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Když byla tato esej zadána, dlouhou dobu, takřka do poslední chvíle, jsem přemýšlel, jaké 

téma si vyberu. Přestože dnešní fyzika je jako věda sama o sobě velmi obsáhlá, nebylo vůbec lehké 

najít nějaké čtenářsky i autorsky poutavé téma. S výběrem tématu mi dopomohlo hlavně studium 

této fakulty. „Jaderka“ a jádro patří k sobě a proto jsem si řekl, že mé téma bude ze světa částicové 

fyziky, konkrétně ze Švýcarského CERNU, kolem kterého panovalo, nebo možná stále ještě panuje, 

velké množství mýtů.

Když se ohlédneme pár let zpátky, do dob, kdy jsem byl ještě žákem základní školy, jistě si 

vzpomeneme na velice medializovanou událost. Tou událostí bylo spuštění velkého hadronového 

urychlovače částic LHC (Large Hadron Collider) ve Švýcarském CERNU. Psal se rok 2008 a chystalo 

se spuštění největšího zařízení, které člověk kdy vytvořil. Pro fyziky a vědce to byla velmi očekávaná

a radostná událost, protože se jim naskytlo zařízení, kde budou moci zkoumat vznik vesmíru, velký 

třesk, fundamentální čáštice, temnou hmotu a spousty dalších neprobádaných věcí fyzikálního 

světa. Pro laickou veřejnost to ale taková sláva nebyla. Někteří lidé nechápali, že se utratily tak 

obrovské peníze, jiní zase šířili fámu, že spuštění urychlovače LHC ukončí naše bytí na tomto světě 

tím, že se vytvoří černá díra, která začne pohlcovat naší planetu Zemi. Tyto fámy zesílily hlavně v 

2012, kdy se šířilo spoustu teorií o konci světa v důsledku konce Mayského kalendáře. Jednou z 

teoríí o konci světa byl právě urychlovač částic LHC, přičemž tato informace se stala mezi laiky 

fyzikálním mýtem. A právě tento mýtus bude důkladně rozebrán a popsán.



Za důvodem takovýchto fám a obav byla a je pravděpodobně nevědomost. Vědí lidé co 

zkratka CERN znamená? Vědí lidé co se tam děje? Mají vůbec ponětí co je to urychlovač? Na to je 

třeba si odpovědět.

CERN je zkratka organizace, jejíž orginálním francouzským názvem je Conseil Européen pour

la recherche nucléair, česky Evropská organizace pro jaderný výzkum. Založena byla již v 50. letech 

20. století, konkrétně v roce 1954. Tehdy se organizace skládala pouze z několika členských států, 

ale jejich základna se poté velmi rozšiřovala a od roku 1993 do této organizace patří i Česká 

republika a dá se říci, že tam má i solidní postavení v čele s českými vědci, mimojiné přímo i s 

několika výzkumníky přímo z FJFI ČVUT. 

Cílem výzkumu této organizace je zjistit z čeho se náš svět skládá a jak funguje vše okolo nás

včetně vesmíru. Hledají se odpovědi na takové otázky jako „Co je to hmota a jak vznikla?“, „Co se 

dělo při velkém třesku?“, „Jak jsou tvořeny hvězdy a planety?“ nebo „Co je to temná hmota a 

antihmota?“.

Na tyto otázky není lehké odpovědět a k tomu, abychom mohli poznat alespoň část pravdy, bylo 

nutné experimentovat. A k tomuto experimentu právě slouží velký hadronový urychlovač LHC, 

složený z velkého množství detektorů a experimentů jako ALICE, ATLAS, CMS. Jednotlivými 

experimenty se teď ale nebudeme zabývat.

Jak již bylo zmíněno, všechen výzkum stojí na obrovském urychlovači. Není to první 

urychlovač na světě, ale se svým téměř třicetikilometrovým okruhem rozhodně největší jakým 

zatím svět má, i když se údajně plánuje výstavba nového urychlovače s padesátikilometrovým 

okruhem. V současnosti se používají dva typy urychlovačů: lineární a kruhový. Lineární urychlovač 

je tvořen dlouhou trubicí, která obsahuje řadu válcových elektrod. Částice, která je na trase je 

urychlována elektrostatickým polem mezi jednotlivými elektrodami, které jsou přepólované v 

okamžiku, kdy je částice uvnitř. Elektrické pole je zároveň využíváno jako elektrostatická čočka, 

která udržuje a zaostřuje svazek částic ubitř. Lineární urychlovače dosahují délky několika kilometrů

a výsledná energie se pohybuje okolo 20 GeV. Druhý typ urychlovače takzvaný kruhový, jak už z 

názvu vyplývá má tvar kruhu. Jednoduše řečeno částice obíhají v tenké trubici o průměru několika 

centimetrů a uvnitř je udržováno vakuum. Všechny využívané magnety jsou elektromagnety, které 

musí být neuvěřitelně silné a proto musí být tvořeny cívkami ze supravodiče. A takovéto zařízení 

musí být chlazeno kapalným héliem na velmi nízké teploty. Elektromagnety musí být silné, protože 

nejen, že musí překonat magnetické pole země, ale musí i svazek zaostřovat, urychlovat a zároveň 



částice nesmí pustit mimo trajektorii. A tyto kruhové urychlovače jsou nejenom větší, ale i 

výkonnější. Takový urychlovač LHC produkuje energie okolo 13 TeV. A to už je ohromná energie, při 

které by se mohlo stát něco neočekávaného.

S největší frekvencí se mluví právě o tom, že při srážce částic, se vytvoří miniaturní černá 

díra, kterou nebude možné kontrolovat, začne se rozpínat až vlastně pohltí náš svět. Některé teorie

tvrdí, že při srážce s takto vysokou energií by mohlo dojít k zavedení dalších rozměrů a ty by pak 

měnily vlastnosti gravitace na velmi malých vzdálenostech. Tím pádem by černá díra musela mít 

relativně velkou hmotnost. Energii, aby k tomu došlo, ale nenabízí ani LHC. Pak ale existuje něco 

jako teorie strun. Pokud by tedy existovaly další prostory než doposud známe, energie potřebná k 

produkci černé díry by se mohla dostat až do hladiny, kterou je schopný urychlovač částic v LHC 

vytvořit. O tomto problému promluvilo nemalé množství fyziků včetně samotného génia – 

Stephena Hawkinga. Spoustu z nich tvrdí, že opravdu může dojít ke vzniku černé díry, dokonce tak 

velké, která by zničila vesmír. Ale jedná se o energii, kterou urychlovač vyprofukovat neumí a ani 

umět nebude. Takže reálná možnost je pouze vznik miniaturních černých děr, které nejsou 

nebezpečné a naopak by mohly být vědecky zajímavé

Dále se také mluví o vzniku podivné hmoty a takzvaných podivnůstkách při srážce částic. V 

tomto případě jde o kvarkgluonové-plazma, kde jsou přimíchány podivné kvarky. Takovéto jevy 

jsou v našem okolí jíž několik let předpovídány a vznikají třemi způsoby: v ranném vesmíru, při 

srážkách částic kosmického záření o velmi vysokých energiích, při srážce částice kosmického záření 

s pozemskou atmosférou a pak také při srážkách částic na nějakém z urychlovačů, ale to je vše 

pouze v teoretické rovině, která tvrdí, že jen jediná podivnůtska by začala tvořit podivnou hmotu 

tím, že by normální hmotu přeměňovala a požírala. Krom toho, hlavní nebezpečí tkví v tom, že 

uvolněná energie by způsobila explozi opravdu gigantických rozměrů.

Poslední věcí o které se zmíním je takzvaný fázový přechod vesmíru o kterém se mluví v 

souvislosti s LHC. Ten je úzce spjat s Higgsovými bosony. V této teorii se pojednává o vzniku zvláštní

bubliny prostoročasu, kde Higgsovo pole bude mít jiné parametry než zbytek vesmíru. V ten 

moment by i ty nejelementárnější částice neuvěřitelně zvýšily svou hmotnost a celé galaxie, hvězdy

a planety by tak ztěžkly, že by se hmota zhroutila do velmi horkých jader a tím by vesmír po 

miliardách let skončil. Podle spousty vědců dokonce takto i vesmír skončí, ale určitě ne teď a na 

urychlovači LHC.



Závěrem je nutno říci, že všechny tyto teorie jsou sice pravděpodobně možné, ale vše leží v 

teoretické a hypotetické úrovni a to je jak víme, jiné než praxe samotná. Urychlovačů je na světě 

hned několik. Provádí se tam velké množství experimentů a srážek, dokonce již několik let a stále 

žijeme.  Ano, může se stát, že nastane něco naprosto neočekávaného a naše civilizace třeba skončí 

na základě vyspělých technologií, které budeme pro výzkum budovat, ale je to velmi 

nepravděpodobné. Stejně tak může i neočekávaně skončit vesmír, nebo Zemi zasáhnout vesmírný 

objekt. Dá se tedy říci, že v tomto případě byl fyzikální mýtus zbořen. Urychlovače běží dál a 

žádnou zkázu z výše uvedených konspirací nezpůsobily ba naopak napomohly k novým objevům 

jako je například Higgsův boson. 
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