
Modely vývoja vesmíru 

V roku 1915 publikoval Albert Einstein (1879–1955) všeobecnú teóriu relativity, ktorá položila 

matematické a fyzikálne základy kozmológie a pomocou nej holandský astronóm Wilhelm de 

Sitter (1872–1934) vypracoval v roku 1917 prvý model vesmíru. V roku 1922 publikoval ruský 

matematik a meteorológ Alexander Alexandrovič Friedman (1888–1925) celú triedu riešení 

Einsteinových rovníc a modelov vesmíru, ktoré predpovedajú, že vesmír sa bude buď navždy 

rozpínať alebo sa jeho dnešné rozpínanie časom zastaví a zmení sa na zmršťovanie. 
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Modely vývoja vesmíru 

V roku 1915 publikoval Albert Einstein (1879–1955) všeobecnú teóriu relativity, ktorá položila 

matematické a fyzikálne základy kozmológie. (Kozmológia je vedná oblasť astronómie, ktorá sa 

zaoberá štruktúrou a vývojom vesmíru v najširších meradlách.) Z Einsteinovej teórie relativity 

vzišiel prvý model vesmíru, ktorý v roku 1917 uverejnil holandský astronóm Wilhelm de Sitter 

(1872–1934). Samotný Einstein pri modelovaní vesmíru zaviedol do svojich rovníc tzv. 

kozmologickú konštantu, ktorá reprezentovala neznámu odpudivú silu len v záujme toho, aby sa 

udržal model statického vesmíru. V tej dobe bola totiž predstava statického vesmíru silne 

zakorenená v predstavách fyzikov. Už v roku 1922 publikoval ruský matematik a meteorológ 

Alexander Alexandrovič Friedman (1888–1925) celú triedu riešení Einsteinových rovníc bez 

kozmologickej konštanty, v ktorých sa vzdialenosť medzi galaxiami aj priemerná hustota vesmíru 

menila s časom. Podľa hodnôt, ktoré nadobúdajú určité charakteristické veličiny, charakterizujúce 

rozpínanie vesmíru, jednotlivé modely predpovedajú, že vesmír sa bude buď navždy rozpínať 

alebo sa jeho dnešné rozpínanie časom zastaví a zmení sa na zmršťovanie. Zvlášť významný je 

prínos belgického kozmológa Georga Lemaitra (1894–1966). Spoločným rysom všetkých týchto 

modelov je počiatok času v ktorom sa hmota vesmíru nachádzala skondenzovaná v stave 

s nekonečnou hustotou a v nekonečne malom objeme priestoru – tzv. singularita. 

V roku 1946 Američan George Gamow (1904–1968) prišiel s myšlienkou  horúceho veľkého 

tresku  (Big Bang), podľa ktorej bol vesmír v prvých okamihoch existencie mimoriadne horúci, čo 

umožnilo vznik prvkov z protónov a neutrónov, ktoré obsahoval ranný vesmír. 

Obtiažna predstava počiatku času a aj nesúlad veku Zeme s nižším odhadom veku vesmíru 

viedli v roku 1948 Angličana Freda Hoyla (1915–2001) a Rakúšanov Hermanna Bondiho (1919–

2005) a Thomasa Golda (1920–2004) k domnienke, že vesmír nemal počiatok v čase. Podľa tohto 

modelu - stacionárneho vesmíru (steady state), tvorba hmoty prebieha stále.  

Spor obidvoch predstáv vyriešil objav, ktorý urobili američania Arno Penzias (*1933) a Robert 

Wilson (*1936). V roku 1965 zistili, že v pásme centimetrových vĺn dopadá na našu Zem z celého 

kozmického priestoru rovnomerné slabé rádiové žiarenie, ktoré zodpovedá teplote necelých 3 K (-

270°C) a je pozostatkom (reliktom) po vysoko energetickom žiarení z obdobia niekoľko sto tisíc 

rokov po veľkom tresku.  
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Modely vývoja vesmíru 

V roku 1915 publikoval Albert Einstein (1879–1955) všeobecnú teóriu relativity, ktorá položila 

matematické a fyzikálne základy kozmológie. (Kozmológia je vedná oblasť astronómie, ktorá sa 

zaoberá štruktúrou a vývojom vesmíru v najširších meradlách.) Z Einsteinovej teórie relativity 

vzišiel prvý model vesmíru, ktorý v roku 1917 uverejnil holandský astronóm Wilhelm de Sitter 

(1872–1934). Samotný Einstein pri modelovaní vesmíru zaviedol do svojich rovníc tzv. 

kozmologickú konštantu, ktorá reprezentovala neznámu odpudivú silu len v záujme toho, aby sa 

udržal model statického vesmíru. V tej dobe bola totiž predstava statického vesmíru silne 

zakorenená v  predstavách fyzikov.  Už v  roku 1922  publikoval  ruský  matematik  a  meteorológ 

 

 
 

Obr. 1 – Diagram znázorňuje polomer vesmíru ako funkciu času pre rôzne modely (a – vesmír 

uzatvorený, resp. pulzujúci (s eliptickou expanziou), b – plochý vesmír (parabolický), c – 

vesmír nekonečne sa rozpínajúci (hyperbolický), d – stacionárny vesmír (steady state 

universe)). 

 

Alexander Alexandrovič Friedman (1888–1925) celú triedu riešení Einsteinových rovníc bez 

kozmologickej konštanty, v ktorých sa vzdialenosť medzi galaxiami aj priemerná hustota vesmíru 

menila s časom. Podľa hodnôt, ktoré nadobúdajú určité charakteristické veličiny, charakterizujúce 

rozpínanie vesmíru, jednotlivé modely predpovedajú, že vesmír sa bude buď navždy rozpínať 

alebo sa jeho dnešné rozpínanie časom zastaví a zmení sa na zmršťovanie. Na obrázku 1 hore je 

znázornený polomer vesmíru R(t) ako funkcia času pre rôzne modely:  

1. vesmír uzatvorený, resp. pulzujúci (s eliptickou expanziou) 

2. Plochý vesmír (parabolický) 

3. vesmír nekonečne sa rozpínajúci (hyperbolický) 

4. Stacionárny vesmír (steady state universe) popisovaný nižšie, 

q je deceleračný (spomaľovací) parameter, na diagrame sú uvedené jeho hodnoty pre rôzne 

modely vesmíru. 

Veľa významných astrofyzikov odvodilo v ďalších rokoch iné zaujímavé modely 

rozpínajúceho sa vesmíru. Zvlášť významný je prínos belgického kozmológa Georga Lemaitra 

(1894–1966). Spoločným rysom všetkých týchto modelov je počiatok času v ktorom sa hmota 
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vesmíru nachádzala skondenzovaná v stave s nekonečnou hustotou a v nekonečne malom objeme 

priestoru – tzv. singularita. 

V roku 1946 Američan George Gamow (1904–1968) prišiel s myšlienkou  horúceho veľkého 

tresku  (Big Bang), podľa ktorej bol vesmír v prvých okamihoch existencie mimoriadne horúci, čo 

umožnilo vznik prvkov z protónov a neutrónov, ktoré obsahoval ranný vesmír. 

Obtiažna predstava počiatku času a aj nesúlad veku Zeme s nižším odhadom veku vesmíru 

viedli v roku 1948 Angličana Freda Hoyla (1915–2001) a Rakúšanov Hermanna Bondiho (1919 – 

2005) a Thomasa Golda (1920–2004) k domnienke, že vesmír nemal počiatok v čase. Podľa tohto 

modelu – stacionárneho vesmíru (steady state), tvorba hmoty prebieha stále, takže pozorovateľ 

vidí ustálený obraz vesmíru. Tento model vyžaduje, aby sa z neznámeho tvorivého poľa 

formovalo 4 . 10
-9

 atómov vodíka na 1 m
3
 priestoru za rok. Priestor v takomto vesmíre je plochý, 

nekonečný, bez začiatku a bez konca. 

 

Objav kozmického reliktového žiarenia 

 

Spor obidvoch predstáv vyriešil objav, ktorý urobili američania Arno Penzias (*1933) a Robert 

Wilson (*1936). V roku 1965 zistili, že v pásme centimetrových vĺn dopadá na našu Zem z celého 

kozmického priestoru rovnomerné slabé rádiové žiarenie, ktoré zodpovedá teplote necelých 3 K (-

270°C). V nasledujúcich rokoch sa vďaka úsiliu mnohých rádioastronómov podarilo bezpečne 

dokázať, že toto žiarenie kozmického pozadia CMB (z anglického cosmic microwave background) 

je pozostatkom (reliktom) po vysoko energetickom žiarení z obdobia niekoľko sto tisíc rokov po 

veľkom tresku. Tak bola potvrdená Gamowova hypotéza horúceho veľkého tresku. 

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že vesmír sa v čase vyvíja od horúceho ku chladnejšiemu 

stavu. Nedokážeme však zatiaľ dostatočne presne zistiť, či hustota hmoty vo vesmíre stačí na to, 

aby vzájomná príťažlivosť vesmírnych objektov raz niekedy zastavila dnešné rozpínanie, ktoré by 

potom prešlo na opačný proces - zmršťovanie vesmíru. K tomu by bolo potrebné, aby hustota 

hmoty vesmíru bola vyššia ako kritická hustota, ktorá je asi 2 . 10
-26

 kg m
-3

. Určenie presnej 

hodnoty strednej hustoty vesmíru komplikuje fakt, že nie všetka hmota vo vesmíre sa prejavuje 

žiarením (problém tmavej hmoty). Doterajšie pozorovania ukazujú, že v každom prípade sa 

skutočná hustota hmoty vo vesmíre málo líši od kritickej hustoty. 

Súčasné modely vesmíru, ktoré v mnohom ovplyvňuje práca anglického teoretického fyzika 

Stephena Hawkinga (*1942) zásadne vychádzajú z makrofyziky. Vzťahy pre singularitu (čas pred 

veľkým treskom) vyplývajú z Einsteinových rovníc, hoci podporujú teóriu veľkého tresku (Big 

Bangu). Fyzikálne zákony, z ktorých bola singularita odvodená, neplatia v momente singularity 

(ako vidieť nie všetko je vo fyzike vyriešené). Hawkingova teória vývoja vesmíru prikladá 

najväčší význam gravitácii. Gravitácia ovplyvňuje všetko, čo sa pohybuje v priestore a čase. 

V súčasnej dobe je budovaná kvantová gravitácia, ktorá spája pojem gravitácie v rámci obecnej 

teórie relativity s predstavami o dualite vlnenia častíc a s princípmi neurčitosti, na ktorých sa 

zakladá kvantová mechanika. Ide vlastne o teóriu všetkého, ktorú hľadajú tvorcovia nových 

všeobecných zákonov fyziky (napr. teórie strún). Všetko toto úsilie má jeden veľký cieľ – fyziku, 

ktorá by vysvetľovala deje v singularite a od nej vývoj vesmíru.  

 

Dôležité vývojové éry vesmíru 

 

Na základe najnovších poznatkov v kozmológii a teoretickej fyzike môžeme vývoj vesmíru od 

veľkého tresku veľmi stručne popísať pomocou fyzikálne odlišných a charakteristických období 

nasledovne: 

t = 0 s; veľký tresk (Big Bang) 

Začiatok existencie vesmíru s ktorým sa priamo spája aj vznik priestoru a času. Pred veľkým 

treskom teda neexistoval čas a ani priestor, v ktorom by sa veci mohli diať. 

t = do 10
-43

 s; Planckova éra 

Počas tejto éry dominujú vo vesmíre extrémne hodnoty fyzikálnych parametrov. Tieto hodnoty 

boli také vysoké, že fyzika s nimi dodnes nevie vhodne narábať. To spôsobuje zlyhanie 
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všeobecnej teórie relativity pri pokusoch o popis tohto vývojového obdobia vesmíru. Na presnejší 

popis Planckovej éry preto treba vybudovať novú teóriu, tzv. kvantovú teóriu gravitácie. Na konci 

tohto obdobia došlo aj k oddeleniu gravitačnej sily od zvyšných troch základných silových 

interakcií. 

t = do 10
-35 

s; éra veľkého zjednotenia 

V tejto ére došlo k vzniku kvarkov a elektrónov, ktoré dodnes predstavujú základné stavebné 

kamene hmoty. Počas éry veľkého zjednotenia prebehla inflácia vesmíru, nafúknutie priestoru do 

obrovských rozmerov vo veľmi krátkom čase a na jej konci došlo k oddeleniu silnej jadrovej 

interakcie od slabej jadrovej a elektromagnetickej interakcie. 

t = do 10
-3

 s; éra uväznenia 

Hlavným znakom éry uväznenia je vznik protónov, neutrónov a iných elementárnych častíc z 

kvarkov. Od tejto doby už teda kvarky nikdy neexistovali samostatne, ale vždy len ako súčasť 

zložitejších elementárnych častíc. Zostali v nich uväznené. 

t = do 3 minút; éra nukleosyntézy 

V ére nukleosyntézy (nucleus = jadro) poklesla teplota vesmíru natoľko, že sa voľné protóny a 

neutróny mohli spájať a vytvoriť jadrá vodíka a hélia a stopové množstvo lítia. 

t = do 379 000 rokov; éra rekombinácie 

Ďalšia éra trvala podstatne dlhšie ako všetky predchádzajúce éry spolu. V tejto ére vývoja vesmíru 

došlo k ďalšiemu poklesu jeho teploty. Následkom toho dokázali existujúce jadrá vodíka a hélia 

zachytávať a udržiavať si volné elektróny. Došlo k rekombinácii (vzniku neutrálnych atómov). V 

dôsledku rekombinácie došlo práve v tejto ére k uvoľneniu mikrovlnného žiarenia vesmírneho 

pozadia (CMB), označovaného aj ako reliktné žiarenie. 

t ~ do 13,7 miliárd rokov; súčasnosť 

 

 

 
 

Obr. 2 - Schéma vývoja vesmíru od veľkého tresku až po súčasnosť. 
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Budúci možný vývoj vesmíru 

 

Pomocou rovníc všeobecnej teórie relativity je možné charakterizovať nielen štádiá vývoja 

vesmíru hlboko do minulosti až od jeho vzniku, ale predpokladať aj možné scenáre jeho ďalšieho 

vývoja ďaleko do budúcnosti. Teória, ako vždy v takýchto prípadoch, neposkytuje jednoznačné 

riešenie, ale podáva viacero scenárov, ktorých správnosť  je možné testovať jedine na základe 

pozorovacích dát. V prípade ďalšieho vývoja vesmíru je potrebné veľmi presne stanoviť celkovú 

hmotnosť látky vo vesmíre. Presnejšie povedané, od toho či je množstvo látky vo vesmíre väčšie, 

alebo menšie ako určitá hodnota, reprezentovaná parametrom nazvaným kritická hustota vesmíru. 

Problémom súčasnej kozmológie však je, že celkovú hmotnosť látky vo vesmíre dnes nie je 

možné určiť presne. Posledné zistenia totiž naznačujú, že baryónovej látky (to je látka podľa 

našich predstáv, ako napr. planéty, hviezdy, hmloviny, ale aj predmety dennej potreby a nakoniec 

aj naše telo) je vo vesmíre len 4 % a iba štvrtinu z nej môžeme pozorovať priamymi metódami 

ďalekohľadmi, zbytok je nesvietiaca látka, ako sú extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci, čierne 

diery, prach, plyn, MACHOS a pod. Ďalších 23 % hmotnosti vesmíru predstavuje nebaryónová 

tmavá hmota alebo tzv. skrytá tmavá hmota, ktorú nemôžeme pozorovať ďalekohľadmi a o jej 

existencii sa dozvedáme len veľmi dômyselnými nepriamymi pozorovacími metódami. Konečne 

najväčšiu časť vesmíru, okolo 73 % predstavuje tmavá energia (kvintesencia) o ktorej zatiaľ 

nevieme takmer nič a iba predpokladáme, že má z gravitačného hľadiska odpudivý charakter. 

Preto v súčasnosti existuje viacero rôznych verzií popisujúcich budúcnosť vesmíru. 

Ak je celková hustota (a teda aj hmotnosť) látky vo vesmíre väčšia ako kritická hustota, potom 

vesmír nebude existovať v čase do nekonečna. V tomto prípade bude totiž gravitácia hmoty 

dostatočne veľká na to aby zastavila rozpínanie vesmíru a následne spôsobila jeho kontrakciu. 

vesmír tak zanikne vo veľkom drvení (Big Crunch). Takýto koniec vesmíru by však za žiadnych 

okolností nemal nastať skôr ako o približne 14 miliárd rokov. Modely, predpokladajúce zánik 

vesmíru v čase, sa nazývajú uzavreté. 

V prípade, že celková hustota hmoty vo vesmíre bude nižšia alebo rovnaká ako je kritická 

hustota, bude vesmír existovať v čase nekonečne dlho. Ide o tzv. otvorené modely. Celková 

gravitácia v tomto prípade totiž nebude schopná rozpínanie zastaviť. Aj v tomto prípade ale 

existujú dva možné scenáre ďalšieho vývoja. Ak bude hustota hmoty nižšia ako kritická hustota, 

potom vesmír dosiahne za nekonečne dlhý čas aj nekonečne veľký rozmer. Ak ale bude hustota 

hmoty presne rovnaká ako kritická hustota, potom sa vesmír bude spomalene rozpínať tak, že za 

nekonečný čas dosiahne len určitý konečný rozmer. Takýto model sa nazýva hraničný. 

Aj keď síce v prípade platnosti otvorených modelov vesmír nezanikne vo veľkom drvení, 

nebude existovať v súčasnej podobe navždy. Za dobu odhadovanú približne na 10
100

 rokov by 

totiž malo dôjsť k zániku všetkých planét a hviezd, dokonca aj k vypareniu všetkých čiernych 

dier. V tomto čase bude vesmír vyplnený len akýmsi žiarením, ktoré bude postupne chladnúť. 

Tento stav sa nazýva tepelná smrť vesmíru. Popísané otvorené a uzavreté modely vesmíru sú 

priamymi výsledkami riešení rovníc všeobecnej teórie relativity.  

 

Supernovy a zrýchľujúce sa rozpínanie vesmíru 

 

Ako už bolo spomenuté, obe skupiny modelov vesmíru predpovedajú väčšie či menšie 

spomaľovanie rozpínania vesmíru v čase. V porovnaní s týmito poznatkami preto veľmi 

zarážajúco pôsobia najnovšie zistenia, získané prostredníctvom pozorovania vzdialených 

supernov. Na základe týchto pozorovaní sa totiž zistilo, že vesmír sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou rozpína zrýchlene. Najlepšie vysvetlenie tejto nejasnosti, ktoré je dnes k 

dispozícii, vychádza z predstavy existencie akejsi zvláštnej sily, tmavej energie, ktorej účinky by 

sa na veľkých priestorových škálach vesmíru mali dať zjednodušene popísať ako negatívna 

gravitácia. Teda gravitácia, ktorej silové pôsobenie nie je príťažlivé, ale odpudivé. Práve silové 

prejavy tmavej energie by od určitého okamihu mohli vesmíru dodávať dodatočný impulz, ktorý 

spôsobí následné urýchlenie jeho rozpínania. Zaujímavosťou je, že túto neznámu silu je možné 

včleniť aj do gravitačnej rovnice všeobecnej teórie relativity. Umožňuje to už spomínaná 
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kozmologická konštanta. Pri vhodnom zvolení jej veľkosti môže totiž v rovniciach zastúpiť práve 

silu s opačnými účinkami ako gravitácia. Einsteinov umelo vytvorený člen tak v súčasnosti 

opätovne získal na význame. 

 

 
 

Obr. 3 – vesmír. 


