
Reliktové kozmické žiarenie – encyklopedické heslo 

 

Reliktové kozmické žiarenie (z anglického cosmic microwave background) CMB je 

elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z Vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom 

po ére rekombinácie, ktorá nastala vo vývoji Vesmíru 379 tisíc rokov po veľkom tresku (Big 

Bang) v súlade s teóriu štandardného modelu vesmíru. V tejto ére vývoja Vesmíru došlo 

k jeho ďalšiemu ochladeniu asi na teplotu 3000 Kelvinov. Pri týchto podmienkach dokázali 

existujúce jadrá vodíka a hélia zachytávať a udržať si pôvodne voľné elektróny. Došlo 

k rekombinácii, čiže k vzniku neutrálnych atómov vodíka a hélia. Hmota sa stala pre žiarenie 

priehľadná a vtedy sa žiarenie oddelilo od hmoty a ďalej sa vyvíjalo nezávisle, pričom 

homogénne a izotropne vyplnilo celý priestor, ďalej sa zúčastňovalo na expanzii Vesmíru 

a postupne jeho teplota klesala až na súčasnú hodnotu 2,7 Kelvina. Dnes je najvýznamejším 

zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu. 
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Reliktové kozmické žiarenie – čo si má zapamätať žiak 

 

Reliktové kozmické žiarenie (z anglického cosmic microwave background) CMB je 

elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z Vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom 

po ére rekombinácie, ktorá nastala vo vývoji Vesmíru 379 tisíc rokov po veľkom tresku (Big 

Bang) v súlade s teóriu štandardného modelu vesmíru. V tejto ére vývoja Vesmíru došlo 

k jeho ďalšiemu ochladeniu asi na teplotu 3000 Kelvinov. Pri týchto podmienkach dokázali 

existujúce jadrá vodíka a hélia zachytávať a udržať si pôvodne voľné elektróny. Došlo 

k rekombinácii, čiže k vzniku neutrálnych atómov vodíka a hélia. Hmota sa stala pre žiarenie 

priehľadná a vtedy sa žiarenie oddelilo od hmoty a ďalej sa vyvíjalo nezávisle, pričom 

homogénne a izotropne vyplnilo celý priestor, ďalej sa zúčastňovalo na expanzii Vesmíru 

a postupne jeho teplota klesala až na súčasnú hodnotu 2,7 Kelvina. Dnes je najvýznamejším 

zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu. 

Na základe štandardného modelu Vesmíru predpovedali existenciu CMB už v roku 1948 

George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman, pričom jeho teplotu odhadli na 5 až 10 

Kelvinov. Reliktové žiarenie potom na základe pozorovaní objavili až v roku 1965 Arno 

Penzias a Robert Wilson, v roku 1978 za tento objav boli ocenení Nobelovou cenou za fyziku. 

Reliktové žiarenie v súčasnosti svojimi charakteristikami zodpovedá žiareniu absolútne 

čierneho telesa s teplotou okolo 2,725 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2 – 3 

milimetrov. 

Objav reliktového žiarenia bol jedným z troch dôkazov podporujúcich teóriu veľkého 

tresku. 

Pri výskume reliktového žiarenia priniesol jednoznačný úspech projekt COBE. Na vedeckej 

konferencii v januári 1990 bolo oznámené, že tepelná podstata CMB sa potvrdila už po 

deviatich minútach merania. Ba závislosť intenzity CMB na vlnovej dĺžke podľa COBE 

opisovala jedna z najpresvedčivejších plankovských kriviek absolútne čierneho telesa, 

dôkazov tepelného pôvodu, aké kedy vedci získali. Merania COBE spresnili priemernú teplotu 

CMB na 2,725 kelvina a spoľahlivo sa preukázali aj očakávané teplotné rozdiely v CMB na 

úrovni stotisícin. Podrobnosti vynikajúco ladili s od 80-tych rokov čoraz populárnejšími 

kozmologickými teóriami, ktoré v prvých nepatrných zlomkoch sekundy jestvovania vesmíru 

predpokladajú fázu prudkého rozpínania, infláciu. Ňou sa mali prvotné kvantové fluktuácie 

hmoty a energie zväčšiť na zárodky vesmírnej štruktúry. 

Zatiaľ sme stále ešte len na začiatku nášho chápania vývoja Vesmíru tesne po veľkom 

tresku, no čo je dôležité, projekt COBE a jeho nasledovníci nám ukazujú, že pochopenie tohto 

vývoja je možné jedine pomocou exaktných vedeckých experimentov. 

 

 

 
 

Obr. 1 – Diagram znázorňujúci rôzne druhy elektromagnetického žiarenia. 
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Reliktové kozmické žiarenie – čo má k dispozícii učiteľ 

 

Reliktové kozmické žiarenie (z anglického cosmic microwave background) CMB je 

elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z Vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom 

po ére rekombinácie, ktorá nastala vo vývoji Vesmíru 379 tisíc rokov po veľkom tresku (Big 

Bang) v súlade s teóriu štandardného modelu vesmíru. V tejto ére vývoja Vesmíru došlo 

k jeho ďalšiemu ochladeniu asi na teplotu 3000 Kelvinov. Pri týchto podmienkach dokázali 

existujúce jadrá vodíka a hélia zachytávať a udržať si pôvodne voľné elektróny. Došlo 

k rekombinácii, čiže k vzniku neutrálnych atómov vodíka a hélia. Hmota sa stala pre žiarenie 

priehľadná a vtedy sa žiarenie oddelilo od hmoty a ďalej sa vyvíjalo nezávisle, pričom 

homogénne a izotropne vyplnilo celý priestor, ďalej sa zúčastňovalo na expanzii Vesmíru 

a postupne jeho teplota klesala až na súčasnú hodnotu 2,7 Kelvina. Dnes je najvýznamejším 

zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu. 

Na základe štandardného modelu Vesmíru predpovedali existenciu CMB už v roku 1948 

George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman, pričom jeho teplotu odhadli na 5 až 10 

Kelvinov. Reliktové žiarenie potom na základe pozorovaní objavili až v roku 1965 Arno 

Penzias a Robert Wilson, v roku 1978 za tento objav boli ocenení Nobelovou cenou za fyziku. 

Reliktové žiarenie v súčasnosti svojimi charakteristikami zodpovedá žiareniu absolútne 

čierneho telesa s teplotou okolo 2,725 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2 – 3 

milimetrov. 

Objav reliktového žiarenia bol jedným z troch dôkazov podporujúcich teóriu veľkého 

tresku. Druhý dôkaz platnosti teórie veľkého tresku je založený na porovnaní observačných 

zistení a teoretických predpovedí pomeru množstva atómov vodíka a hélia vo vesmíre. Tento 

pomer je totiž možné určiť pomocou meraní, ale aj na základe teórie popisujúcej ranné 

vývojové štádium vesmíru. Ukazuje sa, že hodnoty získané jedným a druhým spôsobom sú vo 

velmi dobrej zhode. Tretí dôkaz podporujúci platnosť teórie je založený na meraniach pozícií 

spektrálnych čiar zaznamenaných v spektrách jednotlivých vesmírnych objektov, najmä 

galaxií. Ak je totiž žiariaci objekt, spektrum ktorého meriame, v pokoji, potom budú mať 

spektrálne čiary pevne stanovené a nemenné miesta. V prípade, ak sa ale pozorovaný objekt 

pohybuje, posunú sa merané spektrálne čiary smerom k modrému, alebo k červenému okraju 

spektra v dôsledku Dopplerovho efektu. Veľkosť posunu spektrálnych čiar pritom zodpovedá 

veľkosti rýchlosti pohybu sledovaného objektu. Na základe štúdia spektier vesmírnych 

objektov je teda možné určiť akým smerom a ako rýchlo sa tieto telesá pohybujú. Ako sa ale 

dá využiť tento poznatok pri dokazovaní platnosti teórie velkého tresku? Odpoveď priniesol 

v dvadsiatych rokoch minulého storočia objav Edwina Hubblea. Pri štúdiu spektier blízkych 

a vzdialených galaxií si všimol, že ich spektrálne čiary sú takmer výlučne posunuté v smere 

k červenému okraju spektra, pričom veľkosť tohto posunu závisela priamo úmerne od 

vzdialenosti danej galaxie. To znamenalo, že galaxie sa od seba vzdaľujú. Toto zistenie bolo 

následne interpretované ako dôkaz rozpínania sa Vesmíru. Rozpínanie sa Vesmíru je pritom 

jedným z najzákladnejších tvrdení vyplývajúcich z teórie veľkého tresku. 

 

História objavu CMB  

CMB  objavili a výsledky publikovali v roku 1965 pracovníci Bellových laboratórií v USA 

Arno Penzias a Robert Wilson. Viac-menej náhodou, ako spočiatku záhadný šum v prijímači 

ich špeciálnej pokusnej antény. O rok neskôr ho iní vedci na čele s Robertom Dickeom 

z Princetonskej univerzity (USA) vysvetlili. CMB predpovedali viacerí bádatelia, ktorí 

v závere 40. rokov minulého storočia kládli základy teórie veľkého tresku. Tí istí a ďalší vedci 

to zopakovali v 50. rokoch. Ba CMB bolo prinajmenšom dva razy zachytené už vtedy. 

Spomínaní vedci si to však neuvedomili, alebo nevedeli dokázať. A kozmológiu všeobecne 

stále ešte obklopovala atmosféra "ezoterickosti". Preto všetko načas zapadlo v odbornej 

literatúre. Penzias a Wilson dostali za objav CMB Nobelovu cenu až v roku 1978. 
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V tej dobe však ešte stále mala silné postavenie a veľa zástancov konkurenčná teória 

stacionárneho Vesmíru. Podľa nej nová hmota vznikala nepretržite vo voľnom priestore medzi 

galaxiami bez globálneho počiatku. Objav CMB a jeho vysvetlenie ako zvyškového žiarenia 

významne podporilo teóriu veľkého tresku. Teória stacionárneho Vesmíru postupne ustúpila 

do pozadia. Nikdy však úplne nezanikla. Sčasti vystupuje aj v najmodernejších 

kozmologických predstavách. Tie hovoria o akomsi supervesmíre alebo multiverze (rozšírenie 

pojmu univerzum) s množstvom lokálnych veľkých treskov. 

Napriek potvrdeniu CMB mnohými nezávislými pozorovateľmi, zostávali niektoré 

námietky otvorené. Aj keď existenciu CMB potvrdili ďalšie merania zo zemského povrchu či 

tesne nad ním - z vrcholov hôr a palúb lietadiel i balónov, atmosféra Zeme však znemožňovala 

alebo sťažovala skúmanie veľkej časti vlnových dĺžok, na ktorých sa CMB prejavuje. To 

bránilo doplniť podrobnosti a skúmať CMB na dostatočne veľkých plochách oblohy. A stále 

nebola definitívne overená ani tepelná podstata CMB. Základ jeho štatútu ako dôkazu 

horúceho veľkého tresku nestál na úplne pevných nohách. Súrne bolo treba preskúmať 

vlastnosti CMB z kozmického priestoru.  

 

COBE  

Koncepcia COBE (Cosmic Background Explorer) vznikala od roku 1974. NASA vtedy 

vypísala súťaž zameranú na projekty nových vedeckých satelitov. Hlavným hýbateľom 

projektu COBE bol od začiatku John Mather z Goddardovho strediska pre kozmické lety 

NASA. Projekt však meškal a predražoval sa. Preto pri ňom z úsporných dôvodov využili 

rezervné komponenty takisto veľmi úspešného satelitu IRAS, ktorý od roku 1983 skúmal 

vesmír v oblasti infračerveného žiarenia. Ako druhá dominantná postava sa vyprofiloval 

George Smoot z Kalifornskej univerzity v Berkeley, dovtedy najmä pozorovateľ CMB 

z balónov. 

Mather a Smoot viedli čiastkové tímy okolo dvoch kľúčových aparatúr. Prvá, "Matherova", 

mala s mimoriadnou presnosťou definitívne overiť tepelnú podstatu CMB. Bolo to naliehavé, 

lebo niektoré balónové merania, i tesne pred štartom COBE, takú podstatu CMB 

spochybňovali. Druhá, "Smootova", mala pátrať, konkrétne na vlnových dĺžkach 3, 6 a 10 

milimetrov, po drobných rozdieloch teploty CMB medzi susednými plochami oblohy 

a zostaviť mapu, de facto stôp prvotných zhustení hmoty, z ktorých sa postupným gravitačným 

nabaľovaním zrodili kopy galaxií, základných kameňov stavby vesmíru. Najskôr sa očakávalo, 

že nehomogenity teploty by mali dosahovať až tisíciny priemernej teploty CMB, no z novších 

kozmologických teórií vyplynuli len stotisíciny. To bola obrovská výzva. Projekt navyše 

ohrozila katastrofa raketoplánu Challenger v roku 1986. COBE totiž mal vyniesť na orbitu 

práve raketoplán, ktorých lety po tragédii zastavili. Napokon ho 18. novembra 1989 vyniesla 

raketa Delta. 

Projekt COBE priniesol jednoznačný úspech. Na istej vedeckej konferencii v januári 1990 

Mather oznámil, že tepelná podstata CMB sa potvrdila už po deviatich minútach merania. Ba 

závislosť intenzity CMB na vlnovej dĺžke podľa COBE opisovala jedna z najpresvedčivejších 

plankovských kriviek absolútne čierneho telesa, dôkazov tepelného pôvodu, aké kedy vedci 

získali. (Teoretický pojem čierneho telesa čiže Planckovho žiariča vo fyzike vystupuje ako 

dokonalý pohlcovač dopadajúceho žiarenia a dokonalý žiarič - zo všetkých možných telies s 

určitou teplotou vydáva najviac žiarenia. Skutočné tepelne žiariace telesá, prírodné či umelé, 

sa mu v rôznej miere približujú.)  
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Obr. 2 – rozloženie CMB získané družicou COBE v rôznych frekvenciách. 

 

Merania COBE spresnili priemernú teplotu CMB na 2,725 kelvina. Splnenie úlohy Smootovho 

čiastkového tímu trvalo dlhšie. Napokon sa však spoľahlivo preukázali aj očakávané teplotné 

rozdiely v CMB na úrovni stotisícin. Podrobnosti vynikajúco ladili s od 80-tych rokov čoraz 

populárnejšími kozmologickými teóriami, ktoré v prvých nepatrných zlomkoch sekundy 

jestvovania vesmíru predpokladajú fázu prudkého rozpínania, infláciu. Ňou sa mali prvotné 

kvantové fluktuácie hmoty a energie zväčšiť na zárodky vesmírnej štruktúry. 

Od roku 1992, po zverejnení konečných výsledkov, sa už Smoot na konferenciách tešil 

podobným odozvám ako v januári 1990 Mather. Známy britský fyzik a kozmológ Stephen 

Hawking označil 29. apríla 1992 výsledky COBE za "najväčší objav storočia, ak nie všetkých 

čias". To je iste nadsadené, dobre však odráža nadšenie, aké vtedy zavládlo v radoch 

kozmológov, teoretikov nevynímajúc. 

V roku 2006 už súlad medzi pozorovaniami CMB a predpoveďami najuznávanejších 

kozmologických teórií s infláciou nie je taký dokonalý. Spôsobil to nasledovník COBE, 

citlivejší satelit WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, pomenovaný po zosnulom 

priekopníkovi pozorovaní CMB Davidovi Wilkinsonovi z Princetonskej univerzity). Satelit 

bol vypustený NASA 30.6.2001 a do Lagrangeovho bodu L2 sústavy Slnko – Zem sa dostal 

1.10.2001. WMAP získal aj merania, ktoré teóriám s infláciou v dôležitých zreteľoch 

odporujú, no nie je jasné, či tieto údaje neskreslil prach v medziplanetárnom priestore Preto sa 

s konečným verdiktom čaká na ďalšie údaje WMAP, ale najmä na dáta z ešte citlivejšieho 

európskeho satelitu Planck, ktorý bol vypustený 14. 5. 2009. 

Medzitým Nobelov výbor ocenil Mathera aj Smoota cenou za fyziku za rok 2006 a je to 

potvrdenie toho, že súčasnú fyziku veľmi zaujímajú vlastnosti CMB z ktorého je možné 

odvodiť, ako sa vyvíjal Vesmír krátko po veľkom tresku a testovať správnosť kozmologických 

teórií. 
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Obr. 3 – Zložitá dráha sondy WMAP do Lagrangeovho bodu L2. 

 

Spresňovanie meraní CMB 

 

Ako sme už spomenuli, Európska vesmírna agentúra (ESA) vypustila ešte dokonalejší satelit 

Planck, ktorý bude mapovať prvotné fluktuácie v CMB. Satelit je vybavený najcitlivejšou 

rádiovou technológiou na svete. Rádiový senzor bol vyvinutý a vyrobený vo Fínsku. Ide o 

výsledok spoločného projektu MilliLab, ktorý zastrešujú Technické výskumné centrum Fínska 

a Technická univerzita v Helsinkách. Všetky ďalšie snahy o spresňovanie meraní CMB však 

neznižuje zásluhy projektu COBE a jeho hlavných postáv. Bez ohľadu na osud konkrétnych 

teórií s infláciou, COBE potvrdil počiatok nášho vesmíru vo veľkom tresku. Kozmológiu 

uviedol do skupiny skutočných vied, kde možno experimentálne testovať predpovede 

a správnosť navrhovaných teórií. Zatiaľ sme stále ešte len na začiatku nášho chápania vývoja 

Vesmíru tesne po veľkom tresku, no čo je dôležité, projekt COBE a jeho nasledovníci nám 

ukazujú, že pochopenie tohto vývoja je možné jedine pomocou exaktných vedeckých 

experimentov.  
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Obr. 4 – Rozloženie CMB získané sondou WMAP ukazuje detailnejšie rozloženie prvotných 

nehomogenít. 

 

 

 
 

Obr. 5 – Satelit Planck vypustený v roku 2009 ESA prinesie presnejšie rozloženie CMB.  

 

 

 


