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Kosmologie

100 let kosmologie

Michaela Kryšková
Stvoření světa, podstata času, vlastnosti a podoba vesmíru a naše místo a úloha v něm - to vše
jsou otázky, o kterých lidstvo uvažuje od svého počátku. V minulosti, a to i velmi dávné, se lidé
snažili vnést do chaosu řád, vysvětlit původ a vývoj světa. Kosmologie byla doménou šamanů,
vypravěčů a kněží. Vytvořili množství mýtů a legend. Dnes se snažíme tyto otázky zodpovědět
s pomocí matematiky a fyziky, vědecky, exaktně. Kosmologii na této úrovni patří vlastně až
dvacáté století.

Model nestatického vesmíru vytvořil
ruský fyzik Alexandr Fridman. Učinil dva
zjednodušující předpoklady o vesmíru: že je
homogenní (všude skoro stejný) a izotropní
(má ve všech směrech stejné vlastnosti).
Pouze na základě těchto prostých předpo-
kladů ukázal, že bychom neměli očekávat
statický vesmír. Už v roce 1922 před-
pověděl budoucí Hubblův objev – vzda-
lování dalekých galaxií. Ve své původní
práci Fridman popsal jen jeden typ vesmíru
– rozpínání probíhalo pomalu a přitažlivá
síla mezi galaxiemi expanzi postupně brzdi-
la, až ji zcela zastavila. Pak nastalo naopak
smršťování vesmíru. 

Dalším, kdo přemýšlel o nestatickém
vesmíru, byl mladý belgický kněz a vědec
Georges Lemaître. Již v r. 1927 uvažoval
o obrovském výbuchu, při němž se vesmír
začal rozpínat ze stavu nekonečné hustoty
a teploty. Představoval si tzv. prvotní atom,
v němž byla původně spojena hmota
a energie.

Velkou revoluci v modelech nestatického
vesmíru představovala práce amerického
astronoma Edwina Hubbla. V r. 1924 pro-
kázal, že naše Galaxie není v kosmu jediná.
Některé z mlhovin, které pozorovali astro-
nomové svými dalekohledy, byly ve sku-
tečnosti vzdálenými ostrovy skládajícími se
z miliard hvězd. Pomocí metody cefeid,
které se Hubble snažil v dalekých galaxiích
najít, měřil jejich vzdálenosti. Publikoval
vzdálenosti devíti cizích galaxií. V r. 1929

vznikl a jak se vyvíjel? A jaký bude jeho
další osud? 

Einstein a jeho teorie znamenala velký
pokrok. Zároveň nám ale odhalila, jak málo
o vesmíru víme. 
• 1902 - Einstein přijal práci technického
experta třetí třídy v Patentovém úřadu
v Bernu
• 1905 - vyšel vědecký článek, ve kterém
Einstein vyslovil speciální teorii relativity
• 1907 - rovnice E = mc2

• 1916 - Einstein vydává „Základy obecné
teorie relativity“

V té době většina vědců věřila, že vesmír
je statický. S příchodem obecné teorie rela-
tivity se prostor a čas staly dynamickými
veličinami – určují veškeré dění ve vesmíru
a samy jsou tímto děním proměňovány.
Z obecné teorie relativity plyne, že se ves-
mír musí rozpínat. Ale i sám Einstein se
zpočátku dopustil chyby při její aplikaci na
kosmologii. Aby zachoval statický vesmír,
musel do výpočtů zahrnout kosmologickou
konstantu, parametr, který bránil expanzi.
Kosmologická konstanta představovala
dodatečný antigravitační vliv, který neměl
původ v žádném zdroji (jako ostatní 4 zá-
kladní interakce), ale byl zabudován do
samotné struktury prostoročasu. Einstein
tvrdil, že prostoročas má sklon k rozpínání
a tato tendence je v rovnováze s přitažlivostí
hmoty, takže výsledkem je statický vesmír. 

Nová kosmologie
Vlastnosti nestatických modelů vesmíru

mohly být předpovězeny na základě New-
tonovy teorie už mnohem, mnohem dříve.
Viděli jsme však, že víra ve statický vesmír
byla natolik neotřesitelná, že přetrvala až do
století dvacátého.

Srozumitelné vzorce času a prostoru
„Nemohu si vybavit, kdo je ten třetí...“
sir Arthur S. Eddington přemýšlí, kdo další
rozumí teorii relativity

Astronomové, fyzikové a matematici vyt-
vořili v minulém – dvacátém století mnoho
teorií, které zcela postavily na hlavu staré
představy. Prostoročas obsahuje hmotu-
energii, která jej zakřivuje do složitých
čtyřrozměrných křivek. Možná ale existuje
ještě více dimenzí než ony čtyři, možná až
dvacet šest, ale ty mohou být tak stočeny, že
si jich normálně ani nevšimneme. Místo
jednoho vesmíru jich mohou být miliardy,
mohou existovat souběžně nebo tvořit
nekonečnou posloupnost velkých třesků
a velkých krachů.

Na počátku 20. století věděli astrono-
mové málo – o to však byli předvídavější.
Vesmír vyplňuje Mléčná dráha a další
hvězdné ostrovy – galaxie. Ale jak vesmír

Mgr. Michaela Kryšková (*1974) 
vystudovala fyziku na MFF UK, obor astro-
nomie. Na téže fakultě pokračuje v doktorand-
ském studiu. Zajímá se především o teoretickou
astrofyziku, teorii relativity a fyziku pulsarů.

Albert Einstein
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objevil Hubble rudý posuv vzdálených
galaxií. To znamenalo, že vzdálenost mezi
galaxiemi narůstá s časem – galaxie se vzda-
lují tím rychlejí, čím jsou od nás dále. Ves-
mír se rozpíná.

Na základě tohoto objevu vypracovali
roku 1935 další nestatické modely vesmíru
americký fyzik Howard Robertson a britský
matematik Arthur Walker. K původnímu
Fridmanovu modelu přibyly další dva:

- vesmír expanduje velkou rychlostí a gra-
vitace rozpínání nikdy nezastaví;

- vesmír se rozpíná nejmenší možnou
rychlostí, rychlost vzdalování galaxií se pos-
tupně zmenšuje, ale rozpínání se nikdy
úplně nezastaví (tzv. asymptotická expanze);

Obecně lze získat všechny tři modely
řešením Einsteinových rovnic gravitačního
pole za předpokladů izotropního a homo-
genního prostoročasu. Dnes se označují
všechny tyto modely jako Fridmanovy mo-
dely a na Roberstona s Walkerem „zbyla“
jen Robertson-Walkerova metrika – popis
prostoročasu s uvedenými vlastnostmi.

Velký třesk
„Tam, kde nebylo ani nebe, ani země, zazně-
lo první slovo Boží. A všechna ta nekoneč-
nost věčnosti se zachvěla...“

mýtus středoamerických Mayů
Poznání, že se vesmír rozpíná, postavilo

vědce před základní otázku: odkud se
všechny galaxie rozpínají? Když rozpínání
obrátíme zpět v čase, zjistíme, že v určitém
okamžiku v minulosti musela být vzdá-
lenost mezi galaxiemi nulová. Jak takový
vesmír vypadal? Jeho hustota a křivost pros-
toročasu musela vzrůst nade všechny meze.
Ani obecná teorie relativity není schopna
popsat takový stav vesmíru. Označuje se
jako singularita.

Objev záření mikrovlnného pozadí neboli
relikního záření znamenal definitivní po-
tvrzení teorie raného horkého vesmíru.
V roce 1965 testovali američtí fyzici Arno
Penzias a Robert Wilson citlivý detektor
mikrovlnného záření. Objevili podivný
šum. Zjistili, že jej tvoří záření z vesmíru –
přichází k nám přes většinu pozorovatel-
ného vesmíru, jeví se v prvním přiblížení
izotropní (tj. přichází ze všech směrů stej-
ně). Teoreticky rozpracovali myšlenku
reliktního záření Bob Dicke a Jim Peebles –
snažili se ukázat, že ještě dnes bychom
mohli zachytit odlesk raného vesmíru.
Rozpínání vesmíru způsobuje tak obrovský
rudý posuv kdysi horkého záření, že
bychom je měli dnes pozorovat v podobě
mikrovln. Ale Nobelovu cenu za objev
reliktního záření dostali nakonec Penzias
a Wilson (v roce 1978). Výzkum reliktního
záření pak pokračoval, byla vypuštěna
družice COBE (COsmic Background
Observer), která potvrdila předpokládanou
dipólovou anizotropii reliktního záření. Ta
je způsobena pohybem Země vůči pozadí
relikního záření. Jsou plánována i budoucí
měření reliktního záření s cílem odhalit
vyšší multipóly pomocí družic, např. MAP
(Microwave Anisotrophy Probe).

Britský matematik a fyzik Roger Penrose
se zabýval studiem singularit v černých
dírách a v roce 1965 formuloval větu, která
říkala, že každá kolabující hvězda musí
skončit v singularitě. Stephen Hawking větu
časově obrátil a ukázal, že každý model
vesmíru, který se dostatečně rychle rozpíná

Jak vesmír ze singularity vznikl? Muselo
dojít k velkému třesku, mocnému výbuchu
na počátku života našeho vesmíru, který
přinutil prostoročas k rozpínání. První
teorie velkého třesku však nadále bojovaly
s mocným dogmatem stacionárního ves-
míru. Ještě v roce 1948 rozpracovali teorii
stacionárního vesmíru Herrman Bondi,
Thomas Gold a Fred Hoyle – v prázdných
prostorách mezi vzdalujícími se galaxiemi
se vytvářejí nové galaxie. Jejich teorie
vyžadovala určitou úpravu obecné teorie
relativity, aby bylo možné neustálé tvoření
nové hmoty, ale toto množství bylo natolik
nízké, že nedošlo k rozporu s pozorováním.
Prvně byla nazvána teorií velkého třesku
Lemaîtrova teorie. Výraz poprvé posměšně
použil Fred Hoyle, který Lemaîtrův model
nepřijal.

Zatímco Bondi, Gold a Hoyle trvali na
stacionárním vesmíru, ve stejném roce se
objevil revoluční článek od George
Gamowa a jeho studenta Ralpha Alphera.
Obsahoval scénář horkého období raného
vesmíru a předpovídal reliktní záření, které
bylo pak objeveno až v r. 1965. Ve své práci
ukázal, jak vznikl vodík a hélium v prvních
minutách po začátku exploze. George
Gamow byl Fridmanovým studentem a od
počátku podporoval teorii velkého třesku.
Napsal a ilustroval mnoho populárních
knih, vysvětlujících relativitu a novou kos-
mologii.

V roce 1951 přijala katolická církev
model velkého třesku a oficiálně prohlásila,
že je v souladu s Biblí.

Alexandr Fridman

George GamowArthur Walker
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(a je tedy podle Fridmanových modelů pros-
torově nekonečný), určitě v singularitě
začal. V r. 1970 se pak objevila společná
práce Penrose a Hawkinga o singularitách.
Potrvdila existenci singularity na počátku
vesmíru a zároveň odhalila, že obecná
teorie relativity není úplnou teorií – nedo-
káže nám nic říct o samém počátku ves-
míru, protože z ní vyplývá, že přestává
v tomto počátku platit stejně jako ostatní
fyzikální teorie. Toto zpochybnění obecné
teorie relativity otevřelo cestu hledání
vyšších, tzv. sjednocených teorií a také
novým přístupům, které představují napřík-
lad strunové teorie.

Samotný model velkého třesku pone-
chává množství nezodpovězených otázek:
• Proč byl raný vesmír tak horký?
• Proč je vesmír homogenní a izotropní –
proč je teplota reliktního mikrovlnného
záření v různých místech oblohy tak stejná?
• Jak mohly vzdálené oblasti raného ves-
míru vzájemně vyrovnat svoji teplotu?
• Proč byla rychlost, se kterou se vesmír
začal rozpínat, tak blízká kritické hodnotě,
rozlišující modely, které později přejdou ve
smršťování, od modelů trvale expandu-
jících?
• Hvězdy a galaxie musely vzniknout
z nepatrných rozdílů v hustotě raného
vesmíru. Odkud pramení tyto hustotní
fluktuace? 

Kvantová teorie
„Prázdný prostor není prázdný. Je to
ohnisko té nejsilnější fyziky.“

John A. Wheeler
Do kosmologie zasáhla i další slavná

teorie 20. století – kvantová teorie. Nejprve
částečně – vysvětlovala horké období rané-

ho vesmíru, vztahy látky a záření a reakce,
při kterých začaly vznikat prvky. Druhou
vlnu působení kvantové teorie na kos-
mologii pak představuje přímo včlenění
kvantové teorie do teorie velkého třesku. To
zatím není zcela možné, protože neznáme
úplnou (finální) teorii kvantové gravitace
(viz dále). Důsledky, které má aplikace
kvantové teorie na strukturu prostoročasu,
jsou však nedozírné, těžko pochopitelné
a z velké části dodnes neprobádané.

Když vezmeme v úvahu kvantovou teorii,
mohl vesmír klidně vzniknout z ničeho.
Definice prázdna je zde však podivná. Prázd-
ný prostor obsahuje elementární částice,
které se v něm tvoří v párech částice - antičás-
tice, žijí velmi krátce a opět zanikají. Tyto
děje se označují jako vakuové fluktuace. 

Za předpokladu této aktivní prázdnoty
postuluje fyzik Alexander Vilenkin
prapůvodní a stále trvající „prostoročasovou
pěnu“, ve které nepřetržitě vznikají a za-
nikají ve vakuových fluktuacích maličké
submikroskopické vesmíry. Mnohé z nich
splasknou, ale podle zákonů pravděpodob-
nosti je jeden z nich za čas schopen vývoje.
Spolu s naším vesmírem mohou existovat
i jiné, ale v jiném prostoročase, takže nemo-
hou být objeveny.

Inflační modely 
„Říká se, že z ničeho jen nic pochází. Přesto
je vesmír ztělesněním právě opačného prin-
cipu v nejvyšší dokonalosti.“

Alan Guth
Americký fyzik Alan Guth vytvořil teorii,

která modifikuje obyčejné kosmologické
modely s velkým třeskem. 

Vesmír se po celou dobu své existence
nerozpínal rovnoměrně. Jak při rozpínání

chladnul, postupně klesala energie částic až
do okamžiku, kdy byla narušena symetrie
mezi silnou a elektroslabou interakcí. Pak
nastal fázový přechod, při kterém se z ener-
gie stala hmota – v období asi 10-4 sekundy
po velkém třesku došlo k náhlému nafouk-
nutí (inflaci) vesmíru, zvětšení objemu
nejméně 1030 krát. Během tohoto procesu
se různé počáteční nerovnoměrnosti vyhla-
dily a přešly do stavu, který se podobá
dnešnímu vesmíru. Současného stejnoro-
dého vesmíru bylo tedy možno dosáhnout
z celé řady nestejnorodých stavů.

Pomocí inflačního modelu se dá vysvět-
lit téměř stejná teplota reliktního záření ve
všech místech oblohy. Také vysvětluje,
proč je ve vesmíru tak mnoho hmoty
(nejméně 1080 částic v pozorovatelné části
vesmíru). Hmota vznikla z energie, podle
kvantové mechaniky z energie v podobě
částice – antičástice. Hmota vesmíru má
kladnou energii. Gravitační pole má
zápornou energii. V případě prostorově stej-
norodého vesmíru lze dokázat, že záporná
energie gravitačního pole přesně ruší klad-
nou energii ostatní hmoty. V průběhu nor-
málního rozpínání hustota energie hmoty
s narůstajícím objemem vesmíru klesá.
Celková energie hmoty se znásobuje
během inflační expanze. Když vesmír
zdvojnásobí svůj rozměr, zdvojnásobí se
zároveň kladná energie hmoty i záporná
gravitační energie, takže celkový obsah
energie zůstane na nule. Během inflační
fáze rozměr vesmíru mnohokrát vyroste,
takže i energie využitelná k tvorbě částic je
nesmírně velká.

Inflační modely mohou vysvětlit součas-
ný stav vesmíru jako výsledek dost široké
škály různých počátečních konfigurací. Ke
Guthovu původnímu inflačnímu modelu
přibyly později další, různě se lišící.

V roce 1983 předložil ruský fyzik Linde
model vesmíru bez fázového přechodu.
Místo něj předpokládal přítomnost pole se
spinem 0, které v důsledku kvantových fluk-
tuací nabývá v některých oblastech raného
vesmíru značných hodnot. Dosud nebylo
objeveno, ale sjednocující teorie jeho exis-
tenci předpovídají. Energie tohoto pole má
stejný vliv jako kosmologická konstanta –
v průběhu rozpínání klesá, až nakonec pře-
jde inflační období v expanzi podle modelu
horkého velkého třesku. Jedna z oblastí se
později stane celým pozorovatelným ves-
mírem.Alan H. GuthRoger Penrose 
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Sjednocení fyziky
„Obecná teorie relativity a kvantová teorie
nejsou navzájem slučitelné. Nemohou být
tedy obě zcela správné. Cílem dnešní fyziky
je kvantová teorie gravitace.“

Stephen W. Hawking
Zkoumání struktury vesmíru, jeho vývoje

a především kosmologie raného vesmíru
přispěly ke snahám vytvořit konečnou
teorii, finální teorii, teorii všeho, která sjed-
notí fyziku a vysvětlí její principy. Taková
jednotná teorie by popsala celý vesmír od
počátečního stavu až po fyzikální zákony
určující vývoj vesmíru. Neměla by obsaho-
vat žádné neurčené parametry a už vůbec ne
singularity. Možná, že touto hledanou teorií,
svatým grálem moderní fyziky, je kvantová
teorie gravitace.

Kvantová gravitace sjednocuje obecnou
teorii relativity s kvantovou mechanikou.
Představuje sjednocení elektroslabé, silné
a gravitační interakce. V obecné relativitě
připadají v úvahu pouze dvě možnosti
vývoje vesmíru: buď vesmír existuje po
nekonečný časový interval, nebo měl
v minulosti počátek v singularitě. V kvan-
tové teorii gravitace se otevírá ještě třetí
možnost: prostoročas může mít konečný
rozsah, a přesto nemusí obsahovat singula-
rity, které by tvořily jeho okraj či hranici.
Vesmír je úplný a z vnějšku ho nic
neovlivňuje. Čas společně s prostorem tvoří
plochu, jejíž rozměr je konečný, ale nemá
žádnou hranici a okraj. 

Jak odstranit singularity? Stephen Haw-
king navrhl popisovat vesmír pomocí tzv.
imaginárního času. V reálném čase vesmír
začíná v singularitě, která představuje hrani-
ci prostoročasu a konec platnosti vědeckých
zákonů. V imaginárním čase singularity ani
hranice nevystupují. Je možné, že ima-
ginární čas je správný, skutečný čas, zatím-
co reálný čas je jen výplodem našich před-
stav. Je to otázka volby vhodnějšího popisu
přírody. V imaginár-
ním čase není mezi
směrem vpřed a vzad
podstatný rozdíl. Kde
vlastně pramení rozdíl
mezi minulostí a bu-
doucností?

Strunové teorie
Strunové teorie ne-

bo též teorie super-
strun, M-teorie apod.

Antropický princip
„Vesmír pozorujeme takový, jaký je, protože
kdybychom nebyli, tak bychom ho nemohli
pozorovat“

obecné znění antropického principu
Rozlišujeme slabou a silnou verzi antro-

pického principu. První říká, že s pod-
mínkami vhodnými pro vznik inteligent-
ních forem života se setkáme pouze v něk-
terých oblastech vesmíru. Rozumné
bytosti by se proto neměly divit, že se
nacházejí právě v místech splňujících
nutné podmínky k jejich existenci.

Silná verze pak říká, že může existovat
mnoho různých vesmírů. Každý má své
uspořádání a možná i své vlastní přírodní
zákony. Ve většině vesmírů nejsou vhodné
podmínky pro vznik složitých organismů,
ale ve velmi malém počtu vesmírů podob-
ných našemu bydlí inteligentní tvorové. Ale
v jakém smyslu lze chápat existenci
různých vesmírů? Pokud spolu skutečně
nemohou komunikovat, nemají události
v ostatních vesmírech vliv na dění uvnitř
našeho. Měli bychom použít princip
hospodárnosti (neboli Occamovu břitvu)
a zcela je z teorie vypustit. Silná verze říká,
že vesmír existuje pouze kvůli nám. To je
asi pěkná hloupost. 

Dalším faktem, nechávajícím platnost
antropického principu otevřenou, je exis-
tence daných hodnot fyzikálních konstant.
Protože neumíme hodnoty konstant
odvodit z našich neúplných teorií, musíme
je určit měřením. Velikosti základních kon-
stant se zdají být velice přesně nastaveny,
aby vývoj života byl možný. Pouze velmi
úzké rozsahy hodnot konstant dovolí vývoj
rozumného života. 

Kosmologie

představují jeden z hlavních směrů moderní
kosmologie. Patřilo jim posledních 15 let
20. století a bude jim zřejmě patřit i bu-
doucnost.

Termín „struny“ se používá k vyjádření
vlastností částic při vysokých enegiích,
například takových, které převládaly na
začátku velkého třesku. Elementárními
objekty nejsou částice, které by zaujímaly
bod v prostoru, ale objekty mající jeden
rozměr - délku, něco jako nekonečně tenké
struny. Co bylo dřív částicí, zde znamená
vlnu putující po rozkmitané struně. 

Poprvé se strunové teorie objevily kon-
cem 60. let v rámci pokusů formulovat
teorii silné interakce. Ale ukazuje se, že jsou
nesporné pouze tehdy, když má prostoročas
10 nebo 26 rozměrů. Jestliže existují další
rozměry, proč jsme si jich dosud nevšimli?
Je možné, že jsou zakřiveny natolik, že se
běžně nijak neprojevují. Jak vypadaly
rozměry v raném vesmíru? Byly všechny
zakřiveny? Proč se čas a tři prostorové
rozměry oddělily, zatímco ostatní zůstaly
těsně stočeny?

Nesrozumitelné vzorce času
a prostoru?

20. století začalo slibně. Lidé objevili
kvantovou teorii, obecnou relativitu, roz-
pínání vesmíru. Popsali podrobně reakce
vedoucí ke vzniku biogenních prvků
a evoluci vesmíru do dnešního stavu. 

Při pokusech vysvětlit úplný vývoj ves-
míru jsme však tvrdě narazili na hranice
vlastního poznání. Za nimi mlhavě vidíme
finální teorii a můžeme o ní snít. Co když
ale neexistuje? Pak bude naše snaha vy-
světlit přírodu jen nekonečnou posloupností
stále přesnějších popisů. Co když sjedno-
cená teorie existuje? Pak můžeme zjistit, že
všude jsou jen struny. Kdo v zlaté struny
zahrát zná…

n

Stephen W. Hawking


