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Na začátek několik jmen a objevů 

Každý začátek je těžký. Nevíme, jak a proč vznikl vesmír, ale víme to, co dokážeme změřit,
vidět a co existuje nyní. Od začátku minulého století máme řadu vědeckých pozorování, o která
se můžeme opřít. Děj vzniku našeho světa nazýváme Velký třesk. Tento název dnes vztahujeme,
jak k samotnému počátku, kdy byl čas 0, tak k času 400 000 let po tomto startu. První objev,
který podpořil tuto teorii, byl poznatek, že mimo naší Galaxii (Mléčnou dráhu), ve které se
nachází naše sluneční soustava, existují i jiné mnohem vzdálenější galaxie. Tuto skutečnost
objevil ve dvacátých letech dvacátého století americký astronom Edwin Hubble. Pozorováním a
měřením dále zjistil, že se jednotlivé galaxie od sebe vzdalují a že se vesmír rozpíná.

Tento objev vedl k další úvaze, tentokrát belgického římskokatolického kněze a fyzika Georgese
Edouarda Lemaîtra, že pokud se nyní od sebe galaxie vzdalují, tak v minulosti mohly být blíž u sebe
a že mohly být tak blízko, že „hmota“ tvořila určitý “menší“ prostor s nesmírnou hustotou a
energií. Tento prostor nazval prvotním atomem.

Otec myšlenky Velkého třesku Georges Lemaître s Albertem Einsteinem
A. Einstein nejprve myšlenku rozpínajícího vesmíru zavrhl, ale později ji přijal , i když se mu moc „nelíbila“.
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Další důležitý objev učinila astronomka Cecilia Payne Gaposchkinová, která zjistila, že
naprostou většinu hmoty ve vesmíru tvoří dva prvky: vodík a helium. Ve čtyřicátých letech
dvacátého století, George Gamow spolu Ralphem Alpherem vypočítali matematický model
rodícího se vesmíru, a tak vznikla teorie Velkého třesku. Základní a geniální objev spočíval
i v úvaze, že původní plazma, které se skládalo z volných protonů, neutronů a elektronů, muselo po
vytvoření prvních atomů vodíku a helia uvolnit světlo. Toto původně viditelné světlo by se mělo
nacházet díky rozpínání vesmíru v oblasti mikrovlnného záření.

Tato předpověď byla v šedesátých letech dvacátého století potvrzena zachycením mikrovlnného
záření přicházejícího ze všech směrů. Zachytili ho Arno Allan Penzias a Robert Woodrow Wilson.
Zachycení mikrovlnného záření potvrdilo správnost modelu Velkého třesku. Výše uvedeným
osobnostem jsme vděčni za to, že nám pomohly najít částečnou odpověď na jednu ze
základních otázek lidstva : „ Odkud pocházíme? “

Arno Allan Penzias a Robert Woodrow Wilson stojící před anténou, kterou zachytili mikrovlnné záření z
konce Velkého třesku.
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Teplotní schéma, struktura našeho raného vesmíru v čase 300 - 400 po počátku inflace, který postupně
zaznamenaly antény tří sond Cobe, WMAP a Planck.

Prvních pár minut, prvních pár let

Na počátku, a to se zatím domníváme, byl stav zvaný singularita. Hmota (energie) celého
vesmíru měla nekonečně vysokou hustotu a energii. Neplatily zde žádné fyzikální zákony, jak je
chápeme nyní. Potom neznámá síla spustila expanzi. Za jednu pikosekundu ( 0,000000000001 s)
měl vesmír rozměry naší sluneční soustavy. Rozpínal se nadsvětelnou rychlostí a postupně se
ochlazoval. Z energie se začaly vydělovat základní částice hmoty (elektrony, kvarky, gluony,
neutrina). Za 0,0000001s se kvarky spojily do trojic a vytvořily protony a neutrony. Za jednu a
půl minuty se začaly tvořit z protonů a elektronů první atomy vodíku a helia. 300 000 let po
začátku expanze hustota vesmíru poklesla natolik, že se volným prostorem začalo šířit světlo
(dnešní reliktní záření). Záření se oddělilo od látky a vesmír zprůhledněl.
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Díky shlukování prvních atomů pomocí gravitace se 550 mil. let po začátku rozpínání
„zapálily“ první hvězdy. Byly tvořeny nejprve z prvků vodíku a helia, později vznikly také hvězdy,
které obsahovaly i těžší prvky. Mezi tyto hvězdy patří i naše Slunce, které vzniklo před 5 mld. let.
Mnoho hvězd obsahuje kolem své hmoty disk v podobě prachu a plynu. Z tohoto disku se zrodila
naše Země a celá sluneční soustava. Zpočátku představovala naše Země žhavou kouli bez
pevného povrchu. Po srážce s kosmickým tělesem velikosti Marsu nabrala další hmotu a oddělil
se od ní náš Měsíc. Postupně Země začala chladnout, a protože zatím neměla žádnou ochranou
atmosféru, její povrch byl bombardován meteority. Meteority dodaly naší Zemi důležitou
molekulu, a to molekulu vody. Postupně se povrch ochladil na teplotu 80°C a ze Země se stal
oceán vody. 700 mil. let po vzniku naší planety byl na naší planetě oceán a malé ostrůvky vzniklé
z magmatu.

700 mil. let po vzniku naší planety byl téměř celý povrch pokryt oceánem, do kterého padaly meteority. 
Zároveň se začaly vynořovat  sopečné ostrůvky, zárodky budoucí pevniny.

Země nebyla zatím chráněna plynným obalem a byla vystavena dopadům meteoritů, které kromě
vody dodávaly naší Zemi i další prvky, jako je dusík a uhlík. Tyto prvky společně s vodou a teplem
magmatu vytvořily chemický roztok, z kterého vznikly první jednobuněčné organismy. Před 3,5
mld. let tyto jednobuněčné organismy dokázaly vytvořit kolonie – stromatolity, které žily z oxidu
uhlíku, slunečního záření a vody. Vedlejším produktem jejich života byl kyslík, který se milióny let
uvolňoval do volného prostoru, a tak vznikl první plynný obal Země.
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Kolonie stromatolitů v mělkém oceánu u  Austrálie. Tento organismus nás doprovází už 3,5 mld. let.

Před 1,3 mld. let už existoval z původních ostrůvků magmatu na zemi kontinent Rhodinie, který
se před 700 mil. let roztrhl díky intenzivní vulkanické činnosti na dva menší kontinenty. Tehdejší
vulkanická činnost způsobila, že Slunce nebylo schopno ohřát Zemi (nebyla ještě přítomna hustá
atmosféra, která by zadržela unikající teplo) a nastala dlouhá doba ledová. Země měla na
dlouhou dobu podobu sněhové koule.
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Země v podobě sněhové koule. 



Mohlo by se zdát, že život v této chvíli na Zemi skončil, ale díky teplu jádra Země pokračoval dále na dně
oceánu. Vulkanická činnost nakonec prorazila ledový krunýř a teplota Země začala postupně stoupat.
Začalo období velké oblevy a obnovy volného oceánu. V tomto období život doslova explodoval a před
500 miliony lety se v oceánu objevily první houby, vodní rostliny a živočichové s pevnou chitinovou
schránkou – trilobiti. Nastalo geologické období prvohor.
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Pro Klub objevitelů napsal Pavel Rymiec.
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Obálka : “Pillars of Creation” (Sloupy stvoření v Orlí mlhovině)—a photograph showing massive 
plumes of gas in the Eagle Nebula—was taken by the Hubble Space Telescope in 1995. NASA, ESA, 
Hubble Heritage Team STScI.AURAPublic Domain
Kulhánek Petr a Rozehnal Jakub Hvězdy,planety,magnety. Praha: AGA 2021
https://quotesgram.com/arno-penzias-quotes/
http://www.physics.usu.edu/peak/personal/alpher_colloq_090407.pdf
https://www.aldebaran.cz/sondy/sondy/89_Cobe.html
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_03_sta.php
https://www.stoplusjednicka.cz/temata/velky-tresk
https://www.scientificamerican.com/article/nasas-tess-planet-hunter-finds-its-first-earth-size-
world-in-habitable-zone/
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-6/psaronie-kralovny-
permokarbonu.html#&gid=1&pid=1
https://www.earthsciences.hku.hk/news-and-events/seminars/experimental-approach-to-the-
direct-interaction-between-the-proto-atmosphere-and-rocky-crust-of-the-early-earth-implications-
to-the-early-evolution-of-earth-like-planets
http://opravdovaaustralie.cz/index.php/tag/stromatolity/
https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/aktuality-ak/kdyz-zeme-byla-velkou-snehovou-
kouli.html
https://www.petrmodlitba.cz/cs/galerie/paleoart/11-prvohory

https://quotesgram.com/arno-penzias-quotes/
http://www.physics.usu.edu/peak/personal/alpher_colloq_090407.pdf
https://www.aldebaran.cz/sondy/sondy/89_Cobe.html
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_03_sta.php
https://www.stoplusjednicka.cz/temata/velky-tresk
https://www.scientificamerican.com/article/nasas-tess-planet-hunter-finds-its-first-earth-size-world-in-habitable-zone/
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-6/psaronie-kralovny-permokarbonu.html#&gid=1&pid=1
https://www.earthsciences.hku.hk/news-and-events/seminars/experimental-approach-to-the-direct-interaction-between-the-proto-atmosphere-and-rocky-crust-of-the-early-earth-implications-to-the-early-evolution-of-earth-like-planets
http://opravdovaaustralie.cz/index.php/tag/stromatolity/
https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/aktuality-ak/kdyz-zeme-byla-velkou-snehovou-kouli.html
https://www.petrmodlitba.cz/cs/galerie/paleoart/11-prvohory

