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„Při nasazení dostatečného počtu slepců by zkoumání slona zanedlouho 
odhalovalo jedno tajemství za druhým a ve slepecké komunitě by mohla 

zavládnout nová shoda na tom, co je to slon.“

Bert Speelpenning: Ineffable Elephant (Nepopsatelný slon)

Děkuji H-menům a X-menům.
S láskou věnuji Clair d’Lune a Red Spiderovi.

Mé rodině a přátelům.
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Úvod

Ať hledíme do nesmírné šíře vesmíru nebo nahlížíme do subato-
márního světa hmoty, odhaluje se před námi spletitě tkaná tapiserie. 
Rozlehlá přediva energie prostupují všemi dimenzemi a přitom jen 
tak mimochodem vytvářejí divotvornou časoprostorovou říši ves-
míru.

Základní paradox existence podněcoval nespočet generací ke 
zkoumání oblohy a všeho, co je ještě dál. I nyní se pouštíme do 
průzkumu nepříliš zmapovaného oceánu, který se prostírá za dů-
věrně známým a poklidným koutem naší galaxie – Mléčné dráhy.

 Věda o vesmíru je stále ještě v počátcích. Většina vesmíru je natolik 
vzdálená a chová se tak bizarně, že těmto pochodům rozumíme jen 
velmi zběžně a útržkovitě. Naše knížka prozkoumá některé z myšle-
nek významných badatelů, kteří usilovali o pochopení tohoto nád-
herného světa.

V době, kdy je lidstvo svědkem ohromných změn, jimiž prochází 
naše drobná planeta, předvádí vesmír velkolepé scény zrození a zániků 
hvězd v měřítku pro nás stěží představitelném; z celkového pohledu 
jsou to však stále jen vlnky na hladině hypeprostorového rybníka.

Šamani kdysi dávno věřili, že každý kámen a každý strom má svého 
strážného anděla; moderní mystikové by totéž mohli říci o spirálovi-
tých shlucích plazmatu, které tvoří mlhoviny a galaxie.

Naše místo ve vesmíru může být jen jedno z nekonečného množ-
ství podobných míst, ale stejně tak může být jedinečné jako nejvzác-
nější z drahokamů. Život a vědomí, že jej zažíváme, je požehnání, 
jemuž se nic nevyrovná.

Glastonbury, 2005



2

Velké zdi a prázdnota
vskutku rozlehlé struktury

Naše pouť začíná na okraji celého pozorovatelného vesmíru, zhru-
ba 14 miliard světelných let daleko od nás. Vesmír na své hranici 
připomíná bublinkovou pěnu.

Samy bublinky jsou vcelku nezajímavé prostory, kde není takřka 
nic; jsou to prázdné prostory takřka bez jakéhokoli obsahu, které 
se táhnou stamiliony světelných let daleko. Tyto oblasti prázdnoty 
obklopují nezměrné struktury zvané zdi – zářící soubory obrov-
ského množství galaxií.

Vesmírné zdi mají ohromné rozměry. Jsou to obrovské sítě pro-
pojené galaktickými vlákny, které jsou jako pavučina rozprostřené 
celou oblohou. Velká zeď v Kentauru (naproti), jejíž rozměry se 
odhadují na 3 500 × 2 500 × 50 milionů světelných let, patří mezi 
několik největších struktur ve vesmíru, které byly dosud objeveny.
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Vesmírné vakuum je mnohem prázdnější než nejprázdnější va-
kuum vytvořené v laboratoři, i tak v něm ale můžeme nalézt 
mnoho podivuhodného.

Uvnitř galaxií, v prostorách mezi hvězdami, nacházíme mezi-
hvězdné prostředí, řídkou směs plynu a prachu. Tvoří ji především 
prvotní vodík a helium, které zde zbyly ze samých počátků ves-
míru; v průměru je zde jeden atom na krychlový centimetr. Tato 
hmota se vrství do chladných vláknitých mračen, obklopených 
řidšími, ale teplejšími oblastmi.

V mnohem menších množstvích se v tomto prostředí nacházejí 
těžší atomy, toulavé zbytky předešlých generací hvězd. Spojují se 
do jednoduchých molekul amoniaku, vody nebo oxidu uhelna-
tého, i těch složitějších, jako například alkoholu, a z jejich ob-
řích mračen se mohou vyvinout „hvězdné jesle“. Mračna mohou 
obsahovat přes tisíc molekul na krychlový centimetr a v hustších 
oblastech, v nichž se rodí hvězdy, to může být až milionkrát více.

V nezměrných prostorech mezi galaxiemi rovněž těkají jed-
notlivé atomy vodíku, jichž tam bývá několik na každý krychlový 
metr prostoru. I v tomto mezigalaktickém prostředí najdeme řídké 
stopy těžších prvků v poměru zhruba jednoho atomu na každý 
milion atomů vodíku. Tyto osamělé poutníky do nejhlubšího ves-
míru zřejmě vymrštily výbuchy hvězd a galaktické srážky.

Tyto atomy se sice vyskytují hodně daleko od čehokoli jiného, 
bývá to ale pěkně divoká sebranka; chrlí vysokoenergetické rent-
genové záření o teplotách až několika milionů stupňů.

Hluboký vesmír
mezi výbuchy hvězd a galaxiemi
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