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Zrychlující se vesmír vymaže i stopy  
po svém vlastním vzniku

Lawrence M. Krauss a Robert J. Scherrer

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY
O   Před desítkou let astronomové učinili 

převratný objev, že náš vesmír se stále 
rychleji rozpíná – expanduje. Důsledky 
tohoto objevu rozpracovávají dodnes.

O   stále se zrychlující expanze nakonec  
roztáhne galaxie od sebe rychleji než  
světlo, takže si vzájemně zmizí z do- 
hledu. Tento proces odstraní z vesmíru  
veškeré referenční body, který by umož- 
nily jeho expanzi měřit, a také rozředí 
charakteristické stopy po velkém třes-
ku až k úplnému „nic“. stručně řečeno,  
vymaže z vesmíru veškeré známky toho,  
že se velký třesk kdy odehrál.

O   Pro naše vzdálené potomky bude  
vesmír vypadat jako malá louže hvězd 
v nekonečné a nehybné prázdnotě.

O   A nás může napadnout, jaké stopy ves-
mír už po sobě dodnes stihl vymazat?

 – Redakce

OSAMĚLÁ PLANETA: Až zrychlující se kosmická 

expanze vyprázdní vesmír kolem nás, Ggalaxie, 

která je domovem naší Země, bude obklopena 

úplnou prázdnotou.

Před sto lety by článek napsaný do Scien-
tific American, který by pojednával o his-
torii a velkorozměrové struktuře vesmí-
ru, byl téměř zcela chybný. V roce 1908 

se totiž vědci domnívali, že naše Galaxie před-
stavuje celý vesmír. Považovali vesmír za izolova-
ný ostrov hvězd obklopený nekonečnou prázdno-
tou. Dnes víme, že naše Galaxie je pouze jednou 
ze 400 miliard galaxií v našem pozorovatelném 
vesmíru. V roce 1908 panovala mezi vědci shoda, 
že vesmír je statický a věčný. Ani vzdáleně nepo-
dezírali vesmír z něčeho takového, že by vznikl 
v obrovském prudkém ohnivém třesku. Hypotéza 
o syntéze chemických prvků během několika prv-
ních momentů po velkém třesku a později v nit-
ru hvězd ještě nebyla známá. O expanzi prostoru 
a jeho možném zakřivení jako odezvě na působe-
ní hmoty nikdo ani nesnil. Objev, že celý vesmír 
se koupe v záření, které zobrazuje stínový obraz 
chladnoucích odlesků z dob jeho vzniku, musel 
čekat až na rozvoj moderních technologií, kte-
ré původně nebyly určeny k průzkumu nekoneč-
ných dálek, ale k tomu, aby si lidé mohli zatele-
fonovat domů.

Je těžké si představit jinou oblast intelektuál-
ního bádání, která by za minulé století prodělala 
větší vývoj, a jejíž posun by současně natolik změ-
nil náš fundamentální náhled na svět, než je prá-
vě kosmologie. Bude však muset věda budoucnos-
ti vždy nutně odrážet empiričtější znalost světa, 
než existovala v minulosti? Naše současná práce 
naznačuje, že v kosmických časových měřítcích 
zní odpověď – ne. Možná právě žijeme v jediném 
období historie vesmíru, kdy vědci mohou získat 
přesné informace a pochopit skutečnou povahu 
tohoto vesmíru.

?
vesmír
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Naši práci motivoval dramatický objev uči-
něný téměř před deseti lety. Dvě různé skupi-
ny astronomů sledovaly průběh expanze vesmí-
ru za posledních pět miliard let a zjistily, že se 
podle všeho asi zrychluje. Zdrojem této kosmic-
ké antigravitační síly je pravděpodobně nějaká 
forma „temné energie“ provázaná s prázdným 
prostorem. Ve skutečnosti někteří teoretiko-
vé, včetně jednoho z nás (Krauss), tento výsle-
dek již předvídali na základě nepřímých měření, 
avšak ve fyzice je to až přímé pozorování, co se 
počítá. Ze zrychlování vesmíru plyne, že prázd-
ný prostor obsahuje téměř třikrát více energie než 
všechny kosmické struktury, které dnes pozoru-
jeme: galaxie, kupy a nadkupy galaxií. Je iro-
nií, že Albert Einstein nejprve zavedl takovou-
to formu energie, aby udržel vesmír statickým 
a nazval ji „kosmologická konstanta“ (viz „Cos-
mological Antigravity“ (Kosmologická antigra-
vitace); Lawrence M. Krauss, Scientific Ame-
rican, leden 1999).

Temná energie bude mít nesmírný dopad na 
budoucnost celého vesmíru. Krauss s kosmo-
logem Glenem Starkmanem z Case Western 
Reserve University zkoumali, jaké důsledky by 
mohla mít kosmologické konstanta pro osud 

života ve vesmíru. Prognóza není dobrá. Tako-
výto vesmír se stane velmi nehostinným místem. 
Kosmologická konstanta vytváří pevný „horizont 
událostí“, jakousi imaginární plochu, za kterou 
nás již žádná hmota ani záření nemůže dostih-
nout. Vesmír kolem nás se začne podobat jakési 
černé díře obrácené naruby, jejíž hmota a záření 
budou zachycené vně horizontu a nikoli uvnitř 
něho. Z tohoto objevu plyne, že pozorovatelný 
vesmír obsahuje pouze konečné množství infor-
mací, takže zpracovávání informací (a život) 
nemůže trvat navěky (viz „The Fate of Life in 
the Universe (Osud života ve vesmíru)”; Lawren-
ce M. Krauss a Glenn D. Starkman, Scientific 
American, listopad 1999).

Avšak ještě dlouho předtím, než se stane pro-
blémem toto „embargo na informace“, za hori-
zont událostí bude vytlačena veškerá expandu-
jící hmota ve vesmíru. Tento proces studovali 
Abraham Loeb a Kentaro Nagamine, oba z Har-
wardské univerzity, kteří přišli na to, že takzva-
ná „Místní skupina galaxií“ (do které patří naše 
Galaxie, galaxie v souhvězdí Andromedy a spous-
ta okolních trpasličích galaxií) se spojí do jediné 
obrovské soustavy. Všechny ostatní galaxie zmizí 
z dohledu za horizontem událostí a nakonec upad- sT
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Lawrence M. Krauss (vpravo)  
a Robert J. Scherrer (vlevo) 
začali spolupracovat před dvěmi 
lety, když Krauss trávil své roční 
vědecké volno na Vanderbiltově 
univerzitě a chtěl poznat všechny 
bary a tančírny v Nashville. Krauss 
je kosmolog na Case Western 
Reserve University a ředitel jejího 
Centra pro vzdělávání a výzkum  
v kosmologii a astrofyzice. Je auto-
rem sedmi knih a aktivistou pro 
popularizaci vědy mezi veřejností. 
Scherrer je také kosmolog, vedoucí 
Katedry fyziky a astronomie ve 
Vanderbiltu a také autor science-
fiction.  Oba dva si vychutnávají 
kosmologii, dokud to ještě jde.

ZVĚTŠOVÁNÍ VESMÍRU, ZMENŠOVÁNÍ VÝHLEDU
Vesmír sice může být nekonečný, ale podívejme se, co se stane v kousku 
vesmíru okolo nás (fialová sféra) ze kterého vidíme jen určitou část (vnitřní 
žlutá sféra). Jak vesmír expanduje, galaxie v něm (oranžové body) se rozestu-
pují. Dokud může světlo dohnat okolní objekty, my na Zemi (nebo naši 
předci či potomci) můžeme pozorovat postupné zvětšování objemu 
vesmíru. Asi před šesti miliardami let se však expanze začala zrychlovat 
a odnášet vzdálené galaxie od nás rychleji než světlo.

Ê   Na počátku zrychlování 
vidíme kolem sebe 
největší počet galaxií, jaký 
jsme kdy mohli pozorovat. Ë   Viditelná oblast vesmíru se sice 

zvětšuje, ale celý vesmír roste 
ještě rychleji, takže ve skuteč-
nosti můžeme pozorovat stále  
se zmenšující zlomek  
z celkového vesmíru.

Ì   Vzdálené galaxie, které nejsou 
s námi svázané gravitací, unikají 
z našeho dohledu, zatímco blízké 
galaxie jsou gravitační silou naopak 
přitahovány k sobě. 

Galaxie
Pozorovatelná oblast vesmíru

Oblast vesmíru 
kolem nás

POZNÁMKA: 
Protože prostor expanduje 
rovnoměrně, mimozemšťané 
v jiných galaxiích pozorují  
totéž, co my.
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nou v zapomnění. Tento proces potrvá 100 mili-
ard let, což se může zdát dlouho, ale ve srovnání s 
pustinami věčnosti je to jen krátký okamžik.

Hroutící se pilíře
Co však astronomové, žijící v daleké budoucnos-
ti v této „supersoustavě“ či „supergalaxii“, budou 
moci zjistit o minulosti vesmíru? Abychom mohli 
popřemýšlet o této otázce, připomeňme si tři pilí-
ře, na kterých stojí naše současné znalosti velké-
ho třesku.

Nejprve je zde Einsteinova obecná teorie rela-
tivity. Po téměř 300 let sloužila Newtonova teo-
rie univerzální gravitace jako základ témeř veškeré 
astronomie. Newtonova teorie odvádí skvělou prá-
ci při předvídání pohybu těles od meziplanetárních 
až po mezigalaktická měřítka, ale je úplně nezpů-
sobilá při popisování nekonečně velkých koncen-
trací hmoty. Tato omezení překonává až obecná 
relativita. Krátce poté, co Einstein v roce 1916 uve-
řejnil svou teorii, holandský fyzik Willem de Sitter 
vyřešil rovnice obecné relativity pro idealizovaný 
vesmír zahrnující Einsteinův kosmologický člen. 
De Sitterova práce se zdála odrážet tehdejší pře-

vládající názor na vesmír: galaktický ostrov zasaze-
ný do převážně pusté statické prázdnoty.

Kosmologové si však brzy uvědomili, že sta-
tičnost (nehybnost) vesmíru je chybnou inter-
pretací. Ve skutečnosti Sitterův vesmír nekoneč-
ně expanduje. Jak později belgický fyzik Geoges 
Lemaître objasnil, Einsteinovy rovnice vlastně 
říkají, že nekonečný, homogenní a statický vesmír 
je nemožný. Vesmír se musí buď rozpínat nebo 
smršťovat. Z tohoto poznání se později zrodila 
teorie velkého třesku.

Druhý pilíř se objevil ve 20. letech, kdy ast-
ronomové expanzi vesmíru skutečně pozorovali. 
První člověk, který získal důkaz expanze pomocí 
pozorování, byl americký astronom Vesto Slipher, 
který využíval spektra hvězd k měření rychlos-
tí blízkých galaxií. Světelné vlny hvězd, které se 
pohybují k nám, jsou stlačené, takže jejich vlnová 
délka je kratší, díky čemuž se jejich světlo zabar-
vuje domodra. Světelné vlny hvězd, které se pohy-
bují od nás, jsou naopak roztáhnuté, takže vlnová 
délka je delší a jejich světlo se tím pádem zabar-
vuje dočervena. Měřením prodloužení nebo stla-
čení světelných vln přicházejících ze vzdálených 
galaxií dokázal Slipher určit, zda se tyto gala-
xie pohybují od nás nebo k nám a jakou rychlos-
tí. (V té době si ještě astronomové ani nebyli jisti, 
zda ony rozmazané světelné skvrnky, které nazý-
váme „galaxie“, jsou opravdu samostatné skupi-
ny hvězd nebo jen mračna plynu uvnitř naší gala-
xie.) Slipher zjistil, že téměř všechny tyto gala-
xie se pohybují směrem od nás, takže to vypadalo, 
jako bychom se nacházeli přímo v centru prud-
ké expanze.

Člověk, kterému dnes obecně připisuje objev 
expanze vesmíru, však není Slipher, ale americ-
ký astronom Edwin Hubble. (Koneckonců, kdy 
naposledy jste něco četli o nějakém Slipherově kos-
mickém dalekohledu?) Hubble určil nejen rych-
losti blízkých galaxií, ale také jejich vzdálenosti. 
Jeho měření vedla ke dvěma důležitým závěrům, 
díky kterým si plně zasluhuje svou slávu. Za prvé, 
Hubble dokázal, že galaxie jsou tak daleko od nás, 
že to opravdu musí být samostatné skupiny hvězd 
podobající se naší galaxii. Za druhé, Hubble obje-
vil jednoduchý vztah mezi vzdálenostmi a rych-
lostmi galaxií: rychlost galaxie je přímo úměrná 
jejich vzdálenosti, čili galaxie, která je dvakrát tak 
vzdálená od nás než jiná galaxie, se od nás pohy-
buje také dvojnásobnou rychlostí. Tato závislost 
rychlosti pohybu na vzdálenosti popisuje přesně 
to, co se odehrává při expanzi vesmíru. Hubbleho 
měření byla od té doby ověřena a zpřesněna, nejno-
věji pozorováním vzdálených supernov, které ved-
lo k objevení temné energie.

Za 100 miliard 
let už nebude 
Hubbleův 
klíčový objev 
expandujícího 
vesmíru 
zopakovatelný.

ZVĚTŠOVÁNÍ VESMÍRU, ZMENŠOVÁNÍ VÝHLEDU

Í   A nakonec  
všechno, co z ves- 
míru uvidíme, bude  
jediná supergalaxie a kolem  
ní nepřekonatelná prázdnota.
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Třetím pilířem je slabý svit kosmického pozadí - 
reliktního mikrovlnného záření vesmíru, náhodně 
objeveného v roce 1965 fyziky Arnem Penziasem 
a Robertem Wilsonem z Bellových laboratoří, kte-
ří se pokoušeli vysledovat zdroje rádiového ruše-
ní. Objevené záření bylo rychle rozpoznáno jako 
pozůstatek z raných fází expanze vesmíru. Uka-
zuje nám, že vesmír byl na počátku své existen-
ce horký a hustý a až poté se postupně ochlazo-
val a zřeďoval.

A konečně posledním pozorovatelným pilí-
řem velkého třesku je znalost, že raný, ještě hor-
ký a hustý vesmír představoval ideální prostředí 
pro jadernou fúzi. Když byla teplota vesmíru 1 až 
10 miliard kelvinů, lehčí atomová jádra se moh-
la slučovat do těžších jader. Tento proces, známý 
jako nukleosyntéza velkého třesku (nebo také kos-
mologická nukleosyntéza) mohl trvat pouze něko-
lik minut, než vesmír dále expandoval a ochladil 
se, takže stačily vzniknout pouze nejlehčí prvky. 
V tom období vznikla většina zásob helia ve ves-
míru, a také deuterium, čili těžký vodík. Dnešní 
naměřená relativní zastoupení helia a deuteria ve 
vesmíru odpovídají teorii o nukleosyntéze velké-
ho třesku, a tím poskytují další důkaz na podporu 

této teorie, jakož i přesný odhad poměru protonů 
a neutronů ve vesmíru.

Temné nebe
Co však uvidí vědci budoucnosti, až pohlédnou 
na oblohu za 100 miliard let? Pouhým okem něco 
velmi podobného jako dnes: hvězdy naší Galaxie. 
Největší a nejjasnější hvězdy už spálily své jader-
né palivo a vyhasly, avšak noční oblohu stále ještě 
ozařuje spousta menších hvězd. Podstatný rozdíl 
však nastane, pokud budoucí vědci postaví telesko-
py schopné uvidět jiné galaxie. Neuvidí žádnou! 
Nejbližší galaxie se sloučily s naší Galaxií do jedi-
né obrovské galaxie a v podstatě všechny ostatní už 
dávno zmizely za hranicemi horizontu událostí.

Mizení vzdálených galaxií nebude náhlé, ale 
postupné. Jak se budou přibližovat k horizon-
tu událostí, červený posuv jejich světla bude růst 
k nekonečnu. Krauss a Starkman vypočítali, že 
za 100 miliard let rudý posuv všech galaxií pře-
kročí hodnotu 5000 a za 10 biliónů let vzroste až 
na nepředstavitelných 1053 – přičemž v té době 
už i nejvíce energetické kosmické paprsky budou 
posunuty k rudé straně spektra natolik, že jejich 
vlnová délka bude větší než horizont událostí. 

DNES jsou všechny tyto tři pilíře kosmologie ještě vel-
mi výrazné. Vzdálené galaxie vidíme se od nás vzdalo-
vat (červené šipky), zatímco blízké galaxie se k nám 
přibližují (modré šipky), reliktní mikrovlnné záření 
zalévá celý vesmír a kosmický plyn si zatím převážně 
udržuje složení chemické směsi z dob velkého třesu.

O MILIARDY LET později se blízké galaxie sloučí  
do jediné supergalaxie a vzdálené nám zmizí  
z dohledu. Reliktní mikrovlnné záření je natolik 
zeslabeno, že přestane být měřitelné. Četné gene-
race hvězd již kontaminovaly původní chemickou 
směs.KOSMICKÁ AMNÉZIE

Současná zrychlující se expanze  
vesmíru není jediným způso-
bem, jak by mohl vesmír zničit  
záznamy o své minulosti.

KOSMICKÁ INFLACE
V počátcích vesmírné historie  
byla expanze vesmíru asi nato-
lik prudká, že vymazala všechny 
předchozí stopy vesmíru, včetně  
všeho, co se událo během vlast- 
ního velkého třesku.

ČERNÉ DÍRY
Tyto kosmické „jámy“ pohlcují  
nejen věci, ale také informaci,  
kterou tyto věci obsahují. Tato  
informace může být ztracena  
už navždy.

KVANTOVÁ MĚŘENÍ
Kdykoli měříme nějaký kvantový  
systém, přinutíme ho tím zauj-
mout určitý konkrétní stav, tak-
že vymažeme důkazy o mnoha 
jiných pravděpodobných stavech, 
které systém možná zaujímal.

Zrychlující se expanze vesmíru začíná podkopávat tři pozorovatelné pilíře teorie velkého třesku: vzájemný pohyb 
galaxií od sebe, reliktní mikrovlnné záření a relativní poměry lehkých chemických prvků, jako vodík a helium. 

APOKALYPSA VĚDĚNÍ

Supergalaxie
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dnes, vlnová délka reliktního mikrovlnného záře-
ní se roztáhne pod tuto mez, takže se stane pro 
obyvatele v naší Galaxii neměřitelným. Ale ješ-
tě předtím se jeho jemné fluktuace, které dnešním 
kosmologům poskytují tolik užitečných informa-
cí, stanou příliš nepatrnými, než aby je bylo mož-
né studovat.

Vyhoření
Napověděla by kosmologům ve vzdálené budouc-
nosti pozorování relativních zastoupení chemic-
kých prvků něco o velkém třesku? Odpověď zno-
vu zní - pravděpodobně ne. Problém je v tom, že 
naše schopnost zkoumat nukleosyntézu velkého 
třesku závisí na předpokladu, že relativní zastou-
pení deuteria a helia se od doby jejich vzniku před 
14 miliardami let příliš nezměnila. Například heli-
um vzniklé v raném vesmíru tvoří asi 24 procent 
celkové hmoty. Ačkoli hvězdy také vytvářejí heli-
um během svých fúzních reakcí, zatím nezvýšily 
jeho poměr o více než několik procent. Astrono-
mové Fed Adams a Gregory Laughlin z Michigan-
ské univerzity v Ann Arboru tvrdili, že za mno-
ho generací hvězd by podíl helia mohl vzrůst až 
na 60 procent. Pozorovatel v daleké budoucnosti 
by našel toto prvotní helium pocházející z velké-
ho třesku zaplavené heliem vyrobeným pozdější-
mi generacemi hvězd.

V současné době je nejzřetelnějším důkazem 
nukleosyntézy velkého třesku relativní zastoupe-
ní deuteria. Naše nejlepší měření tohoto prvotního 
deuteria pocházejí z pozorování vodíkových mra-
čen zezadu prozařovaných kvasary, což jsou vel-
mi vzdálené a jasné „majáky“ poháněné pravdě-
podobně černými děrami. V daleké budoucnosti 
však jak tato vodíková mračna, tak i kvasary zmi-
zí za horizontem událostí a budou navždy ztrace-
né zrakům jakéhokoli pozorovatele v naší galaxii. 
Nadále pozorovatelné může být pouze galaktic-
ké deuterium. Avšak hvězdy většinu deuteria zničí 
a zbude ho velmi málo. Takže i když příští astrono-
mové budou nějaké deuterium pozorovat, vůbec ho 
nemusí přičítat na vrub nějakému velkému třesku. 
Jaderné reakce zahrnující vysokoenergetické kos-
mické záření, které byly v současné době studová-
ny jako možný zdroj alespoň části deuteria, mohou 
být také hodnověrným vysvětlením.

Ačkoli tedy pozorovaní relativních zastoupe-
ní lehkých prvků neposkytne žádný přímý důkaz 
o prudkém mohutném třesku, v jednom aspek-
tu nicméně odliší budoucí kosmologii od iluzor-
ní kosmologie z doby před stoletím. Astronomové 
a fyzikové, kteří porozumí jaderné fyzice, správ-
ně usoudí, že hvězdy spalují jaderné palivo. Pokud 
jejich další úvahy (nesprávné), budou pokračovat 

Pokud se tento 
článek uchová 
v nějakém archi-
vu, možná se 
stane pro budou-
cí pozemské civi-
lizace jedinou 
informací o něja-
kém velkém třes-
ku. Zda mu 
uvěří, je už jiná 
otázka.

60%20% 20%

ZTRÁTA 
CHEMICKÝCH STOP
Vesmír se skládá téměř výhradně 
z vodíku a helia vyrobených bě- 
hem prvních tří minut po velkém 
třesku. Hvězdy už přeměnily část 
tohoto vodíku na další helium, 
ale ne moc – zatím. Relativní 
poměry těchto prvků proto byly 
základní pozorovanou stopou 
velkého třesku. V budoucnosti, 
jak bude ve hvězdách, přeměna 
prvků pokračovat, však už tohle 
platit nebude.

76%

2%

24%

Velký třesk (+ několik minut)

Současnost

Za bilión let

#   Vodík  #   helium

#   Prvky těžší než helium

28%70%

Takovéto objekty budou pro nás skutečně napro-
sto neviditelné.

Díky tomu už nebude dnešní Hubbleův klíčo-
vý objev expandujícího vesmíru v daleké budouc-
nosti zopakovatelný. Veškerá expandující hmota 
ve vesmíru vizuálně zmizí za horizontem událos-
tí a všechno, co zbude, se stane součástí gravitač-
ně svázané hvězdokupy. Pro budoucí astronomy se 
pozorovatelný vesmír bude až překvapivě podobat 
onomu „ostrovnímu vesmíru“, jaký si představova-
li astronomové v roce 1908: jedna obrovská skupi-
na hvězd, statická a věčná, obklopená prázdným 
prostorem.

Naše vlastní zkušenost dokládá, že i když 
máme k dispozici příslušná data, získání správné-
ho kosmologického modelu není samozřejmostí. 
Například od 40. let do poloviny 60. let 20. století 
někteří astrofyzikové na základě pouze Hubbleo-
va objevu vesmírné expanze znovu oživili myšlen-
ku věčného vesmíru: stabilní vesmír, ve kterém se 
během expanze hmota zároveň také vytváří, takže 
vesmír jako celek se ve skutečnosti v čase nemění. 
Tato myšlenka se ukázala být intelektuální slepou 
uličkou, avšak zůstává pro nás připomínkou toho, 
jak může vzniknout chybný nápad, pokud nemáme 
k dispozici dostatek pozorovaných dat.

Kde ještě by mohli astronomové budoucnosti 
hledat důkazy velkého třesku? Umožnilo by jim 
kosmické mikrovlnné reliktní záření prozkou-
mat dynamiku vesmíru? Bohužel ne. Když vesmír 
expanduje, vlnové délky mikrovlnného záření se 
roztahují a záření se stále více rozptyluje. Až stáří 
vesmíru překročí 100 miliard let, maximální vlno-
vé délky mikrovlnného záření budou v řádu metrů, 
takže budou odpovídat spíše rádiovým vlnám než 
mikrovlnám. Intenzita vyzařování bude zeslabe-
ná faktorem jednoho biliónu a možná ho již nikdo 
ani nezjistí.

Ještě dále do budoucnosti se mikrovlnné relikt-
ní záření stane již zcela nezjistitelným. Prostor 
mezi hvězdami v naší galaxii je vyplněn ionizova-
ným plynem. Nízkofrekvenční rádiové vlny tímto 
plynem nemohou proniknout a jsou buď pohlce-
ny nebo odraženy. Podobný jev pozorujeme, když 
můžeme v noci poslouchat rádiové AM stanice 
daleko od měst, odkud vysílají, protože se rádio-
vé vlny odrážejí od ionosféry zpět k zemi. Mezi-
hvězdný „elektronový plyn“ můžeme chápat jako 
takovou obrovskou ionosféru vyplňující celou 
galaxii. Jakékoli rádiové vlny s frekvencí přibliž-
ně pod jeden kilohertz (což odpovídá vlnové délce 
větší než 300 kilometrů) proto nemohou do naší 
Galaxie proniknout. Radioastronomie pod jeden 
kilohertz je tedy v naší Galaxii navždy vylouče-
ná. Jakmile bude vesmír asi 25 krát starší než je 
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směrem, že veškeré helium, které pozorují, vznik-
lo v předchozích generacích hvězd, budou moci 
vymezit horní hranici stáří vesmíru. A z toho si 
budou moci správně odvodit, že jejich galaktický 
vesmír není věčný, ale má nějaký časově ohraniče-
ný věk. Avšak původ hmoty, kterou pozorují, pro 
ně zůstane zahalen závojem tajemství. 

A co myšlenka, s níž jsme začínali tento člá-
nek - konkrétně Einsteinova teorie relativity před-
povídající expanzi vesmíru, a tím i velký třesk? 
Obyvatelé daleké budoucnosti by měli být schop-
ni odvodit obecnou teorii relativity pomocí přes-
ných měření gravitace ve své vlastní sluneční sou-
stavě. K odvození velkého třesku pomocí této 
teorie jsou však zapotřebí také pozorování velko-
rozměrové struktury vesmíru. Einsteinova teorie 
totiž předpokládá expanzi vesmíru pouze tehdy, 
pokud je vesmír homogenní. Vesmír, který naši 
potomci budou pozorovat, však bude všechno jen 
ne homogenní. Bude tvořen hvězdným ostrovem 
zasazeným do obrovské prázdnoty. Ve skutečnosti 
se bude podobat de Sitterovu ostrovnímu vesmí-
ru. Konečná budoucnost pozorovatelného vesmíru 
je kolaps do černé díry, což je přesně to, co se naší 
Galaxii v daleké budoucnosti přihodí.

Osamocenost v prázdnotě
Cožpak neexistuje žádný způsob, jak by naši 
potomci mohli pozorovat expanzi vesmíru? Jeden 
jev prozrazující zrychlování expanze by opravdu 
zůstal uvnitř našeho pozorovatelného horizontu, 
alespoň podle našeho dnešního chápání obecné 
relativity. Stejně jako horizont událostí černé díry 
vydává záření, stejně by se měl chovat i náš kos-
mologický horizont událostí. Avšak teplota tohoto 
záření by byla neměřitelně malá, asi 10-30 kelvinu. 
I kdyby ji astronomové dokázali naměřit, pravdě-
podobně by ji přisoudili nějakému jinému, mno-
hem většímu lokálnímu zdroji kosmického šumu.

Ambiciózní vědci v budoucnosti by také moh-
li vyslat kosmické sondy za hranice supergalaxie, 
které by posloužily jako referenční bod pro detek-
ci možné expanze vesmíru. Zda by je to vůbec 
napadlo se zdá nepravděpodobné, ale v každém 
případě by trvalo přinejlepším miliardy let, než by 
sonda vůbec dosáhla bodu, kdy by expanze vesmí-
ru znatelně ovlivňovala její rychlost. A poté by son-
da ještě potřebovala energetický výkon celé hvěz-
dy na to, aby přes tak obrovskou vzdálenost mohla 
vyslat signál zpět svým tvůrcům. Že by grantové 
agentury financující vědecký výzkum v budouc-

POHASÍNÁNÍ VESMÍRU
Noční obloha na Zemi (za předpokladu, že Země bude ještě existovat) se dramaticky změní, protože Galaxie se sloučí se svými sousedy a vzdálené galaxie se vzdálí za hranici viditelnosti.

KOSMICKÉ 
MILNÍKY
10-30 sekundy
Začala prudká inflační expanze vesmíru.

100 sekund
Vzniklo deuterium a helium.

400 000 let
Oddělilo se reliktní mikrovlnné záření.

8 miliard let
Expanze vesmíru se začala zrychlovat.

13,7 miliard let
Dnešek.

20 miliard let
Naše Galaxie a galaxie v souhvězdí 
Andromedy se srazí.

100 miliard let
Všechny ostatní galaxie již nebudou 
pozorovatelné.

1 bilión let
Prvotní izotopy budou ztraceny nebo 
zředěny.

100 biliónů let
Poslední hvězda vyhoří a zhasne.

PÁS ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA táhnoucí se přes celou oblohu je Mléčná 
dráha, ramena naší Galaxie. Prostým okem je viditelných i několik nejbližších 
galaxií, jako je galaxie v souhvězdí Andromedy a Magellanova mračna. 
Teleskopy odhalují miliardy dalších.

Galaxie v souhvězdí ANDROMEDY se k nám přiblížila a nyní 
vyplňuje téměř celou oblohu. Slunce se nafoukne do stádia 
rudého obra, poté vyhasne a ponechá Zemi její bezútěšné 
existenci.

NYNÍ ZA PĚT MILIARD LET
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nosti podpořily takový „výstřel do tmy“ je neprav-
děpodobné, alespoň pokud můžeme soudit podle 
našich dnešních zkušeností.

Takže pozorovatelé v budoucnosti spíše před-
poví svému vesmíru definitivní konec v lokalizo-
vaném velkém krachu, než věčnou expanzi způso-
benou kosmologickou konstantou. Namísto dlou-
hým nářkem jejich omezený vesmír skončí náhlým 
třeskem.

To nás neúprosně vede k velmi podivnému 
závěru. Okno, skrze které inteligentní pozorova-
telé mohou zjistit skutečnou povahu našeho expan-
dujícího vesmíru, může být vskutku velmi malé. 
Některé civilizace, pokud přežijí miliardy let válek, 
supernov, černých děr a bezpočet dalších nebez-
pečí, se mohou spolehnout na pradávné historické 
archívy, v jednom z nichž se může ocitnout i tento 
článek. Zda mu budou věřit, je jiná otázka. Civili-
zace, které nebudou mít archívy, mohou být odsou-
zeny k věčné nevědomosti o velkém třesku.

Čím je současný vesmír tak zvláštní? Mno-
zí výzkumníci se pokoušeli argumentovat, že 
samotná existence života působí jako výběrový 
efekt, díky kterému můžeme vysvětlit různé sho-
dy v dnešní době (viz „The Anthropic Principle“ 

(Antropický princip); George Gale, Scientific 
American, prosinec 1981). My jsme si však z naší 
práce vzali jiné poučení.

Za prvé, by to asi nebyl první případ, kdy něja-
ká informace o vesmíru je díky jeho zrychlující se 
expanzi ztracená. Pokud v raném vesmíru proběh-
lo období inflace, čili velmi prudké expanze, pak 
tato inflace vytlačila z našeho pozorovatelného 
vesmíru téměř všechny podrobnosti o předchozím 
stavu hmoty a energie. Vskutku, jednou z původ-
ních vědeckých motivací pro vypracování inflač-
ního modelu bylo zbavit vesmír jistých otravných 
kosmologických objektů, jako například magne-
tických monopólů, které se v něm kdysi mohly hoj-
ně vyskytovat.

Co je však důležitější, ačkoli máme štěstí, že 
žijeme v období, kdy pozorovatelné pilíře velké-
ho třesku jsou dobře detekovatelné, můžeme si 
snadno představit, že nějaké jiné fundamentální 
vlastnosti vesmíru dnes pozorovatelné nejsou. Co 
všechno jsme již možná nenávratně ztratili? Spíše 
než sebeuspokojení bychom proto měli cítit poko-
ru. Možná někdy zjistíme, že naše dnešní důklad-
né a podle všeho úplné porozumění vesmíru je 
vlastně velmi nedostatečné.  n 

POHASÍNÁNÍ VESMÍRU
Noční obloha na Zemi (za předpokladu, že Země bude ještě existovat) se dramaticky změní, protože Galaxie se sloučí se svými sousedy a vzdálené galaxie se vzdálí za hranici viditelnosti.

å  CHCETE-LI 
věděT vÍCE:

Life, the Universe and Nothing: Life and 
Death in an Ever-Expanding Universe 
(Život, vesmír a nic: Život a smrt v navěky 
expandujícím vesmíru). lawrence Krauss 
and Glenn starkman in Astrophysical Journal, 
díl 531, č. 22, strany 22–30; březen 2000. Na: 
www.arxiv.org/abs/astro-ph/ 9902189

The Five Ages of the Universe: Inside 
the Physics of Eternity (Pět věků 
vesmíru: Fyzika nekonečna). fred c. 
Adams and Greg laughlin. free Press, 2000.

Atom: A Single Oxygen Atom’s Journey 
from the Big Bang to Life on Earth … 
and Beyond (Atom: Cesta jednoho kys-
líkového atomu od velkého třesku 
k životu na Zemi… a ještě dál).  
lawrence m. Krauss. back bay books, 2002.

The Return of a Static Universe and the 
End of Cosmology (Návrat statického 
vesmíru a konec kosmologie). lawrence 
m. Krauss and Robert J. scherrer in Journal  
of General Relativity and Gravitation, díl 39,  
č. 10, strany 1545–1550; říjen 2007.  
www.arxiv.org/abs/0704.0221

NÁSLEDNÍKEM naší Galaxie je kulovitá supergalaxie a Země pluje 

opuštěně po její vzdálené periferii. Ostatní galaxie již zmizely  

z dohledu.

ZHASÍNÁ SE: Poslední hvězdy vyhořely a zhasínají. Kromě matného svitu černých 

děr a případných umělých zdrojů, které se některým civilizacím možná podaří 

vybudovat, je vesmír nyní černý. Galaxie později zkolabuje do černé díry.

ZA 100 MILIARD LET ODE DNEŠKA ZA 100 BILIÓNŮ LET ODE DNEŠKA


