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Abstrakt

Černá díra je jedno z vesmírných těles, které v rámci našich současných 
schopností nelze probádat 'skrz na skrz'. Lidstvo do ní nemůže poslat sondu. 
Můžeme se bavit o tom, co vidíme, spočítáme nebo myslíme. Proto se snažím dát 
dohromady některé z informací a teorií, které lidstvo má.

1 Úvod
Černá díra je oblast časoprostoru, ve kterém jsou natolik silné gravitační efekty, že se 

zevnitř nic nedostane. Ani světlo ne. Teorie obecné relativity předpovídá, že dostatečně 
zmáčknutá hmota může deformovat časoprostor a vytvořit černou díru. Hranice prostoru, ze 
kterého není úniku, se nazývá horizont událostí. Přestože jeho překročení má ohromný dopad 
na objekt, který ho překročí, nemá horizont událostí žádné lokálně rozeznatelné rysy. Černá
díra nevyzařuje žádné světlo. 

2 Horizont událostí
Určující vlastností černé díry je horizont událostí – hranice v časoprostoru, skrze který 

se hmota a světlo může pohybovat pouze do středu černé díry. Zevnitř nemůže nic uniknout. 
Říká se mu horizont událostí, protože o události, která se stane za jeho hranicí, nepronikne 
ven žádná informace, tudíž je nemožné určit, jestli se ta událost stala. 

Vzdálenému pozorovateli přijde, že se čas v přítomnosti černé díry zpomalí. Kvůli 
tomuto efektu, známému jako gravitační dilatace času, objekt padající do černé díry vypadá 
jako by zpomaloval, když se blíží k horizontu událostí, a trvá mu nekonečně dlouho, než ho 
dosáhne. Zároveň se zdá, že jakýkoliv proces na tomto objektu zpomaluje. Vnější 
pozorovatel vidí, jak světlo vyzářené objektem tmavne a červená. Je to známo jako 
„gravitational redshift“. Světlo je nakonec tak nevýrazné, že objekt není vidět. Pro tento 
objekt však čas plyne normálně a dosáhne horizontu událostí za konečný čas. Tvar horizontu 
událostí černé díry je vždy přibližně sférický. Pro nerotující černé díry je horizont událostí 
přesná koule, zatímco pro rotující černé díry je zaoblený. Je nemožné z místního pozorování 
určit polohu horizontu událostí.

3 Fyzikální vlastnosti
„No-hair theorem“ říká, že jakmile se po vytvoření stabilizuje, černá díra má pouze tři 

nezávislé vlastnosti: hmotnost, náboj a moment hybnosti. Dvě černé díry, které mají stejné 
hodnoty pro tyto tři vlastnosti, jsou vzájemně nerozeznatelné (podle klasické – nekvantové -
mechaniky)

Tyto vlastnosti jsou speciální, protože jsou pozorovatelné mimo černou díru. 
Například nabitá černá díra má stejné elektromagnetické vlastnosti jako jiná tělesa (odpuzuje 



shodný náboj atd.). Podobně, celková hmotnost uvnitř oblasti obsahující černou díru může 
být vypočítána pomocí Gaussova zákona elektrostatiky a ADM hmotnosti (formulace obecné 
relativity) daleko od černé díry. Stejně může být moment hybnosti změřen z dálky díky 
strhávání gravitačně-magnetického pole. (mřížka se táhne ve směru rotace)

4 Velikost
Černé díry jsou typicky klasifikovány podle jejich hmotnosti, nezávisle na momentu 

hybnosti nebo náboji. Velikost černé díry, určená podle poloměru horizontu událostí, nebo 
Schwarzschildovým poloměrem, je víceméně úměrná hmotnosti Slunce:

Kde rsh je Schwarzschildův poloměr a Msun je hmotnost Slunce. Přesné je to jen pro černé 
díry bez náboje a momentu hybnosti. Pro „obecnější“ černé díry se to může měnit až o faktor 
2.

5 Singularita
V centru černé díry je singularita. Oblast časoprostoru, kde je jeho křivka nekonečná.
Pozorovatel padající do Schwarzschildovi černé díry (nerotující a nenabitá) se nevyhne pádu 
do singularity, jakmile překročí horizont událostí. Může pád prodloužit zrychlením směrem 
od singularity, aby zpomalil, ale jen s omezeným výsledkem. Jakmile dosáhne singularity je 
rozdrcen na nekonečnou hustotu a jeho hmotnost se přidá k hmotnosti černé díry. Předtím než 
se to ale stane, je roztrhán slapovými silami (tidal forces), to se někdy nazývá zešpagetování.

6 Fotonosféra
Fotonosféra je sférická hranice v které jsou fotony nuceny gravitací pohybovat se po 

orbitě. Pro nerotující černou díru má fotonosféra poloměr 1,5 Schwarzschildova poloměru. 
Orbity fotonů jsou nestabilní a proto jakékoliv narušení (hmota, která padá do černé díry) 
způsobí, že se fotony zhroutí do černé díry, nebo se začnou pohybovat po trajektorii směrem 
od ní. Zatímco světlo může uniknout z fotonosféry, světlo co jí protne na trajektorii směrem 
dovnitř, je zachyceno černou dírou. I jiná tělesa mohou mít fotonosféru, např. neutronové 
hvězdy.

7 Ergosféra
Obecná relativita předpovídá, že jakákoliv rotující hmota za sebou mírně strhává

časoprostor ve svém bezprostředním okolí. Rotující černé díry jsou obklopeny oblastí 
časoprostoru, ve které je nemožné zůstat v klidu kvůli „frame draging“. V ergosféře je tento 
jev tak silný, že by se těleso muselo pohybovat rychleji než světlo, aby zůstalo v klidu.
Vnitřní hranice ergosféry černé díry je horizont událostí a vnější hranice je s ním na pólech 
shodná a uprostřed má tvar rotačního elipsoidu.



8 Vypařování
V roce 1974 Hawking předpověděl, že černé díry nejsou úplně černé, ale že vyzařují 

malé množství tepelného záření. Tento proces je znám jako Hawkingovo záření. Pokud je 
Hawkingova teorie správná, potom se časem černé díry smršťují a vypařují. A to v závislosti 
na své hmotnosti, větší černé díry se vypařují pomaleji než menší. Černá díra o hmotnosti 
Slunce má Hawkingovu teplotu přibližně 100 nanokelvinů. To je méně než 2,7 K, teplota 
kosmického mikrovlného pozadí. Tudíž černé díry o hmotnosti Slunce a více rostou místo 
smršťování, protože pohltí více energie, než vyzáří. Ke konci života by černá díra o 
hmotnosti méně než 1015 g v poslední desetině sekundy svého života vyzářila energii 
ekvivalentní výbuchu jednoho milionu megatunových vodíkových bomb.

9 Zrod
Einstein se domníval, že černé díry vznikat nemohou.  Z toho důvodu mnoho fyziků 

odmítlo jakékoliv výsledky tvrdící opak. Menšině fyziků se ale podařilo přesvědčít ostatní, že 
černé díry vznikat mohou. Penrose předpokládal, že po vzniku horizontu událostí obecná 
relativita bez kvantové mechaniky vyžaduje vytvoření singularity. Za primární proces vzniku 
černé díry se považuje gravitační kolaps.

Gravitační kolaps je, když se hvězda zhroutí, protože vnitřní tlak již nepřekoná 
gravitační síly. To se stává ze dvou důvodů. Buď hvězdě dojde palivo pro fúzi, nebo přijme 
dostatečné množství hmoty, aniž by se zvětšila teplota jádra.
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