 

jsou asi 2 biliony.  

o Baryonová hmota – složená z částic typu proton, neutron, elektron. Ve vesmíru je 

asi 4-5% této hmoty,  mezigalaktický vodík a prach obsahuje patrně 2x až 5x více 

hmoty, než svítící hvězdy. Uvnitř galaxií je asi 2x víc mezihvězdné hmoty, než 

svítících hvězd. 

o Temná hmota – podle různých odhadů asi 23 % vesmíru. Temná hmota byla 

vyvozena z vývoje galaxií, kde rotaci nelze vysvětlit klasickým Newtonovým 

zákonem. Galaxie jsou formovány další hmotou, která se projevuje pouze 

gravitací, není viditelná jako hvězdy. Podstatné je, že temná hmota tvoří zhuštěné 

oblasti typu koupelová pěna s větší hustotou hmoty na okrajích bublin. V místech, 

kde se kříží bubliny je ještě větší koncentrace (temné) hmoty, což jsou právě 

místa, kde jsou pozorovány kupy galaxií. 



o Temná energie – byla zavedena kvůli vysvětlení zrychleného rozpínání vesmíru. 

Má představovat asi 73% vesmíru. Energie a hmota se přepočítává podle E = 

m*c^2.  Podstata temné energie není známa ani v náznacích, má být rozložena 

rovnoměrně všude, způsobuje spíše než rozpínání vesmíru rozpínání prostoru. 

Rozdíl mezi tím moc nechápu. 

  Temná energie vysvětluje neznámé rozpínání prostoru něčí stejně 

neznámým.  

 Druhý problém je ve zpochybnění samotného měření asi 50 supernov, 

z nich bylo zrychlené rozpínání vyvozeno. Nově soubor asi 500 supernov 

vykazuje nezrychlené rozpínání vesmíru s větší pravděpodobností v rámci 

možných chyb, než zrychlené rozpínání. Pak by nebyla temná energie 

vůbec třeba a vesmír by se rozpínal konstantní rychlostí.  

 Třetí možnost říká, že temná energie nemusí být třeba, pokud naše 

bublina ve vesmíru má méně hmoty, než okolí, které ji táhne k sobě, což 

se podobá všeobecnému rozpínání pozorovatelného vesmíru. 

Je zřejmé, že vědecký postup byl měl být takový, že nejdříve se vyloučí jednoduchá 

řešení (vyloučit, že se vesmír rozpíná konstantní rychlostí ), a pak teprve zkoumat 

složitá řešení, což je určitě temná energie, když níž nevíme nic . 

Příčiny vzniku vesmíru a z toho plynoucího vývoje nejsou známy. Jestliže tomuto 

neznámému prvotnímu principu budu říkat Bůh, tak ho chápu jako prvotní 

uspořádání určující další vývoj.  

 Tyto nadřízené dosud neznámé fyzikální zákony v době Velkého třesku a 

před ním mohu chápat jako prvotní ideu, tedy jako vesmírný pojem Bůh. 

Ne Bůh, který mi přikazuje, že nemám krást a ubližovat ostatním. 

 Druhá možnost je plně materialistická, prvotní vesmír a jeho přeměny 

jsou dány jeho vlastnostmi, z nichž máme šanci pochopit zatím jen to, 

co zná astronomie, kosmologie a vesmírné zákony shodné se zákony 

fyziky na Zemi a pozorovaném vesmíru. Tento vesmír je nastavený tak, 

že umožnuje vznik životu příznivých oblastí ve vesmíru, pokročilého 

života, jehož jsme sami dokladem. http://www.osel.cz/8518-osel-

proti-nabozenstvi.html -články prof. Václava Hořejšího. 

B) Náboženské teorie.  Nadřazen všemu je Bůh určující ideu, věčný, všemocný, nezávislý na 

hmotě. Tento Bůh řídí nesmrtelnou duši člověka, která se může dostat k Bohu a žít život 

věčný. Kromě víry v karmu, spojenou s návratem duše dožít na zemi a odčinit přestupky 

minulých životů. Jak, na koho a podle jakého systému se neodžitá část karmy vrací na 

Zemi z astrálního prostoru, to se nedozvíme.  Hinduistické náboženství tvrdí, že tělo se 

skládá z 5 částí, z nichž poslední je ether. Spálením mrtvého těla na atomy (nebudu řešit, 

že spalováním vznikají molekuly) se má tělo (možná i ta duše) vrátit zpět do astrálního 

prostoru k další možnosti návratu na zemi.  

C) Boha se vytvořil člověk ve své mysli, což mu po generace umožňovalo lépe snášet 

těžkosti života na zemi. Křesťanská morálka je založena na Desateru přikázání a 

pomáhala a pomáhá podstatně formovat evropskou a západní civilizaci.  Tento názor 

http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html
http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html


zastávám i já a není to rouhání, když nevěřím věčnou duši a vzkříšení.  Kněží říkají, že 

Boha si nelze představit, pro jeho neomezenou moc nad nebem i zemí, nad vším 

viditelným i neviditelným, vládne neomezenou láskou atd.  Boha já chápu jako 

společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a 

podstoupení osobních obětí zvláště kvůli dětem, starým a nemocným a lidem, kteří 

potřebují pomoc. 

D) Bůh musí existovat, protože podmínky pro samovolný vznik života evolucí jsou 

nastaveny velmi těsně. Rozhodující je možnost kapalné vody a zisk energie ze Slunce. 

Odchylky je o zlomky % nebo třeba 1% od současných fyzikálních zákonů by vedly 

k stlačení všeho vesmíru nebo jeho rychlému rozplynutí, zahubení života zářením nebo 

zničení kosmickým chladem atd. Podstatné je, že část vesmíru se může rozvíjet ke 

složitějším formám proti entropii (samovolný vzrůst chaosu). 
 Námitka je jednoduchá.  Známe jedinou možnost života ve vesmíru, kterou jsme i my 

sami. Kdyby podmínky pro život byly nastaveny  jen málo jinak, tak bychom tu nebyli. 

Jsou to tedy velmi málo pravděpodobné podmínky, ale splněny prokazatelně jsou. 

Jednou na Zemi. 

 

 

Zdroj : astronom Petr Kulhánek http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php   

Objev gravitačních vln na zařízení v Antarktidě v roce 2014 pocházejících z doby vesmírné (v obrázku 

kvantové) inflace byl vyhodnocen jako chybný. Neznamená to, že nebyl Velký třesk, což tvrdila média. 

Znamená to, že zrychlené rozpínání na počátky vývoje vesmíru nebylo zatím potvrzeno, očekává se, 

že tyto gravitační vlny budou velmi slabé. Gravitační vlny podporující relativistickou teorii gravitace se 

podařilo prokázat v roce 2016 při požírání dvou černých děr. 

http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11/bb.png


 

Ve vzdálenosti kolem 14 miliard světelných roků uvidíme struktury z konce Velkého třesku. Dál se 
v elektromagnetickém spektru nedostaneme, neboť je pro něj prostředí Velkého třesku neprůhledné. 
Obdobný obraz uvidíme v severním i v jižním směru. Dnes už v těchto oblastech dávno Velký třesk 
není a Vesmír tam pokračuje dál do oblastí, které nevidíme, neboť signál z nich neměl dostatek času, 
aby k nám dolétl. Musíme si uvědomit, že se díváme „do minulosti“. Dnes je tam Vesmír podobný 
tomu našemu a možná tam existují nějaké inteligentní bytosti, které se naopak dívají naším směrem 
a vidí konec Velkého třesku u nás. 

Námi pozorované oblasti na severu a na jihu od sebe dělí vzdálenost přibližně 28 miliard světelných 
roků. Mezi těmito oblastmi nikdy nemohl prolétnout elektromagnetický signál, vesmír je starý 
necelých 14 miliard světelných roků. Tyto oblasti nejsou kauzálně spojeny, nikdy spolu nemohly 
komunikovat. Přesto v nich vidíme obdobné struktury. Jak je to možné? Jak je možné, že Vesmír na 
severu je stejný jako Vesmír na jihu, aniž by se tyto oblasti mohly někdy v minulosti „domluvit“ – tedy 
komunikovat spolu? Takových kauzálně nespojených oblastí je v dnešním vesmíru obrovské 
množství. Hovoříme o tzv. problém horizontu. 

  

Vývoj vesmíru ,Velké ochlazení 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_z%C3%A1niku_vesm%C3%ADru  

Podle vědců je tato teorie nejpravděpodobnějším koncem vesmíru. Podle této teorie se bude vesmír 
do nekonečna rozpínat a i když by se rychlost expanze snižovala, nikdy by se nezastavila. V takovémto 
případě by ale umírání vesmíru trvalo nepředstavitelně dlouho. Za přibližně 10^25 let budou většinu 
hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v 
centrech galaxií. Za 10^32 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. 
Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne. Za dalších 10^67 let se začnou vypařovat i černé díry, 
začnou z nich unikat částice záření, a v čase 10^100 let se vypaří i superhmotné černé díry. Ve 
vesmíru by zůstali jen fotony a elementární částice. 

http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nejvetsi-zahady-vesmiru-jsou-prirodni-zakony-vyladeny-pro-zivot-7   

Jaký bude osud vesmíru? 

2029 – Jedním z nejvýraznějších útvarů na tváři Jupitera je Rudá skvrna. Jedná se o 
gigantický hurikán, který astronomové pozorovali již před tři sta lety. Poslední fotografie 
Jupiteru ukazují, že Rudá skvrna se pomalu vytrácí, až zmizí úplně.  

http://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=669
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_z%C3%A1niku_vesm%C3%ADru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Expanze
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_trpasl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrony
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitrony
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neutrino
https://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1stice
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nejvetsi-zahady-vesmiru-jsou-prirodni-zakony-vyladeny-pro-zivot-7


2227 – Po 20 let bude Pluto k Slunci blíže než poslední planeta sluneční soustavy 
Neptun. Občas tato zvláštní situace nastane, avšak vzhledem k tomu, v jakých rovinách 
obě tělesa krouží, nedá se předpokládat, že by někdy došlo k jejich kolizi. 

2 880 – Asteroid 1950 DA prolétne těsně kolem Země, nedá si vyloučit ani kolizní situace. 

Kilometrová planetka byla objevena už v roce 1950 a případný její náraz do Země by způsobil globální 

katastrofu. Podle výpočtů se šance, že se tak skutečně stane, pohybuje kolem kurzu 1:300. 

12 000 – Byť to tak z pohledu ze Země nevypadá, sluneční soustava nyní prochází obrovským 

galaktickým vodíkovým mračnem. Vstoupila do něj již před 150 000 lety a ještě nějakou dobu si v 

něm pobude. Jeho průměr není nijak velký, jen 300 světelných let. Disponuje i docela slušnou 

magnetickou sílou. Dopadům tohoto magnetismu na Zem naštěstí zabraňuje sluneční vítr a 

magnetické pole naší mateřské hvězdy. Kolem roku 12000 Slunce se svými planetárními dětmi oblak 

opustí. 

35 000 – Že nejbližší hvězdou ke Slunci je Proxima Centauri, se děti učí již na základní škole. Tato čtyři 

světelné roky vzdálená planeta je zajímavá i tím, že ji obíhá přinejmenším jedna planeta. Proxima 

Centauri však místo v těsném sousedství naší sluneční soustavy nemá předplacené. V roce 35 000 ji 

vystřídá jiný červený trpaslík Ross 248, který k nám míří ze souhvězdí Andromedy. 

100 000 – Oblohu rozjasní supernova, kterou bude mít na svědomí hvězda VY Canis Majoris. Tento 

červený veleobr, který se nachází v souhvězdí Velkého psa, je jednou z největších známých hvězd. 

Podle některých výpočtů by umístěna do středu našeho solárního systému dosahovala až k oběžné 

dráze Saturnu. 

200 000 – Astrologové to asi neradi uslyší, ale za 200 000 let bude obloha nad Zemí vypadat zcela 

jinak než dnes. Vesmír je dynamický systém, hvězdy se v něm neustále pohybují, a tak souhvězdí 

rozhodně nejsou stabilní záležitostí. Rovněž zvířetníková souhvězdí už dávno nebudou tím, čím jsou 

dnes. Ostatně, už nějakou dobu se v ekliptice pohybuje souhvězdí Hadonoše. Nejvíce se z pohledu ze 

Země promění zodiakální souhvězdí Blíženců, dále pak Velké medvědice, Persea a Orionu. 

1 400 000 – Oortův oblak je dosud neprokázaný, ale s velkou pravděpodobností existující kulovitý 

mrak plný komet, který obklopuje naši sluneční soustavu. Jak však již bylo zmíněno, vesmír je 

neustále v pohybu. Necelých 65 světelných let od Slunce se v souhvězdí Hada nyní nachází oranžový 

trpaslík Gliese 710. Ten má zhruba poloviční hmotnost jako Slunce a podle posledních měření přímo 

spěchá. Za necelý milion a půl let se k naší hvězdě přiblíží na pouhý světelný rok, čímž Oortův oblak 

zásadně naruší. Mnoho komet tak změní dráhu a namíří se to do středu solárního systému.  A 

doufejme, že nás mine. Halleyova kometa má průměr kolem 300 km, ne že by s ní hrozila akutně 

srážky, ale 300 km je o dost víc jak 10 km u asteroidu, který před 65 miliony let mohl vyhubit 

dinosaury.  Vyspělý život nějaká zbloudilá kometa může zničit. Komety se možná podílely na vzniku 

života na Zemi, biliony komet jsou nyní daleko od Slunce, ale byly odmrštěny gravitací při vzniku naší 

soustavy.  Nejsou to jen zmrzlé ledové a plynové koule, odnesly si sebou prvotní složení, mohou 

obsahovat složky potřebné pro pozdější vznik života přes nukleové kyseliny a proteiny.  Asi 300 

milionů let trvalo intenzivní bombardování horké Země kometami a asteroidy. Vznikla atmosféra, 

kapalná voda a další podmínky života. S podílem komet na vzniku života a jeho možné zániku ne 

všichni souhlasí, ale vyloučit to nelze. 

 Jiné obdobné údaje z Wikipedie : Glise 710 je asi 63,0 světelných let od Země. 

Satelit Hipparcos ukazují, že se hvězda během 1,4 miliónu let přiblíží na vzdálenost 0,21 světelného 

roku. 



10 000 000 – Pokud bude ještě na Zemi existovat život i za 10 milionů let, tak v té době jej bude čekat 

další náročná zkouška. Na svědomí ji bude mít dvojhvězda T Pyxidis. Ta se skládá ze žlutého 

trpaslíka, tedy hvězdy podobné Slunci, a bílého trpaslíka. Bílý trpaslík pomocí své velké gravitace 

odčerpává ze svého souputníka materiál. Výsledkem bude kolaps hvězdy, její přeměna v supernovu a 

pořádná dávka záření vyslaná do okolí. Výbuch bude natolik silný, že záření z něj dokáže zásadním 

způsobem poškodit ozónovou vrstvu Země a způsobit masové vymírání. Nemá nastat. 

http://www.astro.cz/clanky/hvezdy/chysta-rekurentni-nova-t-pyxidis-neco-velkeho.html     

1 000 000 000 – I když se Země od Slunce nenápadně vzdaluje (asi 4 cm/rok), tak zářivost hvězdy se 

zvyšuje. Ve svých důsledcích to znamená jediné: Země se bude zahřívat, až opustí obyvatelnou zónu, 

a existence vody v kapalném skupenství na ní již nebude možná. Pokud ještě bude lidstvo existovat, 

bude si muset hledat jiný domov. 

4 000 000 000 – Naše Mléčná dráha jí obdobné o něco větší galaxie také spirální Andromeda se 

přibližují asi 100 km/s a k průniku by mělo dojít asi za 4 miliardy let.  Rozhodující jsou gravitační síly, 

kde při neznámém množství temné hmoty lze těžko provést odhad dopadů této srážky. Obecně 

srážkou dvou spirálních galaxií vzniká jedna eliptické galaxie.  Eliptických galaxií je ve vesmíru mnoho. 

Splynutí dvou supermasivních  děr  v centrech galaxií bude pěkný tanec, který může Sluneční 

soustavu odeslat  až do čtyřnásobné vzdálenosti  od centra galaxie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_v_Andromed%C4%9B  

 

A co dál? Prostor ovládne chlad a pustota. Čas jako by se zastavil, protože tak bude vesmír vypadat 
velmi, velmi dlouho.  

 Až po 10³¹ letech začne docházet k určitým změnám. Nukleony, které dosud tvořily hvězdné 
zbytky se začnou měnit v lehčí částice, jakými jsou pozitrony nebo elektrony. Ale ani ony tu 
nebudou věčně… 

 Elektrony a pozitrony se začnou rozplývat a ten samý osud čeká mrtvé hvězdy. Ani černé díry 
si svou pozici neudrží. Byť je všeobecně známo, že jim neunikne téměř nic, tyto díry nejsou 
zas tak úplně černé. Stephen Hawking prokázal, že z nich uniká záření, takže vlastně postupně 
vypařují. A to tak, až jednoho temného dne zmizí docela.  

 Uplyne googol let  ‚ (10E+100) a kosmos bude zcela bez hmoty. Tu a tam jím proletí zbytky 
záření a nějaké zatoulané neutrino. Vesmír bude pomalu a mrazivě umírat.  Počet let 10^100 
je mnohem větší, než počet částic ve známém vesmíru, který se udává 10^89 částic. 

 Zdroj : Volně podle 21.století, Martin Janda. 21.stoleti.cz 

Další vysvětlující text je převzat astronoma prof. Patra Kulhánka a serveru aldebaran.cz 

Petr Kulhánek, http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php 

Velký třesk neexistoval! Vědci se mýlili a Vesmír nevznikl z Velkého třesku! Variant se vyrojilo velké 
množství. Mediální masáž byla natolik silná, že i racionálně uvažující jedinci občas 
zapochybovali. Není nakonec tedy vše jinak? Kde se vzaly tyto zprávy? Mají nějaký reálný základ, 
nebo jde jen o kachnu typickou pro období, kdy je jiných afér příliš málo a je třeba zájem společnosti 
přiživit vhodným výmyslem? Pokud zapátráme ve vědeckém tisku, mohou mít tyto zprávy reálný 
podklad buď v pochybnostech o existenci počáteční singularity [1] nebo v nedávno odvolaném 
objevu reliktních gravitačních vln (viz AB 42/2014). Jaká je tedy skutečnost? 
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Reliktní záření – záření, které se od látky oddělilo přibližně 400 000 let po vzniku vesmíru, 

v době, kdy se vytvářely atomární obaly prvků a končilo plazmatické období vesmíru. 

Počáteční horkou (plazmatickou) fázi existence vesmíru nazýváme Velký třesk a reliktní záření 

tedy pochází z období konce Velkého třesku. Dnes má teplotu 2,73 K a vlnovou délku 

v milimetrové oblasti. Je jedním ze základních zdrojů informací pro naše poznání raného 

vesmíru. V anglické literatuře se označuje zkratkou CMB (Cosmic Microwave Backgroud, 

mikrovlnné záření pozadí). 

Plazma – kvazineutrální soubor nabitých a neutrálních částic, který vykazuje kolektivní 

chování. Lidsky to znamená, že se v dané látce nachází alespoň malé množství elektricky 

nabitých částic, které jsou v celém objemu elektricky neutrální a jsou schopny reagovat na 

elektrická a magnetická pole jako celek. Plazma vzniká odtržením elektronů z elektrického 

obalu atomárního plynu nebo ionizací molekul. S plazmatem se můžeme setkat v elektrických 

výbojích (blesky, jiskry, zářivky), v polárních zářích, ve hvězdách, ve slunečním větru 

a v mlhovinách. Přes 99 % atomární látky ve vesmíru je v plazmatickém skupenství. 

Inflace – prudké (exponenciální) zvětšení rozměrů raného vesmíru. Zpravidla se dává do 

souvislosti s oddělením silné interakce v čase 10−35 s po Velkém třesku. V průběhu inflace 

dojde k zvýšení entropie faktorem 10^90 až 10^120a k zvětšení rozměrů faktorem 10^30 až 

10^50. Uvolněná energie je minimálně 10^60 GeV, způsobí opětovné ohřátí vesmíru a vznik 

stochastických reliktních gravitačních vln. Některé modely kladou inflaci do ještě ranějších fází 

vývoje vesmíru. 

Gravitační interakce – interakce působící na všechny částice bez výjimky. Má nekonečný dosah 

a její intenzita ubývá s kvadrátem vzdálenosti. Současnou teorií gravitace je obecná relativita 

publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915. Podle této teorie kolem sebe každé těleso 

zakřivuje prostor a čas a v tomto pokřiveném světě se tělesa pohybují po nejrovnějších 

možných drahách, tzv. geodetikách. Obecná relativita předpověděla řadu jevů, které 

z Newtonovy teorie gravitace nevyplývají. 

Kvantová gravitace – teorie pokoušející se spojit zákony kvantové mechaniky se současnou 

teorií gravitace, obecnou relativitou. Zdá se, že nejblíže cíli jsou tzv. teorie strun. 

Expanze a singularita 

Od roku 1929, kdy Edwin Hubble objevil expanzi Vesmíru, víme, že se vesmír rozpíná. V roce 1998 
jsme se dozvěděli, že přibližně od poloviny existence Vesmíru je tato expanze zrychlená. Téměř 
okamžitě se nabízí úvaha: pokud se Vesmír rozpíná, dříve musel být hustší, teplejší a menší. Limitně 
dojdeme k tomu, že Vesmír musel mít počátek, kdy měl nekonečnou hustotu, teplotu a nacházel se 
v nulovém objemu. Taková úvaha má dvě základní vady. První je nulový objem. Dosud nevíme, zda 
má Vesmír objem konečný, či nekonečný. V druhém případě se Vesmír při expanzi nezvětšuje a dříve 
byl hustší a teplejší, nikoli však menší. Druhou vadou na kráse je počáteční singularita (nekonečná 
teplota a hustota). Extrapolaci zpět v čase nemůžeme provádět na základě našich znalostí gravitační 
interakce. V extrémně hustých a horkých podmínkách počátku Vesmíru se nepochybně uplatňovaly 
i kvantové jevy, které „zabránily“ nekonečným hodnotám. Například Pauliho vylučovací 
princip pro fermiony neumožňuje, aby tyto částice sdílely stejné kvantové stavy. Na počátku měla vliv 
nejen gravitační interakce, kterou v současnosti dobře popisuje obecná teorie relativity, ale 
i elektřina a magnetizmus, silná interakce a slabá interakce, které dobře popisují kvantové zákony. 
Můžeme tedy pouze extrapolovat, že díky probíhající expanzi musel být vesmír na počátku velmi 
horký a hustý, a nacházel se proto v plazmatickém skupenství. 
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Po druhé světové válce se horkým a hustým původem vesmíru podrobně zabývali George 
Gamow, Ralph Alfpher a Robert Herman. Počítali, jak v provopočátečním plazmatu vznikaly první 
atomová jádra a jak se takový horký a hustý vesmír choval. Elektromagnetické záření bylo 
rozptylováno na volných elektronech a neustále probíhal proces pohlcení a opětovného vyzáření. 
Počáteční vesmír byl pro elektromagnetický signál neprůhledný, ne nepodobně našemu Slunci, které 
je tvořeno také neprůhledným plazmatem. 

Teorie horkého původu světa měla značné množství odpůrců. Jedním z nich byl britský fyzik Fred 
Hoyle, který celou teorii v roce 1949 označil souslovím Big Bang – velké plácnutí, velký nesmysl. 
Negativně laděný název se ovšem ujal a dnes, kdy je horký původ světa nezpochybnitelný, je běžně 
používán pro plazmatickou éru našeho Vesmíru, která trvala přibližně 400 000 roků. Poté Vesmír 
ochladl natolik, že se plazma přeměnilo v neutrální plyn, elektrony se staly součástí atomárních obalů 
a elektromagnetické záření začalo vesmírným prostředím volně procházet. Toto záření uvolněné 
v závěru Velkého třesku dnes umíme zachytit a analyzovat – jde o tzv.reliktní záření, které je 
poselstvím z konce Velkého třesku. 

Na sever a na jih 

Standardní model Velkého třesku má ale v počátečním období některé problémy. Už jsme se zmínili 
o fyzikálně nesmyslné singularitě. Představme si nyní, že se zahledíme na noční oblohu a nějakým 
velmi dobrým přístrojem se budeme dívat na sever a poté na jih. Rozhodně nebudeme tuto úvahu 
dělat se směrem západním ani východním, kde je situace politicky značně nejistá. Ve vzdálenosti 
kolem 14 miliard světelných roků uvidíme struktury z konce Velkého třesku. Dál se 
v elektromagnetickém spektru nedostaneme, neboť je pro něj prostředí Velkého třesku neprůhledné. 
Obdobný obraz uvidíme v severním i v jižním směru. Dnes už v těchto oblastech dávno Velký třesk 
není a Vesmír tam pokračuje dál do oblastí, které nevidíme, neboť signál z nich neměl dostatek času, 
aby k nám dolétl. Musíme si uvědomit, že se díváme „do minulosti“. Dnes je tam Vesmír podobný 
tomu našemu a možná tam existují nějaké inteligentní bytosti, které se naopak dívají naším směrem 
a vidí konec Velkého třesku u nás. 

Námi pozorované oblasti na severu a na jihu od sebe dělí vzdálenost přibližně 28 miliard světelných 
roků. Mezi těmito oblastmi nikdy nemohl prolétnout elektromagnetický signál, vesmír je starý 
necelých 14 miliard světelných roků. Tyto oblasti nejsou kauzálně spojeny, nikdy spolu nemohly 
komunikovat. Přesto v nich vidíme obdobné struktury. Jak je to možné? Jak je možné, že Vesmír na 
severu je stejný jako Vesmír na jihu, aniž by se tyto oblasti mohly někdy v minulosti „domluvit“ – tedy 
komunikovat spolu? Takových kauzálně nespojených oblastí je v dnešním vesmíru obrovské 
množství. Hovoříme o tzv. problém horizontu. Fyzikové se snažili hledat mechanizmy, které by 
umožnily kauzálně nespojeným oblastem v minulosti nějak komunikovat. Tím by se vysvětlil fakt, že 
v různých směrech vidíme zhruba podobný obraz vesmírných struktur. 
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Na obrázku jsou zobrazeny světelné horizonty (vzdálenosti, do kterých světlo  
doletí za dobu existence Vesmíru) pro Zemi a oblasti S a J. 

Inflace a časová nula 

Problém horizontu je jen jedním z více problémů standardního modelu. V roce 1979 ukázal Alan 
Guth, že by většinu z těchto problémů vyřešila inflační fáze. Pokud by v raném vesmíru existovalo 
krátké období prudké expanze, mohly se dnes kauzálně nespojené oblasti „domluvit“ v období před 
inflací. Inflační model prošel mnoha modifikacemi, autory dnešního inflačního scénáře jsou Andrej 
Linde, Paul Steindhardt a Andreas Albrecht. Inflace se zpravidla klade do období 10–35 sekundy, kdy 
se podle našich představ měla oddělovat silná interakce od ostatních. Tento fázový přechod by mohl 
mít za následek prudkou expanzi rozměrů, která trvala 10–37 s a v průběhu níž expandovaly rozměry 
všech oblastí faktorem 1030 až 1050. Pokud byste si z předinflační látky uhnětli malé zrnko prachu, 
zvětšilo by se v průběhu inflace na velikost dnes pozorovatelného Vesmíru. 
Můj názor : možství energie potřebné k tak gigantickému rozpínání je nepředstavitelné. Když dnes 
vezmeme okruh 100 světelných let kolem Země, tak tento horizont snad možného setkání 
s mimozemským životem se rozpíná plíživou rychlostí 2 m/s, což je rychlost rekreačního pohybu 
důchodce se psem čmuchálkem. 

Nevíme, zda inflační fáze ve Vesmíru proběhla, či ne. Mnozí vědci by si ji přáli, neboť vyřeší řadu 
problémů standardního modelu. Přání ale k platnosti teorie samozřejmě nestačí. Pokud inflační fáze 
existovala, znamenala faktický počátek našeho Vesmíru. Časová nula v standardním modelu vznikla 
jako extrapolace dnes pozorované expanze do minulosti. Inflace ale znamená jakýsi fázový přechod. 
V průběhu inflace vznikal Vesmír, jak ho dnes vnímáme a známe. Před ní mohl existovat jiný Vesmír 
s jinými vlastnostmi, možná Vesmír plný kvantových fluktuací, jakési kvantové pěny. Nevíme, jak 
dlouho tato předvesmírná fáze mohla existovat a zda v ní měl pojem času vůbec nějaký smysl. 
Představa počáteční singularity je v inflačních modelech zbytečná. 
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Na obrázku jsou vyznačené dvě oblasti S (severní) a J (jižní), které dnes nejsou kauzálně spojené. 
Pokud existovala inflační fáze, mohly spolu tyto oblasti komunikovat před ní. Nula na časové stupnici 
je volena jako zpětná extrapolace poinflační expanze a je zřejmé, že nemá žádný podstatný význam. 

Gravitační a hustotní vlny 

Pokud inflační fáze existovala, měly by se jako její přímý důsledek Vesmírem šířit hustotní a gravitační 
vlny. Do gravitačních vln se vkládala velká naděje. Jejich zachycení by znamenalo nejen existenci 
inflační fáze, ale i možnost zkoumat samotný vznik Vesmíru. Přímý záchyt by měl být možný obřími 
interferometry. Projekt tří sond LISA, které na sebe měly mířit laserovými paprsky a sledovat 
pohupování jednotlivých členů formace na gravitační vlně, byl bohužel z finančních důvodů zrušen. 
Ramena interferometru měla být vzdálená 5 milionů kilometrů a projekt by podle propočtů měl být 
dostatečně citlivý k zachycení reliktních gravitačních vln. Obdobný evropský projekt NGO (New 
Gravitational Observatory) počítá s rameny „jen“ milion kilometrů dlouhými, nicméně k zachycení 
těchto vln by také měl postačit. Jeho osud je ale nejistý. 

Druhou možností je nepřímý záchyt otisku těchto reliktních gravitačních vln v polarizaci reliktního 
záření (viz AB 13/2014). Na počátku roku 2014 byl oznámen objev charakteristické polarizace 
reliktního záření, který by mohl odpovídat reliktním gravitačním vlnám. Objev byl učiněn na zařízení 
BICEP 2 a podrobně jsme ho rozebírali v AB 13/2014. Signál byl podezřele silný a nakonec se ukázalo, 
že jeho podstatná část je způsobena prachem z roviny naší Galaxie – Mléčné dráhy (viz AB 42/2014). 
Velký kosmologický objev se sice nekonal, ale za pomoci měření sondy Planck bylo alespoň podrobně 
zmapováno magnetické pole v rovině Mléčné dráhy. 
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Etapy života Vesmíru. Základ z Wikipedia/Yinweichen byl upraven, opraven, doplněn 

Existoval Velký třesk? 

Byl tedy Velký třesk? Záleží na tom, co tímto souslovím nazýváme. Pokud jím rozumíme počáteční 
singularitu, ze které se zrodil Vesmír, je vysoce pravděpodobné, že nic takového skutečně 
neexistovalo. Podle nám známých zákonů by kvantové jevy vzniku takové singularity zabránily. 
Pokud ale Velkým třeskem nazýváme počáteční horké (plazmatické) období, je to něco jiného. O této 
fázi Vesmíru máme řadu experimentálních důkazů. A nic na tom nezmění ani odvolání objevu otisku 
gravitačních vln na zařízení BICEP 2. Odvolání objevu neznamená, že by reliktní gravitační vlny 
nemohly existovat. Jak se předpokládalo, jsou velmi slabé. Možná je objevíme v rámci pečlivějších 
analýz nebo za pomoci citlivějších zařízení. A i kdyby se jednou ukázalo, že reliktní gravitační vlny 
opravdu neexistují, znamenalo by to neexistenci inflační fáze, nikoli neexistenci Velkého třesku, 
jakožto horkého počátečního období našeho Vesmíru. 
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