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Kapitola 1

Zkuste někdy za jasné noci vyjít ven a podí-
vat se na nebe. Jak daleko dohlédnete? Ko-
lik toho uvidíte? Za zvlášť temných nocí, 

pokud žijete dost daleko od městských světel, 
můžete pozorovat široký pás světel protínající 
oblohu – Mléčnou dráhu. Díváte se do středu 
naší galaxie, kde se hvězdy zdají být tak blízko 
u sebe, že splývají do mléčně bílé záře.

Protože naše sluneční soustava obíhá kolem 
bledé hvězdy v jednom ze spirálových ramen naší 
galaxie, jsme daleko od centra všeho dění. Na-
cházíme se na předměstí naší galaxie, jako malý 
bod v moři asi 200 miliard hvězd.

200 000 000 000 hvězd – ale i za té nejtmavší 
noci s nejčistší oblohou naše oči dokážou v jednu 
chvíli vidět jenom asi 3 000 z nich. Ze Země je 
pouhým okem viditelných necelých 9 000 hvězd 
„poblíž“ naší Mléčné dráhy.

Mysleli jsme si, že Země je středem vesmíru, 
že Slunce a všechny hvězdy obíhají kolem ní. Ale 

Galaxie 
Mléčná dráha



10 Z a hr anicí  představivosti

jakmile byl vynalezen dalekohled, zjistili jsme, že jsme se 
mýlili. Po každém sestrojení výkonnějšího dalekohledu lid-
stvo muselo připustit, že vesmír je větší, než jsme si mysleli. 
Podle dnešních objevů je vesmír tak obrovský, že nejen naše 
malá planeta, naše slaboučké Slunce, ale celá Mléčná dráha 
je jen tečkou, mrknutím, které téměř nestojí za pozornost.

Jak veliký je vesmír?
Jak veliký je vesmír? Větší, než si myslíme. Dokonce větší, 
než si vůbec umíme představit. 

Jak daleko jste v minulém roce cestovali? 35 000 kilo-
metrů? 80 000? Řada lidí, kteří pravidelně pracovně či ob-
chodně létají, procestuje za rok přes 150 000 kilometrů. 
Měsíc je ze Země dobře viditelný, protože je vzdálený jen 

384 403 km. Stejně může-
me vidět Slunce – i když 
bychom se na něj neměli 
dívat přímo. Vypadá jen 
o něco větší než měsíc, ale 
ve skutečnosti je mnohem 
dál – vzdáleno cca 150 mi-
lionů kilometrů. Z takové 

dálky k Zemi sluneční světlo letí přes osm minut.
Jak veliké je Slunce? Vešlo by se do něj asi milion Zemí. 

Kdyby měla Země velikost mince, Slunce by bylo velké jako 
téměř třímetrový nafukovací míč. Bylo by těžké si to vůbec 
představit. Mohlo by se nám přitom zdát, že Slunce je nej-
větším tělesem ve vesmíru!

Kdyby měla Země 
velikost mince, Slunce 

by bylo velké jako téměř 
třímetrový nafukovací míč.
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A přitom… už jste si někdy prohlíželi souhvězdí Orion? 
Betelgeuse, ta jasná hvězda na Orionově levém rameni je 
tak velká, že kdyby byla hvězdou naší sluneční soustavy 
místo Slunce, nevešla by se do toho velkého kruhu, který 
opisuje Země, když obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 150 
milionů kilometrů. Nevešla by se dokonce ani do oběžné 
dráhy Jupitera – a ten je od Slunce vzdálený 778 milionů 
kilometrů.

Největší známou hvězdou je však Canis Major. Je tak 
velká, že kdyby Země měla velikost mince a Slunce by bylo 
jako třímetrový nafukovací míč, Canis Major by měřila 
čtyři kilometry!

A kdyby Země byla velká jako mince a Slunce jako tří-
metrový míč, jak daleko by bylo Slunce? Asi na  vzdálenost 

Mlhovina Orion
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fotbalového hřiště. Vlastně kdyby celá naše sluneční sou-
stava – Slunce a všechny planety – byla velká jako mince, 
Slunce by bylo viditelné pouze pod mikroskopem a nej-
bližší hvězda by byla vzdálená 90 metrů. Kdybyste moh-
li cestovat rychlostí světla – což je 300 000 kilometrů za 
sekundu – pořád by jenom přeletět naši galaxii trvalo 
100 000 let!

Kdyby celá naše galaxie byla velká jako mince – pama-
tujte, to je 200 miliard hvězd – naše sluneční soustava by 
byla příliš malá na to, abychom ji viděli i pod běžným mi-
kroskopem. Ostatní galaxie, které jsou ve vesmíru, by od 
ní byly vzdáleny od 30 cm do 300 m.

Tolik galaxií! Tolik hvězd!
Kolik existuje galaxií? Ve snaze vidět hlouběji do vesmí-

ru astronomové za-
měřili Hubbleův te-
leskop na zdánlivě 
prázdné místo na 
noční obloze. Prázd-
né v tom smyslu, že 
v něm nebyly patrné 
žádné viditelné hvěz-
dy, galaxie ani nic ji-
ného. Jedenáct dní 
toto místo zkoumali 

a pak pečlivě vyhodnocovali získanou fotografii. V tomto 
jednom malinkém bodě – o velikosti asi 3 % měsíce v úplň-

Vírová galaxie
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ku  – našli více 
než 10  000 ga-
laxií – ne hvězd, 
ale celých galaxií 
hvězd – s miliar-
dami hvězd v ka-
ždé z nich.

Když zaměři-
li Hubbleův te-
leskop na totéž 
místo a sledova-
li jej dalších 23 dní, zjistili, že je 
v něm dokonce dvakrát tolik ga-
laxií, než kolik jich v předchozím 
výzkumu objevili. Na základě těch-
to studií tzv. hlubokého pole ast-
ronomové odhadují, že v  současné době mají ze Země 
na dohled alespoň 175 miliard galaxií. Kolik by to bylo 
hvězd? Pokud bychom vzali 200 miliard, které má naše 
galaxie, jako průměr, dostali bychom podle mých výpočtů 
asi 350 000 000 000 000 000 000 000 hvězd. Alespoň do té 
doby, než vyvineme technologii, která nám umožní vidět 
ještě dál do vesmíru.1

Zkuste si to představit třeba takto: až budete příště 
u moře na pláži, vezměte do dlaně hrst písku. Pokud jsou 
současné odhady správné, pak je ve vesmíru více hvězd, než 
je zrnek písku na všech plážích světa. To, co vidíme, když 
se podíváme nahoru – to je jenom hrstka písku.

Hubbleův teleskop

Hubbleovo ultra hluboké pole
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Dnes už všichni dobře vědí, že Země není středem ves-
míru. Ale už řadu let přemýšlíme o tom, jestli je jedineč-
ná – jestli je jedinou osídlenou planetou v celém vesmíru. 
Nedávno jsme se dozvěděli, že většina hvězdných soustav 
má planety. Jenom v naší galaxii se počet planet odhaduje 
na více než miliardu.2 

Doposud nedokážeme odpovědět na otázku, na kolika 
z těchto planet jsou nějaká zvířata nebo rostliny a zda ně-
kde jinde ve vesmíru existuje inteligentní život – přestože 
nad tím bádají všichni astronomové.

Zázraky vesmíru jsou za hranicí naší představivosti! A to 
jsme se ještě nezmínili o mlhovinách, kvasarech, černých 
dírách a jiných fascinujících objektech v našem vesmíru. 
Opravdu mohlo tohle všechno vzniknout náhodou?

Aktivní neuron
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Cesta objevů
A otázky nekončí jenom vesmírem: co třeba všechny ty 
úžasné zázraky života kolem nás tady na Zemi? A co zá-
zraky našich lidských těl? Ve vašem mozku je více neuro-
nů, než je hvězd v naší galaxii!

V této knize prozkoumáme divy nejen života kolem nás, 
ale také zázraky naší vlastní existence. Někteří lidé jsou 
přesvědčeni o tom, že věda odpoví na všechny otázky, kte-
ré si v souvislosti se vznikem a fungováním života kladou. 
Avšak řada z nich zjišťuje, že vědecké výzkumy nechávají 
v jejich srdci prázdnotu.

Od nejstarších dnů lidské historie lidé zápolili s velkými 
otázkami života. Proč jsme tady? Kam máme namířeno? Co 
se děje, když zemřeme? Proč je na světě tolik zla a utrpení?

Věda si tyto otázky nepokládá. Nenabízí odpovědi na 
některé z nejhlubších tužeb lidského srdce. Ale to nezna-
mená, že ty odpovědi nemůžeme najít.

Připojte se k nám na cestě objevů, na cestě k nalezení 
divů kolem nás, ke zjišťování, co tyto úžasné věci spojuje. 
Pojďme a objevme nejen život, který jsme si neuměli ani 
představit, ale něco ještě úžasnějšího – lásku, která překo-
nává hranice naší představivosti.

1    http://vtm.e15.cz/stale-hlubsi-hubblova-hluboka-pole 
http://www.astro.cz/apod/ap121014.html

2   http://technet.idnes.cz/planety-s-podminkami-pro-zivot-mlecna-draha-fer-/tec_vesmir.
aspx?c=A131105_072755_tec_vesmir_skr 
http://www.velkaepocha.sk/2013111021706/Planet-podobnych-Zemi-jsou-v-nasi-Mlec-
ne-draze-miliardy.html
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Den, kdy se 
vesmír navždy 

změnil
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Kapitola 2

V roce 1609 svět obletěla zpráva, že vynálezci 
v Nizozemí vyrobili zařízení, které umož-
ňuje vidět vzdálené objekty, jako by byly 

blíž. Muž jménem Galileo Galilei žil v té době 
v Itálii, v univerzitním městečku Padova. Gali-
leo byl zprvu skeptický k tomu, že by taková věc 
byla možná, ale brzy se dozvěděl, jak ono zaří-
zení funguje, a vyrobil vlastní – lepší. Galileův 
dalekohled způsoboval, že se věci zdály devětkrát 
blíže, a mohl být využíván pro vojenské a ob-
chodní účely. Galileo si však se svým vynálezem 
dál pohrával a zanedlouho měl teleskop, který 
přibližoval dvacetkrát. Kolem prvního prosince 
toho roku Galileo zamířil svůj teleskop na měsíc. 
To, co uviděl, navždy změnilo naše porozumění 
vesmíru kolem nás.

V  té době si většina lidí myslela, že měsíc 
je perfektně kulatý a hladký. Starověký filozof 
Aristoteles učil, že nebesa jsou dokonalá, kdež-
to Země je nedokonalá. Ke svému překvapení 

Měsíc 
nad Zemí




