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Mýtus o začiatku času – rozširujúci materiál k pre-
zentácii 

Aba Teleki (Copyright © Teleki, 2004) 

Motivácia: Čas je nesporne jedna z najdôležitejších fyzikálnych veličín, o ktorom vieme mimo-
riadne málo. Nevieme, či existuje ako globálna veličina, veličina s platnosťou pre celý vesmír, alebo 
len ako veličina lokálna – pre každého pozorovateľa jeho vlastný čas. Napriek tomu, že s časom sa 
zaoberali už myslitelia historického veku, dodnes o jeho podstate vieme len veľmi málo. Práve zá-
hadnosť robí sledovanie vývoja predstáv o čase tému mimoriadne príťažlivou. V každom okamihu 
môžeme precítiť vzrušenie z objavu, umocnenej vedením, že mimoriadne množstvo otvorených otá-
zok, dáva priestor na mnohoraké odpovede u každého záujemcu.  
 Skúmanie času a jeho vlastností je umožnené cestovaním v čase. Cestovanie v čase umožňujú roz-
mery najväčšieho laboratória sveta, samotného vesmíru so svojimi úžasnými a fotogenickými ob-
jektmi, galaxiami, supernovami, kvazarmi a všetkým, čo ľudské oko a prístroje dokážu odhaliť. Na-
priek obrovskému množstvu nahromadeného materiálu zostáva v platnosti, že nemáme dokonca ani 
ten falošný pocit, že by sme odhalili podstatu času.  
Nasledujúce stručné poznámky rozširujú prezentačný materiál, ktorý má rešeršný charakter – 
z väčšej časti sa opiera o materiály rozpracované a zverejnené autorom na domovskej stránke Kated-
ry fyziky v Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa (pozri časť „O fyzike“: 
http://www.fpv.ukf.sk/kf/OFyzike/index_ofyzike.html).  

Nasledujúce rozširujúce informácie a usmernenia sa vzťahujú k jednotlivým záberom prezentá-
cie a sú označované poradovým číslom prezentácie (pozri súbor MytusOZaciatkuCasu.ppt). 
Predpokladá sa tiež určitá všeobecná znalosť, preto nie všetky zábery sú opatrené dodatočným 
komentárom. 

List č. 2 – Názory o začiatku ... 

K záveru obrázku: pokiaľ sa chceme zaoberať s podstatou času nutne dospejeme k otázke či čas 
má začiatok alebo nie. Potrebujeme sa v čase pohybovať. Musíme mať schopnosť nejakým 
spôsobom zahľadieť naspäť v čase. Pozrieť sa do veľmi dávnej minulosti, do obdobia, ktoré 
predchádzalo historickému obdobiu ľudstva, ba dokonca predchádzalo vzniku Zeme, slnečnej 
sústavy, Mliečnej dráhy ... . K tomu sa potrebujeme dozvedieť niečo o vesmíre. Ak existuje 
začiatok času, tak existuje aj začiatok všetkého diania vo vesmíre. Odráža to aj názor citova-
ných mysliteľov 

List č. 3 – Statický vesmír 

Jednoduchou úvahou je možné dospieť k záveru, že vesmír nemôže byť nekonečný. Keby bol 
nekonečný a všade by vypadal rovnako ako v našom okolí, tak by sme museli hviezdy 
v každom smere, z každého bodu oblohy by prichádzali fotóny z nejakej hviezdy. Obloha by 
musela byť jediná žiariaca plocha.  

Obloha však taká nie je, z toho plynie, že vesmír buď nie je všade taký, ako v našom okolí, 
alebo nie všade sú hviezdy – veľmi ďaleko už nie sú žiadne. Ak hviezdy sa nachádzajú len do 
určitej vzdialenosti a ďalej už nie je nič, čo bráni hviezdam, aby ich gravitácia nestiahla do 
hmotného stredu (ťažiska)? 

Albert Einstein vypracoval všeobecnú teóriu relativity, ktorá je po matematickej stránke 
komplikovane sformulovaná teória. Táto teória je tiež zdokonalením Newtonovho gravitačného 
zákona a pripúšťa zvláštnu formu gravitačnej sily, ktorá neklesá vzdialenosťou, ale rastie 
a naviac je odpudivá. Takáto sila by dokázala kompenzovať príťažlivé sily a zabrániť zrúteniu 
vesmíru do jediného bodu. Hviezdy, ktoré tvoria vesmír sa nachádzajú len do nejakej konečnej 
oblasti, predsa majú šancu pretrvať v tejto konečnej oblasti bez kolapsu do jediného bodu. Aj 
keď hviezdy sa môžu v takom vesmíre pohybovať a meniť svoju vzájomnú polohu, hovoríme, 
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že sa jedná o statický model. Zdalo sa, že Einsteinova teória gravitácie dokázala odpovedať na 
otázku, prečo je vo vesmíre konečné množstvo hviezd a prečo sa pritom nezrúti vlastnou gravi-
táciou.   
Táto odpudivá gravitačná sila, ktorá v Einsteinových rovniciach má tvar obyčajnej konštanty 
a bola nazvaná kozmologickou konštantou. Jediná teória, ktorá ju mohla potrebovať, bola koz-
mológia. Prejavovala sa len na tak obrovských vzdialenostiach, ktoré v pozemských pomeroch 
nemohla byť overená. 

List č. 4 – Nestabilný vesmír 

Lemaitre ukázal, že Einsteinove rovnice pripúšťajú aj iné riešenie pre vesmír (aby sa nezrútil) 
a toto riešenie nevyžaduje existenciu kurióznej kozmologickej konštanty. Einstein uznal správ-
nosť nového riešenia a prehlásil, že zavedenie kozmologickej konštanty bolo asi jeho najväčším 
omylom. 

List č. 5 – Vesmír sa rozpína 

Definitívne odvrhnutie existencie odpudivých gravitačných síl v podobe kozmologickej kon-
štanty priniesol objav, že vesmír sa rozpína. Einsteinove rovnice umožňujú prijateľné riešenie 
s kozmologickou konštantou aj bez nej a ako toľkokrát v minulosti, aj teraz sa ukázalo, že jedi-
ným kritériom pravdivosti je experiment – prijateľné je také riešenie, ktoré je v súlade 
s pozorovaním. E.P. Hubble objavil, že kým v našej blízkosti (naša vlastná galaxia a susedné 
galaxie) niektoré objekty sa nám približujú a niektoré vzďaľujú, tak vo väčšej vzdialenosti sa 
už vzďaľuje viac objektov, než koľko sa približuje. V mimoriadne veľkých vzdialenostiach sa 
od nás vzďaľuje už každý pozorovaný objekt, ktorý pozorujeme. Ťažko by sme to mohli vyjad-
riť lepšie, než rozpínaním sa vesmíru. 

List č.6 – „farba“ a meranie vzdialeností 

Pri tomto obrázku treba byť pripravený na zodpovedanie otázok, ako sa merajú vzdialenosti 
hviezd. Rozsah informácií treba zvoliť podľa druhu poslucháčov a hĺbku výkladu úmerne pre-
javovanej intenzite záujmu počas výkladu, aby sa nestratila dynamika výkladu. 

Vzdialenosti na Zemi sa dajú merať priamo.  
Vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom sa prvýkrát určil triangulačnou metódou (založená na 

podobnosti trojuholníkov). Aby triangulačná metóda mohla určiť neznámu vzdialenosť, je nut-
né poznať aspoň vzdialenosť medzi dvomi bodmi. Vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou sa urči-
la z pozorovania tranzitu Venuše z rôznych zemepisných šírok a zo znalosti rozmeru Zeme 
(trajektória Venuše pred Slnkom predstavuje pre pozorovateľa tetivu určitej dĺžky a táto dĺžka 
závisí od zemepisnej dĺžky, z ktorej sa pozorovanie vykonáva). 

Zo známeho polomeru dráhy Zeme okolo Slnka sa dá určiť vzdialenosť hviezd približne do 
vzdialenosti 500 svetelných rokov. To sme stále v našej domovskej galaxii, v Mliečnej dráhe 
(priemer „taniera“ Mliečnej dráhy je okolo 100 000 svetelných rokov – svetelný rok je vzdiale-
nosť, ktorú svetlo preletí za jeden rok. Vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou prekoná svetlo za 8 
minút, slnečnú sústavu opustí za približne jeden deň a k najbližšej hviezde dorazí až za rok). 

Pomocou geometrických metód sa nedajú určiť vzdialenosti  ani susedných galaxií. V tom 
nám pomáha fyzika. List papiera dokážeme lepšie prečítať, než ďalej od lampy, lebo tam je 
menej osvetlený. Ak žiarovka je 100 wattová, potom z osvetlenia papiera vieme povedať, ako 
ďaleko sme od žiarovky. Cefeidy sú špeciálne hviezdy, u ktorých vieme ako intenzívne svietia 
(výkon hviezdy). Astronómovia vedia zmerať ako intenzívne svieti na oblohe cefeida na oblohe 
(do akej miery osvetlí list papiera). Z tak jednoduchej podobnosti s žiarovkou vieme určiť 
vzdialenosť všetkých cefeid, ktoré sme schopný vidieť pomocou ďalekohľadov.  

K zmeraniu vzdialenosti galaxií, ktoré sú tak ďaleko, že nerozpoznáme žiadne cefeidy, sa 
dajú zmerať na základe Hubblovho objavu a ďalších poznatkov z fyziky (spektrálnych čiar 
chemických prvkov a Dopplerovho javu). Každý už videl ohňostroj. Rôzne farby výbuchov sa 
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dosiahnu tým, že do horiacej zmesi pušného prachu sa pridávajú rôzne chemické prísady. Pri 
horení (alebo intenzívnom zohriatí) vyžaruje každý chemický prvok svetlo charakteristickej 
farby. Každej farbe zodpovedá presná vlnová dĺžka svetla. Každý chemický prvok má sériu 
vlnových dĺžok, na ktorej žiary – sú to ako otlačky prvkov. Vodík žiari na rovnakých vlnových 
dĺžkach na Zemi i vo hviezdach. Na obrázku vidíme spektrum jednej z hviezd. Vyskakujúce 
špičky zodpovedajú chemickým prvkom. Ak sa hviezda vzďaľuje od nás, tak sa tieto špičky 
posúvajú smerom k väčším vlnovým dĺžkam (Dopplerov jav).  

Hubblov objav spočíval v tom, že odhalil zákonitosť medzi veľkosťou posunu týchto spek-
trálnych čiar a medzi vzdialenosťou hviezdy od Zeme.  

Vzdialenosti, ktoré sa počítajú pomocou Hubblovho zákona sú tak obrovské, že sa vyjadrujú 
pomocou koeficientu z , ktorého výpočet je na obrázku. Čím väčšia je hodnota z, tým rýchlejšie 
sa daná hviezda vzďaľuje. Vesmír sa rozpína v každom smere. 

 

List č. 7 – výpočet rýchlosti 

Spektrum jedného z najvzdialenejších známych objektov. Tento objekt je kvazar. Predpo-
kladá sa, že kvazary sú obnažené jadrá galaxií. Pravdepodobne sa jedná o supermasívne čierne 
diery, akú máme aj v Mliečnej dráhe (s hmotnosťou miliónov hmotnosti Slnka). Svetlo z tak 
obrovských vzdialeností k nám putovalo miliardy rokov a prinášajú obraz galaxie v rannom 
štádiu, keď centrum galaxie pohlcovalo obrovské množstvo hmoty a uvoľnená gravitačná ener-
gia (aj turbíny vodných elektrární poháňa uvoľnená gravitačná energia padajúcej vody). 
V okamihu spisovania poznámok bol objavená kvazar s koeficientom z = 6,5, čo ukazuje na to, 
že galaxie sa začali tvoriť už veľmi dávno. 

Poznámka: K Dopplerovmu javu možeme žartom poznamenať, že keby rýchlosť svetla bo-
la len 150 km/h, v mestách by sme nemohli mať svetelné križovatky. Červené svetlo má vlnovú 
dĺžku okolo 700 nanometrov, kým zelená okolo 500 nanometrov. Blížiac sa ku svetelnej križo-
vatke, kde svieti červená, rýchlosťou 50 km/h, by sme namiesto červenej videli zelenú (skráti 
sa vlnová dĺžka).  

Rýchlosť svetla je však 300 000 km/s, preto pri bežných rýchlostiach takéto efekty nevidí-
me, sú podstatne slabšie (na križovatke by sme potrebovali dosiahnuť rýchlosť 100 000 km/s, 
teda 3,6 milióna kilometrov za hodinu.).  

Potom, čo by sme takto preleteli križovatkou a trúbili by na nás, mohli by sme sa otočiť 
a pozrieť sa, či bola zelená alebo nie. Predstavme si, že zhodou okolnosti by svetlá prepli na 
zelenú. Teraz sa už ale vzďaľujeme od križovatky a nie blížime, preto vlnové dĺžky sa posúvajú 
v rovnakej miere, ale opačným smerom a namiesto zelenej by sme hrôzou videli svietiť červe-
nú. Policajt stojaci pri svetelnej križovatke by videl, ako spokojne prejdete na červenú a potom 
sa zhrozíte, keď semafor je už prepnutý na zelenú. 

Pre náš príklad keď sa vzďaľujete sa dá použiť koeficient z, ktorý by bol  

700 1 0,4.
500

z = − =  

Teraz už vidíme, akou nesmiernou rýchlosťou sa od nás vzďaľujú galaxie, ktoré sú na „opač-
nom konci“.         ■ 

   

List č. 8 – výpočet vzdialenosti 

Obrázok 8 – výpočet vzdialenosti 
Hubblov vzťah sa testuje na cefeidách, kde zhoda je výborná (medzi cefeidami sú ich výkon 

sa dá určiť mimoriadne presne). 
Čo sú cefeidy? Sú to hviezdy, ktoré periodicky menia svoj výkon. Astronómovia pochopili, 

že cefeidy menia svoju veľkosť (polomer), nafukujú sa a zase sa zmenšujú, pričom sa ich vý-
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kon mení v tej istej perióde. Z tohoto procesu sa dá určiť celkový výkon. Podrobnosti možno 
nájsť tiež na citovanej stránke http://www.fpv.ukf.sk/kf/OFyzike/index_ofyzike.html, alebo 
vyhľadávaním na Internete pomocou kľúčového slovíčka „alfa Lyrae“ či „cepheids“. 

List č.  9 – reliktné žiarenie 

Z množstva populárnych relácií je známe objavenie tzv. reliktného žiarenia (background ra-
diation), ktorý objavili Penzias a Willson. Tiež sa tomu hovorí zostatkové žiarenie. Jedná sa 
o objavenie veľmi slabého žiarenia, ktoré prichádza z každého smeru. Objav uskutočnili pomo-
cou antény špeciálnej konštrukcie, ktorú vidíme na obrázku za Willsonom a Penziasom. Hovorí 
sa, že teplota tohoto žiarenia je okolo 2,73 Kelvin (okolo –270°C). 

Tu sú potrebné znalosti o tepelnom žiarení. Je vhodné si oživiť znalosti o Wienovom po-
suvnom zákone. Tento zákon hovorí, že každé teleso teploty T (ktorá sa meria v Kelvinoch 
a preto teplote na rozdiel od tej, ktorú meriame v Celsiách hovoríme termodynamická teplota) 
vyžaruje elektromagnetické vlny na všetkých možných dĺžkach.  

Keď vieme, že vesmír sa   Existuje však vlnová dĺžka, na ktorej vyžaruje s maximálnou in-
tenzitou. Vzťah vlnovej tejto vlnovej dĺžky s teplotou telesa je jednoznačný a dá sa vyjadriť 
vzťahom  

T bλ =  

kde λ je spomínaná vlnová dĺžka (b = 2,9 mm.K). Na liste 7 je to poloha maxima modrej 
krivky. 

  
Nie je nutné takto komplikované vysvetľovanie, dá sa to aj nasledujúcim spôsobom.  
Každé teleso určitej teploty vyžaruje elektromagnetické vlny a stráca tým svoju tepelnú e-

nergiu. Ak dáme horúcu lyžičku do vesmíru, kde je vákuum, tj. Nie je v styku s ničím, táto 
lyžička vychladne aj tam, lebo vyžaruje elektromagnetické vlnenie. 

Ak v izbe necháte nedojedenú zmrzlinu, tá sa roztopí, zohreje sa na teplotu stien izby. Stalo 
by sa to aj vtedy, keby zmrzlina nebola v styku so vzduchom. Naopak, ak si do izby prinesiete 
horúci čaj, ten sa ochladí a stalo by sa to aj vtedy, keby tam nebol žiadny vzduch. Jeho teplota 
by sa ustálila na teplote stien izby. 

Elektromagnetické vyžarovanie telies sa dá teda charakterizovať teplotou telies, ktoré ich 
vyžarujú. Reliktné žiarenie, ktoré objavili Penzias a Willson, je tiež takýmto žiarením. Teplota 
2,73 K hovorí o tom, že teleso, ktoré bude vo vesmíre sa ochladí ale jeho teplota sa nemôže 
dostať pod hodnotu 2,73 K, na tejto teplote ho udrží reliktné žiarenie. 

Netrvalo dlho, než sa zistilo, že keď vesmír sa rozpína, tak teplota tohoto žiarenia musí ča-
som klesať. Ak sa vesmír rozpína, a to sa rozpína, tak v minulosti musel  byť menší a teplota 
tohoto žiarenia vyššia. Je to podobné ako s plynmi. Vesmír vo veľmi dávnej minulosti musel 
byť horúci.  

Poznámka: Vlnová dĺžka dľžka elektromagnetického žiarenia, ktorá zodpovedá teplote 2,73 
K je okolo 1 milimetra. My vidíme len také elektromagnetické žiarenie, ktorého vlnová dĺžka je 
z intervalu 400 nanometrov (fialová) až 700 nanometrov (bordová). Na ostatné vlnové dĺžky 
potrebujeme prístroje (napríklad infračervené kamery, ak pozorujeme v pásme väčších vlno-
vých dĺžok).  

Keby sme mali veľmi rýchlu raketu a vydali by sme sa do vesmíru ľubovoľným smerom, pri 
rýchlosti, ktorá zaostáva za rýchlosťou svetla len o 6 m/s by sa vesmír v smere nášho letu roz-
žiaril. Reliktné žiarenie by sa v dôsledku Dopplerovho javu posunul do viditeľného pásma.
  ■  

List. č. 10 

Willson a Penzias zmapovali intenzitu tohoto žiarenia a zistili, že je v každom smere rovnaká. 
Na obrázku vidíme mapu okolitého vesmíru. Vidíme všade rovnomernú farbu znázorňujúcu 
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rovnakú intenzitu a teplotu reliktného žiarenia. Mapa je rozpolená bielo škvrnou. Táto škvrna 
predstavuje miesta, kde náš výhľad zakrýva naša domovská galaxia, Mliečna dráha. Tu nevi-
díme reliktné žiarenie. Ako taká mapa vzniká, ukážeme neskôr. 

List č. 11 

V roku 1992 mapovala toto reliktné žiarenie z vesmíru (zbavená rušivých vplyvov zemskej 
atmosféry) sonda COBE. Výsledok ukazuje tento obrázok. Vidíme, že merania sú presnejšie 
a vidíme tiež to, že Zem sa pohybuje voči reliktnému žiareniu, čo sa prejavuje v tom, že relikt-
né žiarenie je dopplerovsky posunuté v smere pohybu k modrej farbe a v opačnom smere 
k červenej farbe (kde sa vzďaľujeme od zdroja reliktného žiarenia). Táto rýchlosť je približne 
600 km/s a nepochádza z pohybu Zeme okolo Slnka. To naša galaxia (Mliečna dráha) sa pohy-
buje v tomto smere spolu s nami. V tomto smere sa nachádza kopa galaxií Virgo. Dopplerov-
ský posun z tohoto pohybu sa dokáže výpočtami eliminovať a keď to urobíme zistíme, že sa 
mapa zmení takto (nasleduje list č. 12) 

List č. 12 

Na obrázku znova vidíme pás (teraz červený), ktorý znázorňuje miesta, kde Mliečna dráha 
zakrýva výhľad na vesmír. V ostatných smeroch je dobre vidieť, že reliktné žiarenie nie je rov-
naké v každom smere. Farebné rozdiely ukazujú, malé teplotné rozdiely reliktného žiarenia 
medzi rôznymi oblasťami oblohy. Teplotné rozdiely sú len stotiny Kelvinu. Po Penziasovom 
a Willsonovom prekvapivom zistení, že teplota reliktného žiarenia ja všade rovnaká bolo ziste-
nie, že malé rozdiely sú predsa prítomné ešte väčším prekvapením. 

Je na čase, aby sem si povedali, že čo je zdrojom reliktného žiarenia. 
Keď sa ráno pozriete do zrkadla, tak sa vidíte, svetlo sa zo zrkadla odráža. Čo robí zrkadlo 

zrkadlom. Prvom rade je to rovná a hladká plocha (vďaka tomu je obraz, ktorý vidíte v zrkadle  
verný – biela stena síce tiež odráža všetok dopadajúceho svetla, ale jej povrch nie je hladký 
a rozptyľuje dopadajúce svetlo náhodne). Dôležitejšie však je, že zrkadlo je tenká vodivá vrstva 
nanesená na sklo. Vodiče sa vyznačujú v tom, že niektoré elektróny v nich nie sú viazané 
k atómom a môžu sa pohybovať voľne. Svetlo je elektromagnetické vlnenie a od vodivého 
prostredia sa odráža. 

Stephen Hawking ukázal, že keď stopujeme pohyb galaxií späť v čase, tak rozpínanie sa 
vesmíru začalo z veľmi malej oblasti, kde sa predtým nachádzalo všetko, čo vidíme v našom 
vesmíre. Táto oblasť mohla byť skoro bodom a v tomto štádiu bola teplota vesmíru mimoriadne 
vysoká. Bola tak vysoká, že žiadny atóm nedokázal k sebe pútať elektróny trvalo. Ak protón 
zachytil elektrón a vytvorili spolu neutrálny atóm vodíku, hneď nasledoval zrážka s iným ató-
mom, v ktorej o tento elektrón prišiel. Elektróny a protóny sa pohybovali v toomto prostredí 
voľne. Celý vesmír bol malý, horúci a elektricky vodivý. V takom prostredí by ste nevideli ani 
na špičku nosa, lebo svetlo by sa neustále odrážalo chaoticky sem a tam.  

Vesmír sa rozpínal a klesala jeho teplota (v horúcom plyne sa atómy pohybujú rýchlo, 
v chladnejšom pomalšie). Nastal určitý okamih, keď sa vesmír ochladil natoľko, že protóny 
boli schopné zachytiť elektróny a už ich nestratiť. Vesmír prestal byť vodivým ako mávnutím 
čarovného prútika. Sklo nie je vodivý a nevodivé materiály sú schopné prepúšťať svetlo bez 
toho, že by ho rozptyľovali (preto vidíme von z okna v ktorom je sklo). Vesmír prestal byť 
vodivý a stal sa pre svetlo priehľadným. 

Predstavte, si, že stojíte na veľmi dlhej pristávacej ploche, kde navádzacie svetlá sa rozsvie-
tia presne  o polnoci (sú tak nastavené). Stojíte medzi svetlami a nevidíte to, že svetlá sa roz-
svietili naraz, lebo svetlo sa šíri konečnou rýchlosťou. Najprv uvidíte svetlá najbližších žiaro-
viek, potom svetlá tých za nimi a takto postupne dorazí svetlo aj tých najvzdialenejších lámp. 
Bude sa vám zdať, akoby ste stáli v strede niečoho, a lampy sa rozžiaria smerom od vás, akoby 
ste rozosielali signál „zažať lampy.“ To sa bude zdať každému, ktorý bude stáť kdekoľvek 
medzi lampami na pristávacej ploche. 
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Predstavte si teraz, že ste v hustej hmle a zrazu, v presne daný okamih hmla zmizne naraz 
všade. Vi ale neuvidíte celú krajinu naraz, lebo svetlo sa šíri konečnou rýchlosťou. Vám sa 
bude zdať, že hmla sa dvíha z krajiny od vás smerom na každú stranu rovnakou rýchlosťou. 
Akoby ste stáli v kruhu vo vnútri ktorého vidíte všetko a kruh končí nepreniknuteľnou hmlou, 
ktorá v každom smere od vás ustupuje. 

  Presne to sa stalo aj vo vesmíre. Vesmír sa ochladil (všade rovnako, čo zabezpečilo, že 
všade sa stal vesmír priehľadným naraz – skoro naraz) a stal sa všade priehľadným. Zo všet-
kých smeroch k nám doráža chaotické svetlo vesmíru, ktorý bol ešte nepriehľadný. Mapa re-
liktného žiarenia je obrazom „ustupujúcej steny nepreniknuteľnosti“. Vesmír sa rozpína, tieto 
miesta sa od nás nachádzajú tak ďaleko, že im trvalo až dodnes, než sa k nám z nich dostalo 
svetlo. Trvalo to niečo okolo 12 až 18 miliárd rokov. Slnečná sústava sa sformovala len pred 
asi ť miliardami rokov, to znamená, že keď svetlo reliktného žiarenia sa vydalo na svoju púť, 
aby sme ho mohli dnes pozorovať, slnečná sústava ešte vôbec neexistovala, dokonca neexisto-
vala ani Mliečna dráha. 

Vráťme sa k analógii s hmlou. Ak hmla nebude všade rovnako hustá, tak niekde sa rozply-
nie o máličko neskôr, než inde. Ani vesmír sa nestal priehľadným úplne naraz všade. Niekde 
bol vesmír viac horúci, niekde menej. Tieto nerovnosti v teplote nasnímal Cobe. Mapa ukazuje 
tieto nerovnosti v teplote. 

List č. 13 – Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 2 (WMAP-2)  

Objavenie nerovností v teplote reliktného žiarenia dala možnosť zodpovedať mnoho otázok 
ohľadom veku vesmíru.  

Teória Veľkého Tresku (Big-Bangu) sa stala najlepšou teóriou, ktorá by popisovala vývoj 
vesmíru. Podľa tejto teórie vesmír sa rozpína z jediného bodu. 400 tisíc rokov po začiatku roz-
pínania sa stal priehľadným. Spojitosť s časom sa stal nesporným faktom. Ak teória je správna, 
tak čas sa začal odpočítavať v okamihu Big-Bangu. Presnejšie čas začal existovať až v okamihu 
Big-Bangu. Big-Bang bola jediná prijateľná teória a dokáže vysvetliť mnoho vecí. 

Malý objem na začiatku dala možnosť, aby sa teploty rôznych častí vyrovnali a preto teplota 
bola všade rovnaká. Objavené nerovnosti v teplote reliktného žiarenia však oživili problém 
s veľkosťou vesmíru. Vesmír je príliš veľký, pokiaľ je starý len niečo okolo 15 miliárd rokov. 
Presnejšie zmeranie nerovnosti v teplote reliktného žiarenia by umožnilo zodpovedanie otázky, 
čo sa odohralo tesne po Big–Bangu až do obdobia než sa vesmír stal priehľadným. Presnejšie 
zmapovanie teploty reliktného žiarenia sa stal poslaním misie WMAP-2. Na obrázku je znázor-
nená sonda. 

List č. 14 – Vek vesmíru 

Jednou zo závažných otázok je Aký starý je vesmír? Už samotná otázka vychádza 
z predpokladu, že čas vznikol pri Big-Bangu. Na obrázku vidíme teplotné nerovnosti reliktného 
žiarenia zistené v rámci projektu WMAP-2. Červený pás rozdeľujúci mapu je znova Obraz 
Mliečnej dráhy. Mliečna dráha je oproti reliktnému žiareniu horúce. Červená farba predstavuje 
miesta teplejšie než priemer teploty reliktného žiarenia, modrá chladnejšie miesta a zelená 
priemerné. Sú tu aj prechodové farby, ktoré sú teploty medzi krajnými prípadmi. 

Z tejto mapy sa dá určiť vek vesmíru nesmiernou presnosťou.  
Vek vesmíru je 13,7 milióna rokov s presnosťou 100 miliónov rokov. Jedná sa o úžasnú 

presnosť. Stačí si uvedomiť, že plazy sa objavili pred 300 miliónmi rokov a prvé cicavce pred 
asi 200 miliónmi rokov, kým krokodíly nezmenili podstatne svoj vzhľad posledných 80 milió-
nov rokov. Presnosť, ktorou sa určil vek vesmíru už je hmatateľný aj v merítkach evolúcie. 

List č. 15 – Ako mapa vznikla  

Jedná sa o animáciu vytvorenú teamom mise WMAP-2. Animácia názorne ukazuje ako mapa 
z listu č. 14 vznikla. Čo v animácii vidím? 
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Najprv sa ukazuje naša domovská galaxia z pohľadu ako by ju videl pozorovateľ napr. 
Z hmloviny Andromedy. Fiktívny pozorovateľ sa premiestni do blízkosti Zeme (približne 
30 000 svetelných rokov od centra galaxie a približne 20 000 svetelných rokov od okraja – teda 
skôr vidiek). 
Zo Zeme vidíme z našej Galaxie len trblietajúci pás hviezd, odtiaľ pomenovanie Mliečna dráha. 
Keby sme vstúpili do stredu sklenenej gule a každú hviezdu by sme namaľovali na jej povrch, 
vznikla by mapa oblohy. Túto guľu (presnejšie jej plochu) so zanesenými polohami hviezd 
môžeme rozbaliť podobne, ako obraz povrchu Zeme a takto vznikne elipsovitý útvar, atlas 
oblohy. 
Keď oblohu budeme fotiť pomocou filmu citlivého len na určitú presnú vlnovú dĺžku, budeme 
vidieť stále niečo iné. Animácia ukazuje ako sa mení to, čo by sme videli, v závislosti na vlno-
vej dĺžke. Prezeranie začíname vo viditeľnej oblasti (oblasť vyznačená dúhou) a pokračujeme 
v blízkej infračervenej oblasti (near infrared). Pri prechode z blízkej infračervenej do vzdialenej 
infračervenej oblasti (far infrared) sa objaví krížom mapou svetlý pás. Oplatí sa animáciu na 
chvíľu zastavte (kliknutím). Tento pás je tzv. pás zodiaku. Okolo Slnka obiehajú planéty, ale 
okrem planét tu nachádzame asteroidy, prachové častice. Tento pás ukazuje rovinu ekliptiky, 
rovinu, v ktorej planéty slnečnej sústavy (vrátane Zeme) obiehajú okolo Slnka. Táto rovina nie 
je identická s rovinou ekliptiky Mliečnej dráhy. Tieto dve roviny zvierajú približne uhol 60°, čo 
dobre vidieť aj na animácii. 

Pás zodiaku možno vidieť aj voľným okom v období dní rovnodennosti pri východe 
a západe slnka. Šanca spozorovať úkaz je väčší ráno, keď atmosféra je čistejšia. Pri východe 
slnka sa zjavuje „ohnivý stĺp“, čo je odraz slnečných lúčov z pásu zodiaku. Hovorí sa mu tiež 
zodiakálny oheň. 

Ďalej vidíme že v mikrovlnej oblasti vidieť už len rovnomerné žiarenie pozadia, reliktné 
žiarenie. Keď zvýšime kontrast (citlivosť kamery), zjavia sa detaily, ktoré nasnímala sonda 
misie WMAP-2. 

List č. 16 – plochosť vesmíru 

Keď svet vyletel z jediného bodu a čas začal, tak bude sa vesmír rozpínať do nekonečna (otvo-
rený vesmír)? Zastaví sa niekedy rozpínanie a zostane všetko tak (plochý vesmír), alebo sa 
všetko obráti a zrúti naspäť do jediného bodu (uzavretý vesmír). Čas je spojený s osudom ves-
míru. Ak sa svet zrúti do jediného bodu, čas skončí ako začal. Aj keď sa vesmír rozpína, gravi-
tačne je toto rozpínanie brzdené zrovna tak, ako keď vyhodíte kameň do vzduchu. V tomto 
prípade sa pýtame, či „kameň“ dopadne naspäť, alebo bude stúpať stále. Neustále sa skúša rôz-
nymi metórami odhadnúť hmotnosť hmoty vo vesmíru, aby sa dalo určiť, ako sa bude vyvíjať 
rozpínanie. Pripomeňme si napríklad dohady o hmotnosti neutrín a vplyvu na rozpínanie. 

WMAP-2 riešil tento problém naprosto unikátnym spôsobom. Keď už poznáme vek vesmí-
ru, tak dokážeme rozhodnúť či vesmír je plochý, alebo nie. Vieme, že koľko fľakov danej veľ-
kosti by malo byť na jednej pologule nočnej oblohy, alebo na menšom kúsku oblohy.  

Trajektória svetla sa v gravitačnom poli ohýba zrovna tak, ako trajektória vrhnutého kameň. 
Animácia ukazuje, že ako otvorenosť, alebo uzavretosť vesmíru vplýva na ohýbanie svetla 
a ohýbanie svetla ako vplýva na počet „fľakov“ reliktného žiarenia ktoré spozorujeme 
v určitom zornom uhlu. Namerané hodnoty svedčia o tom, že vesmír je s veľkou presnosťou 
plochý. Presnosť je tak vysoká, že zvažuje sa, či to nie je základný princíp vesmíru (vesmír 
musí byť plochý), prípadne je to dôsledkom nejakého zákona, alebo nejakej neobjavenej súvis-
losti – plochosť je málo pravdepodobná medzi ostatnými možnosťami, Ak je vesmír predsa 
plochý, tak to nemôže byť náhoda. 

List č. 17 – vývoj vesmíru 

Hovoríme o Big-Bangu, ale skutočne vieme dokázať, že vesmír začínal z jediného bodu? Ves-
mír má 13,7 miliardy rokov a priehľadným sa stal 379 tisíc rokov po Big-Bangu. Rôzne štádiá 
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vesmíru môžeme dokonca vidieť. Čím vzdialenejší objekt pozorujeme, tým rannejší štádium 
vesmíru vidíme. Zdá sa, že fyzikálne zákony platili vždy rovnako. Za nepreniknuteľnú hladinu 
reliktného žiarenia však nemôžeme vidieť pomocou elektromagnetických vĺn. Až budú existo-
vať účinné smerové detektory na neutrína, budeme môcť vidieť aj za túto hranicu. Dnes je však 
zrejmé, že ak vesmír sa rozpínal z jediného bodu, tak naše znalosti fyzikálne zákony nie sú tak 
presné, že by platili v danej podobe až do okamihu vzniku vesmíru. V dobe pred 10–40s zákony 
v podobe ako ich poznáme zaručene neplatili. Sme síce schopní vydedukovať čo sa stalo potom 
až do roku 379 000, pred touto dobou ale nie.  

Na obrázku môžeme vidieť krátku históriu, vznik kvarkov, častíc, atómov, molekúl, hmlo-
vín, hviezdy, ťažšie atómové jadrá a atómy, galaxie a my. 

List č. 18 a 19 – Inflácia 

Ak zákony v kritickom období pred časom 10–40s nepoznáme, tak nie je začiatok času len oby-
čajným mýtom?  Čo sa skrýva napríklad pod pojmom inflácia vesmíru?  

Vesmír je príliš veľký, pokiaľ jeho vek je 13,7 miliardy rokov.  
Počiatočná rýchlosť rozpínania sa musela byť príliš vysoká než by sme mohli normálne vy-

svetliť. 
Teplota reliktného žiarenia sa mala vyrovnať, zrovna tak, ako sa vyrovná teplota studenej 

a teplej vody, keď ich necháme v styku.  
Prečo sú veľkosti oblastí s danou teplotou určitej veľkosti?  
 
Inflácia hovorí, že najrannejšia fáza vesmíru bola veľmi zvláštna. Priestor, v ktorom bol 

vesmír, sa začal „nafukovať“ exponenciálnym zrýchlením- Časti vesmíru sa od seba začali 
vzďaľovať, ako mravce na gumovej podložke, ktorú pod nimi naťahujeme. Toto „nafukovanie“ 
po krátkej dobe prestalo, ale vesmír bol už podstatne lepší, než keby sa rozpínal vesmír 
v priestore rýchlosťou svetla. 

To vysvetlí prečo je vesmír tak veľký. 
Vysvetlí aj to, že prečo bola počiatočná rýchlosť po určitom čase ešte stále tak vysoká. 
Oblasti, ktoré boli susedné, po inflácii boli od seba tak vzdialené, že sa nedostali do kontak-

tu ani po 379 tisícich rokoch. Teploty sa nemohli preto vyrovnať. Vyrovnaniu teplôt mohlo 
dôjsť len v oblastiach určitej veľkosti. 

List č. 20 a 21 – inflácia potvrdená a cestovanie v čase 

WMAP-2 svojimi výsledkami potvrdil teoretické dôsledky inflácie (napríklad to, že podobnosti 
medzi oblasťami reliktného žiarenia miznú nad určitou vzdialenosťou). 

Animácia ukazuje priblíži jednu chladnejšiu oblasť a najprv ukáže časový vývoj takejto ob-
lasti. 

Najprv vidíme plyny z väčšej časti z vodíku, v menšej časti z deutéria a hélia, ktoré vytvoria 
prvé plynové hmloviny. Gravitácia vytvára zhustenie prvé supermasívne diery za sprievodu 
oslnivých zábleskov. Pod sústredeným gravitačným pôsobením sa hmota začne sústreďovať 
okolo supermasívnych čiernych dier. Hmota sa sústredí v ich blízkosti, kým iné oblasti sa vy-
čistia od plynov. Zhustené plyny v okolí supermasívnych čiernych dier vytvárajú milióny 
a miliardy hviezd v spoločnej gravitačnej pasci – vznikajú galaxie rôznych tvarov, z ktorých 
časom sa ustália u niektorých typov (špirálovité, elipsovité). 

Animácia ukazuje ako súvisí štádium vesmíru s tým, ako ďaleko sa pozeráme. Nedokážeme 
v čase cestovať doslovne, nedokážeme sledovať vývoj jednej hviezdy od jej zrodu do jej záni-
ku, lebo žijeme len nepatrnú dobu, dokonca ľudstvo existuje len nepatrnú dobu v porovnaní 
s životnosťou hviezd. 

Môžeme však nájsť hviezdy, galaxie rovnakého typu v rôznych vývojových štádiách.  
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List č. 22 – posledných desať rokov 

Keď koncom devätnásteho storočia sa zdalo, že fyzika dospela k svojmu vrcholu a už poznáme 
všetko, zostáva dokončiť len pár výskumov, prišla teória relativity a kvantová teória. 

Keď Big-Bang sa stal pomaly nekorunovanou teóriou v kozmológii, pred desiatimi rokmi sa 
začali rodiť nové myšlienky, za ktoré by v osemdesiatych rokoch vedec bol doplatil svojou 
kariérou. Do devetdesiatych rokoch otázky typu čo bolo pred Big-Bangom bolo dovolené len 
laikom a blahosklonným úsmevom sa vysvetlilo, že táto otázka nemá zmysel, lebo žiadne pred-
tým nebolo. 

Rozhodujúce je však znova to, čo pozorujeme a nie to, čo vymyslíme. 
Deväťdesiate roky začali prinášať nové objavy. Rozpínanie vesmíru sa má stále spomaľovať 

zrovna tak, ako spomaľuje kameň, ktorý vyhodíme kameň, ktorý vyhodíme do vzduchu. Po-
sledných 5-6 miliárd rokov však rozpínanie vesmíru začalo zrýchľovať. 

Kliknutím na slovo  

Big-Bang a... 

Spustíte animáciu na znázornenie zrýchlenia. 

List č. 23 Einstein mal pravdu 

Kozmologická konštanta pravdepodobne bol nie najväčším omylom, ale najväčším objavom 
Alberta Einsteina. Vesmír sa po 8 miliardách rokoch sa stal dostatočne veľkým, aby sa prejavil 
odpudivý charakter gravitácie pri veľkých vzdialenostiach. 

Už dávnejšie bolo zrejmé, že nevidíme všetku hmotu vo vesmíre lebo svietia len hviezdy. 
Výsledky WMAP-2 však boli šokujúce ale v súlade s ostatnými pozorovaniami. Množstvo 
hmoty, ktorú vidíme okolo seba (hmota, z ktorej sa skladáme my Zem, Slnko, hviezdy), pred-
stavuje len 4% z celkovej hmoty vesmíru. 

Ďalších 23% je hmota, ktorá má bežné príťažlivé gravitačné vlastnosti (príťažlivosť) ale ne-
vidíme ju. Môžu to byť čierne diery, častice, ktoré interagujú len veľmi neochotne okrem gravi-
tačnej interakcie (neutrína, a iné, možno ešte neobjavené) – prvú skupinu nazývame žiarivou 
hmotou, druhú tmavou hmotou. 

Zvyšných 73% percent hmoty je niečo poznané len veľmi málo a hovoríme mu tmavá ener-
gia. Má odlišné gravitačné vlastnosti (odpudivosť). 

To, čo poznáme zo zákonov fyziky, sa z najväčšej časti vzťahuje len na žiarivú hmotu, čias-
točne na tmavú hmotu a skoro nie na tmavú energiu. Pokiaľ zložitosť súvisí s množstvom prí-
slušnej formy vo vesmíre, tak sme len na začiatku poznávania prírody. 

List č. 24 – dve nezmieriteľné teórie 

Presnosť kvantovej teórie i všeobecnej teórie relativity je 11 až 12 platnosť cifier. Pri takejto 
presnosti by ste museli tráviť na Marse pristávacie miesto presnosťou 1 metra bez korekcie 
počas letu. 

Tieto dve teórie však odolávajú zjednoteniu Prečo je nutné zjednotenie týchto dvoch teórií? 
Ak Big-Bang je realitou, tak v počiatočnej fáze máme do činenia s obrovskou hmotnosťou 
vesmíru v mikroskopickom objeme. Mikroskopický objem vyžaduje kvantovú teóriu, obrovská 
hmotnosť zase všeobecnú teóriu relativity. 

List č. 25 – Pulzar 

Všeobecná teória relativity predpovedá existenciu špeciálnych efektov nad rotujúcim telesom. 
V prípade rotujúcich čiernych dier by to malo byť najmarkantnejšie. Mohlo by to vypadať tak, 
ako to ukazuje séria obrázkov zhotovených Hubblovým vesmírnym teleskopom. Jedná sa 
o efekty vyvolané rotujúcou neutrónovou hviezdou v hmlovine raka. 8 záberov zhotovených 
určitým časovým odstupom boli zoradené do tejto sekvencie.  
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List č. 26 – Animácia toho, čo sme videli 

Na obrázku sme mohli vidieť určité vlnenie ako na hladine jazera. Toto vlnenie vzniká tým, že 
magnetické siločiary vnikajúce do hmloviny v blízkosti neutrónovej hviezdy unáša aj častice 
a tie vyvolajú pri styku s hmlovinou pozorované vlnenie. 

Druhý a pre nás dôležité pozorovanie je prúd posdĺž osi rotácie. Podobný jav sa očakáva aj 
v prítomnosti čiernych dier. V prípade čiernych dier odpudzovanie môže byť dôsledkom odpu-
divých gravitačných efektov. 

List. č. 27 – ešte raz sekvencia záberov 

Ukážme ešte raz, aby poslucháči si mohli pozrieť to, čo nás zaujíma. 
Rotujúce čierne diery (ani nerotujúce) sme ešte nevideli, aj keď nepochybujeme o ich exis-

tencii. Rotujúce čierne diery by mali unášať priestor okolo seba (s priestorom aj hmotu v nej 
podobne ako unášala inflácia hmotu pri „nafukovaní“). Taktiež by tu mohli byť anitgravitačné 
efekty nad pólmi osi rotácie. 

List č. 28 – vlastné experimenty 

Všeobecná teória relativity je presvedčivá, ale treba sa presvedčiť o predpovedaných efek-
tov v kontrolovaných podmienkach, inak nemôžeme vylúčiť iné príčiny efektov, ktoré pozoru-
jeme napríklad v prípade ukazovaného pulzaru. 

Momentálne už beží experiment Gravity Probe. Na obrázku je kremíková guľa, ktorá je 
špičkou ľudskej technológie. Jedná sa o dokonalú guľu s presnosťou 40 atómových vrstiev. To 
je také, akoby na Zemi bolo najväčším pohorím niečo, čo je vysoké 6 milimetrov. 

List č. 29 – potiahnutie kovovou vrstvou 

Táto kremíková guľa je potiahnutá tenkou vrstvou hliníku. A bude rotovať v zariadení na 
obrázku. 

List č. 30 – dva roky čakania 

Experiment bol úspešne zahájený a potrvá dva roky. Guľa bude rotovať a bude sa kontrolovať 
orientácia osi. Pokiaľ rotujúca Zem ťahá okolo seba priestor, os rotácie guličky sa pootočí 
o malý ale merateľný uhol. Efekt ťahanie priestoru je úmerný rýchlosti rotácie telesa a závisí od 
toho, ako blízko sa dokážeme k telesu dostať. To je dôvodom, že prečo v blízkosti čiernych dier 
je taký silný tento efekt taký silný a prečo v blízkosti Zeme musí experiment trvať dva roky. 
Existujú síce objekty, ktoré by vyhovovali ešte viac, než rotujúca čierna diera – napríklad elek-
trón. Problém je, že žiadny taký efekt nepozorujeme, čo tiež svedčí o tom, že kvantová gravitá-
cia modifikuje naše znalosti. Príslušnú teóriu však nepoznáme. 

List č. 31 – Kvantová gravitácia 

Už v 60-tych rokoch sa objavila nová teória, ktorá nádejným spôsobom mohla riešiť spojenie 
kvantovej teórie a teórie gravitácie. Bola to teória strún či superstrún. Podstatou tejto teórie je, 
že častice v skutočnosti nie sú bodové, ale sú to miniatúrne struny, struny v tvare uzavretých 
slučiek. Podľa toho, že aký typ vibrácie vykonávajú sú elektrónmi, kvarkami, alebo niečím 
iným. Dokonca úspešne dokázali riešiť niektoré problémy.  
Hovoríme v množnom čísle, lebo tých teórií bolo celkom 5. Päť rôznych teórií, z ktorých každá 
popisovala inú časť fyziky a tam, kde popisovali rovnaké deje sa nedali použiť, alebo predpo-
vedali niečo čo sa nedalo prijať. Prvotné nadšenie upadlo.  
Koncom 80-ych rokov sa však dosiahol prielom. Ukázalo sa, že tých 5 rôznych teórií tvoria 
jednu teóriu, ktorú nazývame M-teóriou. Sú len špeciálnymi prípadmi M-teórie a vyžaduje 
určitú modifikáciu našich predstáv o priestore a čase, ktorého sme súčasťou. 
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List č. 32 – skryté dimenzie 

Teória strún prináša podivnosti. Priestor nie je 3+1 rozmerný, čím rozumieme tri priestorové 
dimenzie a čas, ale 9+1 rozmerný, teda predpokladá existenciu deviatich priestorových dimen-
zií a čas. Predstavte si mravca, ktorý sa pohybuje na povrchu papiera. Papier je dvojrozmerný. 
Prilepte k povrchu jeden z koncov papierového pásu, ktorý vystupuje z plochy do tretieho roz-
meru.  Ak prilepíte k tomu istému bodu aj druhý koniec, budete mať nad plochou papiera pa-
pierový prsteň (toto sa dá predviesť aj poslucháčom. Mravec sa po tomto páse môže prejsť, tým 
vybočí do tretieho rozmeru, ale keď prejde pásom, dostane sa naspäť na plochu papiera. Tomu 
hovoríme, že tretí rozmer je uzavretý. Ak slučka pásu bude tak malá, že ani mravec ho neuvidí, 
tak ho bude môcť prehlásiť za skrytú dimenziu. Ak taký pás máme prilepený v každom bode 
papiera, tak dvojrozmerný priestor je vybavený skrytou treťou dimenziou, ktorá sa prejaví ma-
ximálne tým, že chôdza po papieri bude obtiažnejšia. 

Dôsledkom šiestich dimenzií je napríklad to, že gravitačná a elektromagnetická sila je pod-
statne inej intenzity. Pomocou elektromagnetu sa dá zdvihnúť vrak auta, napriek tomu, že gra-
vitačne je priťahované celou Zemeguľou na opačnú stranu. 

List č. 33 – Energia častíc v teórii strún 

 Častice sú struny ale ich rozmer je porovnateľný s veľkosťou skrytých dimenzií. Na obrázku je 
znázornená jedna normálna dimenzia a jedna skrytá dimenzia. Typický rozmer po ktorej sa 
skrytá dimenzia uzatvára, je 10–34 m. Polomer protónu je o 19 rádov väčší (to je pomer ako ten 
istý protón voči futbalovej lopte). Ťažko predstaviteľné číslo. Energia častíc závisí od polomeru 
dimenzie jednak lineárne a jednak v obrátenej hodnote, teda ako 

1r
r

+  

Či chceme strunu predstavujúcu časticu natiahnuť, alebo stlačiť pod optimálny rozmer, bude 
nás to stáť určitú prácu. Celková energia vesmíru je konečná a ani tá by nestačilo na to, aby 
sme stlačili čo by jedinú časticu na nulový polomer, do jediného bodu. 

List č. 34 – Big-Bang  

 Podľa Big-Bangu začal vesmír z jediného bodu a v tomto bode vznikol aj čas. Potom nasledo-
vala inflačná fáza a po tejtoo inflačnej fáze sa vesmír rozpína v podstate rovnomerne (vesmír je 
plochý, ako bolo zistené v WMAP-2). 

Ešte k obrázku. Priama čiara ukazuje rozmer vesmíru pri rovnomernom rozpínaní sa. Na za-
čiatku vidíme, že rozpínanie sa zrýchľuje (inflácia), potom spomalí dokonca pod tempo rovno-
merného rozpínania. Nasleduje fáza, keď do hry vstupuje antigravitačný efekt kozmologickej 
konštanty, ktorý znova zrýchli rozpínanie tak, ako to je tomu dnes (prerušovaná vodorovná 
čiara). 

List č. 35 – Big-Bang verzus struny 

Na obrázku vidíme vývoj podľa Big-Bangu (vľavo) a v pravo možný scenár podľa teórie strún. 
Teória strún vďaka závislosti energie častíc od polomeru rozmerov nedovolí začiatok, či stav, 
keď rozmery majú nulový polomer. Vesmír nikdy nebol v jedinom bode. Mohol byť veľmi 
malý, v malom priestore, ale nikdy v bode. Tým sa otvára možnosť, že tomu predchádzala fáza, 
v ktorej došlo k zrúteniu celého vesmíru, ale od najmenšieho rozmeru sa odrazil lebo v tomto 
stave nemohol zotrvať. Ako stlačená pružina dimenzie vstrebali kinetickú energiu kolabujúceho 
vesmíru, ale po zastavení kolapsu sa vymrštilo všetko späť. Energia uvoľnená zo stlačených 
dimenzií mohol byť hnacím motorom inflácie. Priestor sa uvoľnil spod tlaku a nafúkol sa ako 
to tvrdí inflačná teória. 
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Ak je to skutočne tak, tak čas nezačal Big-Bangom. Existoval už predtým a začiatok času je 
len mýtus. 

List č. 36 – Čo bolo pred Big-Bangom? 

Je niekoľko možností. Prvá z nich hovorí, že zmršťujúci sa vesmír je nutne vybavený niečím, 
čomu hovoríme v prípade čiernych dier horizont udalosti. Každej hmotnosti patrí určitý polo-
mer, horizontu udalosti. Ak hmotu s touto hmotnosťou stlačíme do menšej gule, stane sa z nej 
čierna diera. Polomer horizontu udalosti Zeme je 9 milimetrov. V prípade Slnka je to 3000 
metrov. Celý vesmír teda má väčší polomer horizontu udalosti. Ak prechádzal štádiom veľmi 
malých rozmerov (rádovo polomeru skrytých dimenzií), tak sa nutne prehupol do fáze čiernej 
diery a celý náš momentálny vesmír je vo vnútri obrej čiernej diery. Môžeme byť súčasťou 
nekonečného vesmíru, kde je mnoho takýchto svetov ale vďaka horizontu udalosti nemôžeme 
prejsť z jedného vesmíru do druhého, jedine, že by sa tieto čierne diery stretli. Pod horizontom 
udalosti sa veci môžu diať podľa tých istých zákonov fyziky, aké poznáme. Teória sa môže 
zdať neprijateľnou, ale v skutočnosti nie je tak jednoduché ju zavrhnúť. Dokáže byť v zhode 
s tými tvrdeniami, ktoré boli potvrdené pozorovaním aj v prípade Big-Bangu. 

List č. 37 – M-brány 

Čo je vlastne M-teória, čím sa líši od teórie strún? Spomínaných päť teórií strúm zápasili tým, 
že boli funkčné len v určitej oblasti výpočtov a v inej oblasti dávali pre hodnoty predpovedí 
nekonečné hodnoty. Hovoríme, že boli singulárne. Príklad listu ukazuje čo sa tým myslí. Hod-
notu 1/(1–x) dokážeme spočítať pomocou geometrického radu, ktorý je známy už na strednej 
škole. Je to určitá technika výpočtu, ktorá pracuje dobre, pokiaľ x nie je väčšie ako 1, alebo 
menšie ako –1. Keď túto bezpečnú oblasť opustíme, tak výsledky sú nekonečné (pre kladné x) 
alebo dokonca súčet sa nedá stanoviť (pre x záporné). 

Pokiaľ vieme deliť, tak výpočet vieme urobiť pre všetky x (okrem dvoch špeciálnych hod-
nôt, ale aj týmto hodnotám môžeme pripísať plus nekonečno a mínus nekonečno – jedná sa len 
o znázornenie problému a nie o ekvivalentnú analógiu a s týmito detailmi nie je nutné poslu-
cháčov zaťažovať NEODPORÚČA SA). 

Určité operácie však nie je možné urobiť v každom priestore. Napríklad dvojrozmerný prie-
stor od trojrozmerného sa líši nie len v počte dimenzií, ale aj v určitých špeciálnych vlastnos-
tiach. V dvojrozmernom priestore môžete predmet previesť do krytia so svojim zrkadlovým 
obrazom (zrkadlením tu rozumieme zrkadlenie podľa stredu, teda všetkých osí) obyčajným 
otočením o 180° a potrebným posunutím (nakreslite si to, alebo vyskúšajte pomocou dvoch 
trojuholníkov vystrihnutých z preloženého papiera – aby boli identické oba exempláre). 
V trojrozmernom priestore to nie je možné. Žiadnym otáčaním sa nemôžete dostať do krytia so 
svojim zrkadlovým obrazom (prsteň z pravej ruky na ľavú dostanete jedine, ak si ho stiahnete 
a nasadíte na ľavú ruku). 

V štvorrozmernom priestore ale je to možné znova urobiť obyčajným otáčaním sa. V päť 
rozmernom už znova nie. V párnorozmerných priestoroch to ide a v nepárnorozmerných nie. 

List č. 38 – 11 dimenzií 

M-teória vyriešila problém singularít pridaním nového rozmeru (celkom jedenásť) a ukázalo sa, 
že v jedenásť rozmernom priestore singularity nadobro zmizli, naviac všetkých 5 teórií strún je 
len špeciálnym prípadom M-teórie. Teória je len jediná. Opisuje gravitáciu aj kvantovú teóriu 
a nie sú v nej nekonečná. Problém je len ten, že nepoznáme ten aparát matematiky, pomocou 
ktorého by sme mohli počítať veci, ktoré by nás zaujímali. Optimisti hlásajú, že do 100 rokov 
ten aparát bude vypracovaný. 

Odpovede na niektoré otázky však už poznáme aj dnes. Podľa teórie je nosičom vesmíru 11-
rozmerný priestor, M-brána. 
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List č. 39 – zrážka M-brán 

Takých M-brán môže byť viac. Môžu byť naprosto prázdne a môžu sa tiež zraziť. Energia 
zrážky produkuje hmotu zrovna tak ako v urýchľovačoch. Dôsledkom zrážky je, že M-brána sa 
zaplní hmotou, z ktorej vznikajú hmloviny, kvazary, galaxie a prípadne život.  

List č. 40 – Cykly? 

Hmota v dvoch M- bránach na seba môže na seba vzájomne pôsobiť, preto keď M-brány sa 
znova začnú priťahovať (prevládne príťažlivá gravitácia), a môžu sa zase približovať. Táto 
zmena sa môže prejaviť v tom, že hmota rozpínajúca sa na danej M-bráne môže zrýchliť svoje 
rozpínanie a pokiaľ tam existujú vedci, objavia kozmologickú konštantu.  

Zrážky sa môžu opakovať a je to potom možno nekonečný cyklus, kde čas nikdy nekončí 
a vesmíry môžu existovať na rôznych M-bránach. 

List č. 41 – M-brány keď sa už nestretnú –jeden z možných koncov 

Jedným možným koncom je, že M-brány sa viackrát (po osudnej zrážke) nestretnú. Hmota 
v nich sa môže rozpínať do nekonečna. Je však možný aj scenár, keď nie len vesmír sa bude 
rozpínať, ale pomaly sa budú meniť fyzikálne konštanty a rozpadnú sa aj galaxie, planetárne 
systémy, dokonca planéty a molekuly, atómy a elementárne častice. M-brána sa vyhladí časom 
do nedotknutej podoby ako kamienkom sčerená hladina jazera v bezvetrí. Hovoríme tomu pro-
cesu „Ripping“ a ukazuje tento scenár animácia. Tieto deje by však trvali mimoriadne dlho. 
Tak dlho, že ani momentálny vek vesmíru (počítaný od javu nazvanom Big-Bang, aby sme 
nepoužili termín vznik vesmíru) by proti tomu nič neznamenal.   
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Aristoteles & Augustin
Názory o začiatku času v staroveku a v stredoveku

Aristoteles 384-322 p.n.l.: Ak nič je popretím 
niečoho a niečo popretím ničoho, niečo
nemôže vzniknúť z ničoho. Ak čas existuje a 
je viac než nič, potom nemohol vzniknúť z 
ničoho, preto existoval vždy a bude aj naďalej 
vždy existovať, nemá začiatok a nemá koniec.

Augustin (354-430 n.l.): 
„Čo robil Boh pred stvorením sveta?
Svet i čas je súčasťou božieho stvorenia. 
Jednoducho tu žiadne predtým nebolo!“



Statický vesmír
O vzniku sveta v 20-om storočí

Všeobecná teória relativity
Čas a priestor sú prepojené

Špeciálna teória relativity

Čas a priestor a hmota sú prepojené

Vesmír je statický a súčasťou gravitácie je aj odpudivý člen 
nazývaný kozmologická konštanta.



Nestabilný vesmírVesmír nie je stabilný!

Lemaitre a Einstein



Vesmír sa rozpína
Vesmír sa rozpína!

Edwin Powell Hubble

Spozorovaný fakt!

Čím sú objekty od nás ďalej, o to 
väčšou rýchlosťou sa od nás 
vzďaľujú. Vesmír sa rozpína!



Redshift 0.1-2.0



Redshift z=5

Červený posun z = 5.



Vzdialenosť



Vesmír bol horúci
Vesmír bol horúci

Objav reliktného žiarenia v roku 1963

Arno Penzias a Robert Wilson



1965
Reliktné žiarenie ako ho videli Willson a Penzias v roku 1965.



Dopplerov posun
Dopplerov posun v reliktnom žiarení



CobeAnizotrópia v reliktnom žiarení (COBE - 1992)



WMAP
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – WMAP 



Vek vesmíru
WMAP - 2003

Vek vesmíru je 13,7 miliárd rokov § 0,1 miliardy rokov



Ako mapa vznikla



Plochosť vesmíru



Vývoj vesmíru



Vesmír je príliš veľký ...

... je potrebná inflácia

Inflácia



Inflácia je potvrdená

Inflácia potvrdená



Inflácia potvrdená 2



Vláknitá štruktúra
Vláknitá štruktúra Univerza



Posledných desať rokov

Big-Bang a...

Zrýchlenie



Einstein mal pravduSila matematiky?

Tmavá energia je objektom, 
ktorý vyjadril Einstein vo 
svojich rovniciach
kozmologickou konštantou?



Nezmieriteľné teórieDve najpresnejšie teórie

Gravitácia

Kvantová teória

Dve nezmieriteľné teórie

Gravitácia

Kvantová teória



Pulzar



Pulzar simulácia



Pulzar-2



Gravity probe 1



Gravity probe 2



Gravity probe 3

Experiment potrvá dva roky.



Kvantová gravitácia
Adeptom na kvantovú gravitáciu je ...

... teória superstrún



Skryté dimenzie
Desaťrozmerný časopriestor!!!

Šesť skrytých priestorových dimenzií!!!

Najmenšia dĺžka?!!



Energia



Big Bang klasicky
Big bang klasicky



Big Bang verzus struny
Big bang verzus struny



Pred Big bangom
Čo bolo pred Big bangom?



11
M-brány

zjednotenie piatich verzií teórie superstrún



11-2
M-brána

(11 - dimenzií, jediná teória)



11-3
M-brána

(11 - dimenzií, jediná teória)

Zrážka dvoch M-brán produkuje Bang!



11-4
Energia zrážok produkuje hmotu

Galaxie z dvoch M-brán vzájomne gravitačne pôsobia.



Pokiaľ by sa M-brány už nestretli

Ripping



O vesmíre

Ďakujem za vašu pozornosť a trpezlivosť!


