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Úvod
Černé díry jsou významným důsledkem Einsteinovy obecné teorie relativity, které
jsou i po téměř století od svého objevu hojně studovány pro své zajímavé vlast-
nosti a aplikace. Abychom však mohli z matematického hlediska říct, co je přesně
černá díra, a z astronomického hlediska určit, kde se nachází, musíme mít dobře
definovanou její hranici. Nejpoužívanějším konceptem hranice černé díry je tzv.
horizont událostí, který funguje bez problémů ve stacionárních prostoročasech, ale
v těch dynamických má kvůli své globální definici některé paradoxní vlastnosti.
Například zasahuje do ploché oblasti prostoročasu a předjímá tak vznik singula-
rity. Navíc je v některých případech, především v numerické relativitě nebo při
formulaci Cauchyho počátečního problému, nepoužitelný, protože potřebujeme
znát celý prostoročas, abychom vůbec mohli horizont událostí určit.

Tyto problémy způsobené globální definicí horizontu událostí se snaží řešit
kvazilokální přístup k zavedení hranice černé díry. V 70. letech 20. století přišli
Hawking a Ellis s prvním kvazilokálně definovaným horizontem, který nazvali
zdánlivým horizontem [1]. Od té doby bylo zavedeno ještě několik dalších typů.
V roce 1994 definoval Hayward tzv. zachycující horizont [2] a následně přišli
Ashtekar a Krishnan v roce 1999 s konceptem izolovaného horizontu a v roce
2002 s konceptem dynamického horizontu [3]. Zdánlivý horizont měl podobně jako
horizont událostí značné nevýhody, které víceméně vyřešil Haywardův zachycující
horizont. Ashtekar a Krishnan pak zavedli izolovaný horizont, který popisuje černé
díry v rovnováze s okolím, a dynamický horizont, který popisuje vyvíjející se černé
díry, aby měli kvazilokální rámec, ve kterém by se daly dobře odvodit zákony
dynamiky černých děr. Svůj koncept kvazilokálního horizontu však aplikovali i v
matematické fyzice, numerické relativitě a kvantové gravitaci [3].

Matematicky je časový řez kvazilokálního horizontu definován jako plocha, na
níž vymizí expanze normálové kongruence nulových světočar. Tento požadavek má
své fyzikální opodstatnění, které si můžeme představit následovně. Černá díra má
tak silnou gravitaci, že ani světlo z ní neunikne – paprsky, které bychom vyslali
z místa uvnitř černé díry směrem ven stejně skončí v singularitě. To znamená, že
jednotlivé paprsky se k sobě cestou do singularity přibližují neboli konvergují a
expanze kongruence je záporná. Jak se paprsky blíží singularitě, hodnota expanze
se blíží −∞. Naproti tomu paprsky, které vyšleme z místa mimo černou díru
směrem ven, tj. směrem od černé díry, doletí bez problémů až do asymptotické
oblasti. Zde se od sebe jednotlivé paprsky vzdalují, divergují a expanze kongruence
je kladná. Jak se paprsky „blíží“ nekonečnu, hodnota expanze roste do +∞.
Horizont je hranice černé díry, takže intuitivně čekáme, že tam nastane mezní
situace. Paprsky, které vyšleme přímo na horizontu kolmo k jeho povrchu směrem
ven z černé díry, neskončí ani v singularitě, ani neuniknou do nekonečna, ale
zůstanou přesně na horizontu a stanou se jeho generátorem, tj. budou určovat,
kde se horizont nachází. Na horizontu se tedy jednotlivé paprsky ani nepřibližují,
ani nevzdalují a expanze kongruence je nulová. Tato představa platí pouze pro
horizont, který je nulovou nadplochou, my však budeme požadavek vymizení
expanze kongruence klást na obecný horizont, který může být buď nulového,
prostorupodobného, nebo časupodobného charakteru.

Užitečný přehled všech typů kvazilokálních horizontů a jejich aplikací podává
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Haywardova kniha [4].
V této práci budeme studovat kvazilokální horizonty ve čtyřech dimenzích,

zobecnění do vyšších dimenzí je však celkem přímočaré, viz například [5].
Kvazilokální horizonty hrají podstatnou roli i při studiu kosmické cenzury

nebo no-hair teorému ve složitějších dynamických prostoročasech. Pokud totiž
neumíme říct, zda v nich existuje horizont událostí, je jednodušší pokusit se nalézt
nejprve kvazilokální horizont a pak můžeme říct, že horizont událostí existuje nad
ním, jsou-li splněny standardní energetické podmínky.

Náš pracovní rámec bude prostoročas M, který je hladkou čtyřrozměrnou
varietou s lorentzovskou metrikou gµν , která má signaturu (− + ++). Parciální
derivaci budeme značit ,α , kovariantní derivaci budeme značit ;α . Kovariantní
derivace je kompatibilní s metrikou, tj. gµν;α = 0. Budeme používat tzv. geomet-
rizované jednotky, v nichž je c = G = 1.
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1. Globální a kvazilokální přístup
Kvazilokální horizonty jsou definovány požadavkem, aby na nich vymizela ex-
panze normálové kongruence nulových světočar. Expanze kongruence nulových
světočar patří mezi tzv. optické skaláry, které popisují vlastnosti příčného řezu
kongruencí. První část této kapitoly se tedy věnuje zavedení optických skalárů a
také přesné definici kongruence. Dále definujeme globální pojem horizontu udá-
lostí a podrobněji rozebereme jeho nevýhody a následně nastíníme kvazilokální
přístup k hranici černé díry. Nakonec krátce zmíníme ještě tzv. Killingův horizont,
který je někde na půli cesty mezi horizontem událostí a kvazilokálními horizonty,
co se týče globálnosti jeho definice.

1.1 Nulové kongruence a optické skaláry
Kongruencí nulových světočar nazýváme soubor nulových světočar takových, že
každým bodem prostoročasu prochází právě jedna světočára, tj. neprotínají se
[6]. Nulové vektorové pole tečné k této kongruenci označíme kµ. Dále zavedeme
pomocné nulové vektorové pole lµ. Zjevně platí

gµνk
µkν = kµk

µ = 0 ,
gµνl

µlν = lµl
µ = 0 ,

(1.1)

a dále zvolíme normalizaci nulových vektorů

gµνk
µlν = kµl

µ = −2 . (1.2)

Projekční tenzor na dvoudimenzionální plochu ortogonální k vektorům kµ i lµ
definujeme v této normalizaci jako

hµ
ρ def== gµ

ρ + 1
2(kµlρ + lµk

ρ) . (1.3)

Lze snadno ověřit, že platí

hµ
ρhρ

ν = hµ
ν ,

hµ
ρkρ = 0 ,

hµ
ρlρ = 0 ,
hµ

µ = 2 .

(1.4)

Vývoj příčných vlastností kongruence podél jejích světočar lze odvodit z prů-
mětu kovariantní derivace 1-formy kµ na plochu kolmou k nulovým vektorům
pomocí projektoru hµ

ρ. Tento průmět můžeme rozložit na antisymetrickou a sy-
metrickou část následujícím způsobem [1]:

hµ
ρhν

σkρ;σ = ωµν + θµν . (1.5)

Antisymetrická část ωµν se nazývá tenzor vířivosti a symetrická část θµν se nazývá
tenzor expanze. Tyto veličiny žijí na ploše kolmé k nulovým vektorům a tenzor
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Obrázek 1.1: Fyzikální význam optických skalárů. Zleva: expanze, shear a vířivost
(také nazývaná twist) působící na příčný kruhový průřez kongruencí nulových světočar.
Expanze je zde izotropní, shear je současná expanze a kontrakce v navzájem kolmých
směrech při zachování plochy průřezu a vířivost je rotace plochy průřezu. Obrázek je
převzat z [7].

hµν na ně tedy působí jako metrika. Pomocí těchto tenzorů definujeme tzv. optické
skaláry

ω2 def== 1
2ωµνω

µν ,

σ2 def== 1
2σµνσ

µν ,

θ
def== hµνθµν ,

(1.6)

kde ω je skalární vířivost, σ, resp. σµν je skalární, resp. tenzorový shear a θ je
skalární expanze. Tenzorový shear σµν získáme z tenzoru expanze θµν jako jeho
bezestopou část, zatímco skalární expanze θ je očividně stopa tenzoru expanze
θµν . Fyzikální význam optických skalárů je znázorněn na obrázku 1.1.

V této práci nás bude zajímat hlavně skalární expanze (dále již jen „expanze“)
vektoru kµ, s jejíž pomocí později definujeme kvazilokální horizonty. Ze vztahů
(1.5) a (1.6) si ji proto snadno vyjádříme ve tvaru, který je vhodnější pro výpočty:

θ(k) = hµνkµ;ν . (1.7)
Máme-li obecnou kongruenci světočar a hledáme k ní ortogonální nadplochu,

nemusíme být vždy úspěšní, neboť taková nadplocha nemusí vždy existovat. Tento
problém se dá převést na problém existence integrálních nadploch ortogonálních
k danému vektorovému poli kµ, který řeší tzv. Frobeniův teorém [6]. Existuje
však ekvivalentní kritérium nadplochové ortogonality:

Tvrzení 1. Vektorové pole kµ je nadplochově ortogonální právě tehdy, když je
nevířivé, tj. ωµν = 0.

Důkaz lze nalézt např. v [8].

1.2 Horizont událostí a jeho nevýhody
Globální přístup k černým dírám vychází z tzv. hypotézy kosmické cenzury [6].

Tvrzení 2 (Hypotéza kosmické cenzury). Gravitačním kolapsem v původně regu-
lárním prostoročase vznikne vždy černá díra s horizontem, ne nahá singularita, tj.
singularita nemůže být viditelná z nekonečna, a musí tedy být kauzálně oddělená
od zbytku prostoročasu.
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To vede k následující definici černé díry jako oblasti, která nemůže komuni-
kovat se vzdálenými oblastmi prostoročasu, a ke globální definici její hranice –
horizontu událostí.

Černá díra v prostoročase M je definována jako [9]

BH = M ∖ J−(I +) , (1.8)

kde I + je budoucí světelné nekonečno, což je oblast, v níž končí všechny nulové
světočáry, a J−(I +) označuje kauzální minulost budoucího světelného nekonečna
neboli množinu všech bodů, které lze s I + spojit kauzální (časupodobnou, nebo
nulovou) křivkou. Černá díra je tedy oblast, která nemůže komunikovat s I +.

Horizont událostí černé díry je definován jako [9]

EH = ∂J−(I +) ∩ M . (1.9)

Je to tedy vždy nulová nadplocha.

Takto zavedený horizont má však několik nevýhod [2], [5], [9]:

• Z definice je patrné, proč je to globální pojem – potřebujeme znát celý pro-
storočas, konkrétně budoucí světelné nekonečno a jeho kauzální minulost,
abychom mohli horizont událostí určit.

• Například v numerické relativitě nebo při formulaci Cauchyho počáteční-
ho problému naopak potřebujeme lokalizovat horizont černé díry na určité
nadploše, aniž bychom nejprve celý prostoročas vyvíjeli.

• Horizont událostí může zasahovat do ploché oblasti prostoročasu, a předjí-
mat tak vznik černé díry. Pozorovatel, který se již v plochém prostoročasu
nachází pod horizontem událostí, však nemá šanci zjistit, že se v budouc-
nu bude nacházet uvnitř černé díry. Ilustrace tohoto paradoxu v případě
Vaidyova prostoročasu je na obrázku 1.2.

• Horizont událostí je definován pouze v asymptoticky maximálně symetric-
kém prostoročasu, kde s pojmem nekonečna nejsou žádné problémy. Napří-
klad v kosmologických modelech, kde platí princip homogenního a izotropní-
ho vesmíru, a připouští tak prostorově kompaktní vesmír, lze však horizont
událostí definovat s pomocí nekonečna jen těžko.

1.3 Kvazilokální definice horizontu
Kvazilokální přístup k definici černé díry, a zejména její hranice, je založen na
teorémech o singularitách, které lze najít podrobně vyložené například v [6]. Zde
pouze shrneme jejich pro nás nejdůležitější závěr [1], [9].

Tvrzení 3 (Teorémy o singularitách). Pokud je splněna energetická podmínka
RµνK

µKν ≥ 0 pro libovolný časupodobný, nebo nulový vektor Kµ, dále pokud v
prostoročasu neexistují uzavřené časupodobné křivky a všechny světelné paprsky
vlivem gravitace lokálně konvergují, tj. existují tzv. zachycené plochy (definované
dále v části 2.1, viz (2.6)), pak vzniká prostoročasová singularita.
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r=0

i−

I −

I +

×
A

Obrázek 1.2: Konformní diagram Vaidyova prostoročasu. Modrá oblast je Minkowské-
ho prostoročas. V čase v = v0 začne z I − přicházet záření, které vytvoří singularitu
(vyznačena přerušovanou čarou), a ustane v čase v = v1. Červená oblast je izometrická
části Schwarzschildova prostoročasu. Vyznačíme-li horizont událostí EH podle definice
(1.9), vidíme, že zasahuje do zcela ploché oblasti – předvídá tedy, že z nekonečna přijde
nějaké záření. Pozorovatel nacházející se v bodě A je odsouzen k životu uvnitř černé
díry, i když je momentálně v plochém prostoročasu. Jako křivka r = 2M(v) je znázor-
něn také kvazilokální horizont, který naopak do ploché oblasti nezasahuje. Obrázek je
převzat z [7].

Pak můžeme černou díru chápat jako tzv. zachycenou oblast (ta je podrobně
vyložena v části 2.2), v níž všechny světelné paprsky lokálně konvergují a nut-
ně skončí v singularitě. Ilustrace v případě Schwarzschildova prostoročasu je na
obrázku 1.3.

Konvergenci či divergenci světelných paprsků snadno kvantifikujeme pomocí
expanze, kterou jsme zavedli v části 1.1. Kongruence nulových světočar s tečným
vektorem kµ

• konverguje, pokud θ(k) < 0 ,

• diverguje, pokud θ(k) > 0 ,

• nekonverguje ani nediverguje, pokud θ(k) = 0 .

Pro kvazilokálně definovaný horizont černé díry pak platí

θ(k) = 0 , θ(l) < 0 , (1.10)

kde kµ je do budoucna orientovaný vnější normálový (k ploše časového řezu hori-
zontu) nulový vektor a lµ je do budoucna orientovaný vnitřní normálový nulový
vektor.
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Obrázek 1.3: Konformní diagram Schwarzschildova prostoročasu. Vyznačen je horizont
událostí r = 2M , což je zde nulová nadplocha, a singularita r = 0. Každý bod tohoto
diagramu představuje dvojrozměrnou sféru. Zasvítíme-li vždy kolmo k povrchu takové
sféry směrem ven (vektor kµ) a směrem dovnitř (vektor lµ), bude se chování paprsků lišit
podle toho, v jaké oblasti prostoročasu se nacházíme. Jsme-li pod horizontem událostí
v bodě A, oba paprsky nutně skončí v singularitě r = 0, a tedy oba konvergují. V bodě
B paprsky jdoucí směrem dovnitř opět skončí v singularitě, jsou tedy konvergentní,
zatímco paprsky vycházející směrem ven zůstanou pořád na horizontu r = 2M , a tedy
nekonvergují ani nedivergují. V bodě C je situace pro vnitřní paprsky opět stejná, ale
vnější paprsky tentokrát skončí až v nekonečnu I +, a tedy divergují.

1.4 Killingův horizont
Jak jsme zmínili na začátku této kapitoly, Killingův horizont je někde mezi glo-
bálně definovaným horizontem událostí a kvazilokálními horizonty. Je to proto, že
k jeho zavedení potřebujeme mít definované Killingovo vektorové pole, není však
třeba v celém prostoročasu včetně asymptotické oblasti, ale stačí pouze v určité
části prostoročasu. Na druhou stranu pořád není tak lokální jako kvazilokální
horizonty, u kterých zkoumáme vlastnosti prostoročasu v určitém bodě a v jeho
okolí.

Definujme nejprve Killingovo vektorové pole ξµ požadavkem, aby Lieova deri-
vace metriky g podél ξµ byla nulová, tj. [1]

Lξg = lim
t→0

1
t

(g − Φt∗g) = 0 , (1.11)

kde Φt je jednoparametrická grupa diffeomorfismů generovaná vektorovým polem
ξµ. Z této podmínky plyne, že Killingův vektor musí splňovat tzv. Killingovu
rovnici

ξµ;ν + ξν;µ = 0 . (1.12)

Nulová nadplocha, jejíž normála je právě Killingovo vektorové pole ξµ, se pak
nazývá Killingův horizont. Takže pro vektor ξµ na této nadploše platí

gµνξ
µξν = 0 . (1.13)

8



Ve stacionárních prostoročasech (to jsou takové, v nichž existuje časový Killin-
gův vektor ξµ(t)) se Killingův horizont shoduje s horizontem událostí za podmínky,
že polní rovnice hmoty mají hyperbolický charakter, tj. hmota se pohybuje uvnitř
světelného kuželu [10].
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2. Přehled kvazilokálních
horizontů
V této kapitole zavedeme různé typy kvazilokálních horizontů. Budeme postupo-
vat historicky, takže začneme s nejstarším zdánlivým horizontem, následovat bude
zachycující horizont a přehled zakončíme izolovaným a dynamickým horizontem.

Nejprve se však budeme zabývat geometrií uzavřených prostorupodobných
2-ploch, neboť budou-li tyto plochy splňovat vhodnou podmínku na expanzi nu-
lové normálové kongruence, uvidíme, že jsou to vhodní kandidáti na časové řezy
kvazilokálního horizontu.

Co se týče časových řezů, budeme zde mluvit o dvou způsobech nařezání
čtyřrozměrného prostoročasu na dvojrozměrné plochy – buď pomocí časupodob-
ného a prostorupodobného normálového vektoru k 2-ploše, anebo pomocí dvou
nulových normálových vektorů k 2-ploše. První způsob se označuje jako 2+1+1
rozštěpení prostoročasu a druhý se označuje jako 2+2 rozštěpení prostoročasu.

2.1 Geometrie uzavřených prostorupodobných
2-ploch

Předpokládejme nyní, že v prostoročasu M existuje 3+1 rozštěpení na časo-
vý směr tµ a prostorupodobnou nadplochu Σ , a v ní uvažujme uzavřenou (tj.
kompaktní a bez hranice) 2-plochu N . Označme sµ normálový prostorupodobný
vektor k N , který leží v nadploše Σ , a do budoucna orientovaný vnější a vnitřní
nulový normálový vektor k N označme jako dříve kµ a lµ, viz obrázek 2.1. Platí

tµs
µ = 0 ,

tµt
µ = −1 ,

sµs
µ = 1 ,

(2.1)

kde poslední dva vztahy jsou zvolenou normalizací. Pro vektory kµ a lµ platí (1.1)
a (1.2). Nulové směry můžeme rozložit na časupodobný a prostorupodobný

kµ = tµ + sµ ,

lµ = tµ − sµ .
(2.2)

Indukovaná metrika na N je pak

hµν = gµν + tµtν − sµsν = gµν + 1
2 (kµlν + lµkν) , (2.3)

což je konzistentní se vztahem (1.3). Samozřejmě platí

hµνt
ν = 0 ,

hµνs
ν = 0

(2.4)

a vztahy (1.4). Expanze je dána vztahem (1.7).
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Obrázek 2.1: 3+1 rozštěpení prostoročasu a normálové vektory k 2-ploše N . Ilustrace
má o dimenzi méně, tedy uzavřená 2-plocha je zde znázorněna jako kružnice.

Výše jsme vlastně ukázali dva způsoby rozštěpení prostoročasu neboli v řeči
vektorů rozložení tečného prostoru prostoročasu M v bodě p ∈ M na tečný pro-
stor 2-plochy N a doplněk k tečnému prostoru 2-plochy N : TpM = TpN ⊕T⊥

p N .
První způsob je nejprve 3+1 rozštěpení na časový směr a prostorupodobnou
nadplochu a dále pomocí prostorupodobného vektoru 2+1+1 rozštěpení. Dopl-
něk k tečnému prostoru 2-plochy N je pak lineární obal těchto dvou vektorů
T⊥
p N = Lin(tµ, sµ). Ekvivalentní je 2+2 rozštěpení pomocí dvou nulových vekto-

rů, kde potom T⊥
p N = Lin(kµ, lµ). Nadále budeme pracovat především s nulovými

vektory, a tedy využívat 2+2 rozštěpení.
Vektory kµ a lµ jsou dány jednoznačně až na přeškálování libovolnou kladnou

hladkou funkcí f na N [9]

k′µ = fkµ , l′µ = 1
f
lµ ,

pak θ′(k) = fθ(k) , θ′(l) = 1
f
θ(l) ,

(2.5)

a tedy nulovost expanze θ(k) na horizontu je vůči tomuto přeškálování invariantní.
2-plochu N nazveme zachycenou plochou (angl. trapped surface, budeme někdy

značit TS), pokud
θ(k) < 0 , θ(l) < 0 , (2.6)

tedy obě normálové nulové kongruence konvergují. Je zřejmé, že zachycené plo-
chy se nacházejí pod horizontem. Obecně je zachycená plocha charakterizována
podmínkou θ(k)θ(l) > 0, ale v případě černých děr, které mají singularitu v bu-
doucnosti, stačí uvažovat případ konvergentních kongruencí [9].

2-plochu N nazveme marginálně zachycenou plochou (angl. marginally trapped
surface, MTS)1, pokud

θ(k) = 0 , θ(l) < 0 . (2.7)
V souladu s definicí (1.10) je to tedy vhodný kandidát na hranici černé díry.

2.2 Zdánlivý horizont
Zdánlivý horizont (angl. apparent horizon, AH) je historicky prvním kvazilokál-
ním horizontem a zavedli jej Hawking a Ellis [1].

1V některé literatuře, například v [7] a [9], se kromě MTS uvádí i MOTS – marginally outer
trapped surface. Tak se nazývá MTS, u níž neklademe žádný požadavek na znaménko expanze
vnitřní normálové nulové kongruence θ(l), pouze na expanzi vnější kongruence. Obdobně se
definuje kromě TS i OTS.

11



Nejprve definujeme tzv. zachycenou oblast (angl. trapped region) v prostoru-
podobné nadploše Σ , TΣ ⊂ Σ , jako množinu bodů p ∈ Σ , kterými prochází nějaká
zachycená plocha. Zdánlivý horizont je pak vnější hranice této zachycené oblasti,
tj.

AH = ∂TΣ . (2.8)

2.2.1 Vlastnosti zdánlivého horizontu
• Pokud má TΣ strukturu diferencovatelné variety s hranicí, pak je AH mar-

ginálně zachycenou plochou (2.7) [9].

• AH je buď pod horizontem událostí, anebo s ním splývá. Tato vlastnost
vyplývá z následujícího tvrzení [1], které dokážeme.
Tvrzení 4. Je-li (M, g) silně asymptoticky prediktabilní prostoročas (tj.
existuje v něm částečná Cauchyho nadplocha) a je splněna silná energetická
podmínka Rµνk

µkν ≥ 0 pro libovolný nulový vektor kµ, pak TS nezasahuje
do J−(I +), tj. TS ∩ J−(I +) = ∅.

Důkaz. Předpokládejme, že TS zasahuje do J−(I +), tj. TS ∩ J−(I +) ̸= ∅,
a tedy existují nulové geodetiky z TS do I +. TS je charakterizována zápor-
nou expanzí nulových normálových kongruencí (všech, takže je nebudeme
rozlišovat a souhrnně označíme jejich tečný vektor kµ) θ(k) < 0. Ze světelné
Raychaudhuriho rovnice ve tvaru (pro případ afinní parametrizace nulové
kongruence)

Lkθ
(k) = −Rµνk

µkν + 2ω(k) 2 − 2σ(k) 2 − 1
2 θ

(k) 2 (2.9)

dostaneme za použití předpokladů Lkθ
(k) < 0, neboť −Rµνk

µkν ≤ 0 a
ω(k) = 0 díky tvrzení 1 (nulové geodetiky jsou kolmé k TS). Začali jsme tedy
se zápornou expanzí a ta dále během vývoje podél kongruence klesá, takže
světelné paprsky z TS nikdy nedoletí do nekonečna, neboť pokud by dole-
těly do nekonečna, musely by divergovat, a tedy by kongruence musela mít
kladnou expanzi. Takže TS∩J−(I +) = ∅, což dává spor. □

V případě Vaidyova prostoročasu je AH pod horizontem událostí a nezasa-
huje do ploché oblasti prostoročasu, viz obrázek 1.2.

• Z existence horizontu událostí však nutně neplyne existence AH [1].

• Jak plyne z numerických simulací, v určitých případech může být AH ne-
spojitý a po nějaký čas vývoje prostoročasu jich může existovat více, viz
obrázek 2.2.

• Stejně jako horizont událostí je AH definován pouze v asymptoticky maxi-
málně symetrickém prostoročase [2]. To je potřeba k rozlišení vnější a vnitřní
nulové normálové kongruence k libovolné 2-ploše – řekneme, že vnější je ta,
jejíž světočáry dorazí do asymptotické oblasti.

• Existují však i patologické případy, kdy AH není vhodnou definicí hranice
černé díry. Například v de Sitterově prostoročasu prochází nějaká marginál-
ně zachycená plocha každým bodem [2].
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Obrázek 2.2: Nespojitost zdánlivého horizontu při pádu hmoty do černé díry. Horizont
událostí, znázorněný přerušovanou čarou, díky svému globálnímu charakteru předvídá
padající hmotu, a tudíž se naváže spojitě. Naproti tomu zdánlivý horizont, znázorněný
tečkovaně, odráží jen kvazilokální chování prostoročasu (tzn. vlastnosti prostoročasu
v bodě a jeho okolí), je tedy nespojitý. Singularita je vyznačena vlnkovanou čarou.
Znázornění je pouze kvalitativní.

2.2.2 Časový vývoj zdánlivého horizontu
Dosud jsme měli AH definovaný na prostorupodobné nadploše Σ , zajímá nás však
v celém prostoročase.

První možností je začít s AH v nadploše Σ0 v počátečním čase t0 a nechat
jej vyvíjet podle Einsteinových rovnic. Je-li časový vývoj AH hladký, vznikne
hladká trojrozměrná nadplocha, tzv. marginálně zachycená trubice (angl. margi-
nally trapped tube, MTT). Takový časový vývoj AH je však závislý na nařezání
prostoročasu, tj. na volbě nadplochy Σt, což není úplně vhodné [9].

Druhou možností je definovat zachycenou oblast tentokrát v celém prostoroča-
se M, T ⊂ M, jako množinu bodů p ∈ M, kterými opět prochází nějaká zachyce-
ná plocha. Následně zavedeme tzv. zachycující hranici (angl. trapping boundary)
jako hranici zachycené oblasti T . Takto zavedený časový vývoj horizontu je již
invariantní a nezávislý na nařezání prostoročasu. Má ale i své nevýhody [9]:

• Je poměrně náročné generovat všechny možné zachycené oblasti v celém
prostoročase M.

• Obecně nelze ze zachycující hranice vytvořit časovými řezy marginálně za-
chycené plochy, což by byl přirozený požadavek. Obecně tedy neexistuje
ideální nařezání takového horizontu.

• Stejně jako horizont událostí může zachycující hranice předvídat budoucí
vývoj, neboť může zasahovat do ploché oblasti prostoročasu.
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2.3 Zachycující horizont
Některé výše popsané problémy zdánlivého horizontu řeší zachycující horizont
(angl. trapping horizon, TH), který zavedl Hayward [2].

Definujme si v prostoročase M trojdimenzionální nadplochu H, jejíž časové
řezy jsou marginálně zachycené plochy Nt, pro které obecně platí

θ(k) = 0 ,
θ(l) ̸= 0 ,

Llθ
(k) ̸= 0 ,

(2.10)

kde Ll značí Lieovu derivaci podél vektoru lµ. Tedy H = ⋃︁
t∈R Nt. Zachycující

horizont je pak uzávěr H, tj.
TH = H . (2.11)

Zachycující horizonty se klasifikují podle znaménka θ(l) a Llθ
(k) [9]. Pokud na

horizontu platí

θ(l) < 0 , pak se TH nazývá budoucí,
θ(l) > 0 , pak se TH nazývá minulý.

(2.12)

Pokud na horizontu platí

Llθ
(k) < 0 , pak je TH vnější,

Llθ
(k) > 0 , pak je TH vnitřní.

(2.13)

Ilustrace je na obrázcích 2.3 a 2.4.
Vzhledem k tomu, že černé díry mají singularitu v budoucnosti, budeme pro

popis jejich hranice uvažovat budoucí TH, tj. θ(l) < 0 (pro bílé díry bychom bra-
li θ(l) > 0). Dále pokud se z horizontu posuneme podél vnitřní nulové normály
lµ, měli bychom se ocitnout v zachycené oblasti (2.6), takže budeme uvažovat
vnější TH, tj. Llθ

(k) < 0. Celkem tedy máme kvazilokální charakterizaci hranice
černé díry pomocí budoucího vnějšího zachycujícího horizontu (angl. future ou-
ter trapping horizon, FOTH). Díky této definici můžeme rozlišit horizont černé
díry (vnější) od kosmologického horizontu, který je v této klasifikaci vnitřní, viz
obrázek 2.5.

Zde je na místě poznamenat výhodu oproti zdánlivému horizontu, který mů-
že být definovaný pouze v asymptoticky maximálně symetrickém prostoročase,
abychom mohli rozlišit vnější a vnitřní nulovou normálu. U zachycujícího hori-
zontu sice také rozlišujeme vnější a vnitřní nulovou normálu, ale pouze pro názor-
nost. Ve skutečnosti stačí vědět, že expanze jedné nulové normálové kongruence
vymizí, expanze té druhé je nenulová a Lieova derivace expanze první kongru-
ence podél druhé kongruence je nenulová, jak je uvedeno v (2.10), a nemusíme
specifikovat, která je která. Jinými slovy u tohoto typu kvazilokálního horizontu
skutečně zkoumáme výhradně kvazilokální chování prostoročasu.

2.3.1 Vlastnosti zachycujícího horizontu
• Platí-li dominantní energetická podmínka, pak má TH sférickou topologii,

pokud je kompaktní [2].
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Obrázek 2.3: Budoucí a minulý zachycující horizont ve Schwarzschildově prostoročasu
dle klasifikace (2.12). Vektor kµ je v obou případech generátorem horizontu, neboť
θ(k) = 0 na horizontu. Na minulém horizontu jsme proto přejmenovali vnější nulovou
normálu na lµ a vnitřní na kµ, abychom byli konzistentní s (2.10). V případě budoucího
horizontu skončí kongruence s tečným vektorem lµ v singularitě r = 0, tedy kongruence
konverguje, což odpovídá podmínce θ(l) < 0. V případě minulého horizontu skončí
tyto paprsky v nekonečnu I +, takže kongruence diverguje, což odpovídá požadavku
θ(l) > 0. Jinými slovy na budoucím horizontu vymizí expanze vnější nulové normálové
kongruence, zatímco na minulém horizontu vymizí expanze vnitřní nulové normálové
kongruence.

• Charakter TH (nulový, prostorupodobný, časupodobný) vystihuje následu-
jící tvrzení [2].
Tvrzení 5 (Signature law). Platí-li nulová energetická podmínka, tj.
Tµνl

µlν ≥ 0 pro libovolný nulový vektor lµ, pak je TH nulový právě tehdy,
když σ(k) = 0 a zároveň Tµνk

µkν = 0, kde σ(k) je shear vnější nulové nor-
mály kµ. V opačném případě je vnější TH prostorupodobný a vnitřní TH
časupodobný.

Důkaz. Mějme vektorové pole zµ, které udává časový vývoj TH, je tedy
kolmé k Nt a tečné k TH, viz obrázek 2.6. Platí pro něj tedy

Lzθ
(k) = 0 . (2.14)

Vektorové pole zµ můžeme napsat jako lineární kombinaci nulových normál

zµ = Akµ +Blµ (2.15)
s koeficienty A, B. Jeho norma je

zµz
µ = −4AB = −4A2B

A
(2.16)

díky (1.1) a (1.2). Pole zµ (a tedy i TH) je tak časupodobné, prostoru-
podobné či nulové v závislosti na znaménku B

A
. Tento poměr si vyjádříme

pomocí vztahu (2.14), do kterého dosadíme (2.15)

0 = ALkθ
(k) +BLlθ

(k) =⇒ B

A
= −Lkθ

(k)

Llθ(k) , (2.17)
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Obrázek 2.4: Vnější a vnitřní zachycující horizont v Reissnerově-Nordströmově pro-
storočasu dle klasifikace (2.13). Generátorem horizontu je opět vektor kµ, tj. θ(k) = 0
na horizontu. Lieova derivace expanze θ(k) podél vektoru lµ v případě vnějšího hori-
zontu je záporná, neboť posuneme-li vnější vektor kµ podél lµ, skončí vnější paprsky
v singularitě r = 0, a tedy konvergují. Naopak v případě vnitřního horizontu je Lieova
derivace expanze θ(k) podél lµ kladná, neboť paprsky kµ po posunutí podél lµ minou
singularitu a skončí v nekonečnu I +, tedy divergují.

jmenovatel je nenulový díky podmínce (2.10). Norma zµz
µ = 0, a tedy

TH je nulový, pokud Lkθ
(k) = 0 (na znaménko Llθ

(k) pak nejsou žádné
podmínky, takže nulový TH může být vnější i vnitřní). V Raychaudhuriově
rovnici (2.9) opět díky tvrzení 1 máme ω(k) = 0, z Einsteinových rovnic díky
nulové povaze vektoru kµ dostaneme Rµνk

µkν = κTµνk
µkν , kde κ = 8π, a

získáme tvar

Lkθ
(k) + 1

2θ
(k) 2 + 2σ(k) 2 = −κTµνkµkν . (2.18)

To nám dá na horizontu, kde θ(k) = 0, že Lkθ
(k) = 0 právě tehdy, když

σ(k) = 0 a zároveň Tµνkµkν = 0. V opačném případě dostaneme na horizontu
díky nulové energetické podmínce Lkθ

(k) < 0, a tedy pro vnější TH, kdy
platí Llθ

(k) < 0, je zµzµ > 0 neboli TH je prostorupodobný a pro vnitřní
TH, kdy Llθ

(k) > 0, je zµzµ < 0, tj. TH je časupodobný. □

V důkazu jsme naznačili následující důsledek: Vnější TH je buď prostoru-
podobný, nebo nulový a vnitřní TH je buď časupodobný, nebo nulový.
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lµkµ
kosmologický horizont

r = 0 I +

Obrázek 2.5: Kosmologický horizont ve Schwarzschildově-de Sitterově prostoročasu
s černou dírou a nenulovou kosmologickou konstantou Λ. Dle klasifikace (2.13) je to
vnitřní horizont.

• Má-li být FOTH dobrou definicí hranice černé díry, musí splňovat zákony
dynamiky. Zde dokážeme pouze druhý zákon o neklesající ploše horizontu.
Podrobnosti o všech zákonech dynamiky lze najít v [2].

Tvrzení 6 (Area law). Plocha FOTH je neklesající.

Důkaz. Plocha horizontu je dána jako
∫︁ √

h, kde h = dethµν je determinant
indukované metriky na (časovém řezu) horizontu. Budeme tedy zkoumat
změnu

√
h podél vektorového pole zµ, které opět udává časový vývoj TH.

Můžeme psát
Lz

√
h = 1

2
√
h

Lzh = 1
2
√
h
hhµνLzhµν

s využitím Jacobiho formule pro derivaci determinantu. Dále rozepíšeme
indukovanou metriku podle definice (2.3)

hµνLzhµν = hµνLz

[︃
gµν + 1

2 (kµlν + lµkν)
]︃

= hµν (zµ;ν + zν;µ) + 1
2h

µνLz (kµlν + lµkν)

= 2hµνzµ;ν ,

kde druhý člen v druhém řádku vypadl díky kolmosti nulových vektorů k
horizontu. Rozepíšeme-li vektor zµ opět jako lineární kombinaci nulových
normál podle (2.15), dostaneme

Lz

√
h = 1

2
√
h 2 (Ahµνkµ;ν +Bhµνlµ;ν) =

√
hBθ(l) , (2.19)

kde první člen vypadne díky nulové expanzi kongruence kµ na horizontu.
Zajímá nás znaménko výrazu (2.19). Pokud je FOTH nulový, musí generá-
tor horizontu kµ udávat jeho vývoj, takže v (2.15) je nutně B = 0 a dále
zvolíme A = 1, protože volba A > 0 zaručuje do budoucna orientovaný
vývoj. Potom Lz

√
h = 0 a plocha horizontu se zachovává. Pokud je FOTH

prostorupodobný, pak zvolíme-li koeficienty tak, že A > 0, musí být nut-
ně podle (2.16) B < 0. Takto zvolená znaménka zaručují správný limitní
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zµ

Nt

Nt+δt
kµlµ

Obrázek 2.6: Zachycující horizont a vektorové pole zµ, které udává jeho časový vývoj.
Znázorněny jsou časové řezy TH (marginálně zachycené plochy) v čase t a t+δt. Vekto-
rové pole zµ je zjevně tečné k TH a kolmé k Nt a zde je znázorněno jako časupodobné,
a tedy i TH na tomto obrázku je časupodobný. Znázorněny jsou dále vnější a vnitřní
nulové normály k Nt.

přechod pro B → 0, kdy se horizont stane nulovým s vývojovým vektorem
kµ a jeho vývoj bude do budoucna orientovaný jako výše. FOTH je navíc
budoucí, tj. θ(l) < 0, a tedy Lz

√
h > 0 a plocha horizontu je rostoucí. □

2.3.2 Příklad: Vaidyův prostoročas
V této části na konkrétním příkladě nejjednoduššího dynamického prostoročasu
ukážeme, jak najít kvazilokální horizont dle dříve uvedené definice, a dále doká-
žeme, že splňuje všechny podmínky FOTH.

Metrika Vaidyova prostoročasu pro přicházející nulové záření je v Eddingto-
nových-Finkelsteinových souřadnicích [11]

gµνdxµdxν = −
(︄

1 − 2m(v)
r

)︄
dv2 + 2 dv dr + r2

(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
,

kde v = t + r je advancovaná nulová souřadnice a m(v) je nezáporná neklesající
funkce. Inverzní metrika je pak

gµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
= 2 ∂

∂v

∂

∂r
+
(︄

1 − 2m(v)
r

)︄(︄
∂

∂r

)︄2

+ 1
r2

⎡⎣(︄ ∂

∂ϑ

)︄2

+ 1
sin2 ϑ

(︄
∂

∂φ

)︄2
⎤⎦ .

Díky sférické symetrii prostoročasu můžeme brát i horizont sféricky symetric-
ký, a tedy rovnice horizontu nebude záviset na úhlových souřadnicích ϑ a φ.
Zafixujeme-li navíc horizont v jednom „světelném“ čase v, má rovnice časového
řezu horizontu tvar

ρ(r) = 0 . (2.20)
Chceme zkoumat expanzi nulové kongruence normálové k 2-ploše horizontu. Nor-
mála k 2-ploše horizontu je dána gradientem ρ,r, diferenciací vztahu (2.20) tedy
získáme kolmý kovektor a do nulového směru ho namíříme pomocí zatím nezná-
mého koeficientu A

kµdxµ = A dv + ρ,r dr .
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Normálový vektor získáme samozřejmě pomocí metriky jako kµ = gµνkν , tj.

kµ
∂

∂xµ
= ρ,r

∂

∂v
+
[︄
A+ ρ,r

(︄
1 − 2m(v)

r

)︄]︄
∂

∂r
,

a z požadavku na nulovou normu kµk
µ = 0 získáme předpis pro koeficient A

A = −1
2ρ,r

(︄
1 − 2m(v)

r

)︄
.

Tedy

kµdxµ = ρ,r

[︄
−1

2

(︄
1 − 2m(v)

r

)︄
dv + dr

]︄
. (2.21)

Indukovanou metriku na horizontu předpokládejme s ohledem na sférickou syme-
trii ve tvaru

hµνdxµdxν = r2 dϑ2 + r2 sin2 ϑ dφ2 .

Stejný výsledek dostaneme výpočtem podle (2.3), pokud si definujeme druhou
nulovou normálu jako

lµdxµ = − 2
ρ,r

dv ,

normalizovanou podle (1.2). Inverzní indukovaná metrika je jednoduše

hµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
= 1
r2

(︄
∂

∂ϑ

)︄2

+ 1
r2 sin2 ϑ

(︄
∂

∂φ

)︄2

.

Po výpočtu kovariantní derivace kµ;ν ve vhodném počítačovém programu (napří-
klad v Maplu) nebo „v ruce“ pomocí Christoffelových symbolů a po jejím ná-
sledném zkontrahování pomocí indukované metriky dostaneme expanzi dle (1.7)

θ(k) = r − 2m(v)
r2 ρ,r .

Z podmínky nulové expanze získáme rovnici horizontu

ρ(r) = r − 2m(v) = 0 . (2.22)

Vidíme, že v (2.21) je faktor ρ,r pouze přeškálováním, které nehraje při nulování
expanze roli – to nastalo právě díky sférické symetrii našeho příkladu.

Takto určený horizont je dle (2.12) budoucí a dle (2.13) vnější, neboť

θ(l) = − 4
rρ,r

= −4
r
< 0 ,

Llθ
(k) = 2r − 8m(v)

r3 = −4m(v)
r3 < 0 ,

kde jsme ve druhém vztahu dosadili z rovnice horizontu (2.22) r = 2m(v), protože
nás zajímá Lieova derivace na horizontu.

Charakter horizontu určíme obdobně jako v důkazu tvrzení 5 pro tenzor ener-
gie a hybnosti ve tvaru

Tµν = Φlµlν ,
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který odpovídá nulovému záření s hustotou energie Φ ≥ 0 dopadajícímu ve směru
lµ. Z Raychaudhuriovy rovnice ve tvaru (2.18) dostaneme na horizontu pro nulový
shear σ(k) = 0 (to aby byla zachována sférická symetrie)

Lkθ
(k) = −4κΦ ≤ 0 ,

kde jsme využili normalizace kµlµ = −2. Pro vnější horizont máme tedy z (2.16)
a (2.17) zµzµ ≥ 0, takže horizont je prostorupodobný, pokud Φ > 0, a nulový,
pokud Φ = 0.

Numericky vygenerovaná ilustrace prostorupodobného horizontu r = 2m(v)
je na obrázku 1.2, kde m(v) = 0 pro v < v0, m(v) roste pro v ∈ (v0, v1) a m(v) je
konstantní pro v > v1.

2.4 Izolované a dynamické horizonty
S konceptem izolovaného horizontu, který popisuje černé díry v rovnováze s oko-
lím, a dynamického horizontu, který charakterizuje vyvíjející se černé díry, přišli
Ashtekar a Krishnan [3].

2.4.1 Izolované horizonty
Jak již bylo řečeno, izolovaný horizont popisuje černou díru, která je v rovnováze
se svým okolím a nepadá do ní žádná hmota ani záření. Sem patří dobře známé
globálně stacionární prostoročasy, v nejobecnější formě reprezentované Kerrovým-
Newmanovým řešením, ale také dynamické prostoročasy s černou dírou, která je
v rovnováze se svým nejbližším okolím, a vnitřní geometrie horizontu je tedy
časově nezávislá, zatímco geometrie v dostatečné vzdálenosti od horizontu je dy-
namická a připouští gravitační či jiné záření. Izolovaný horizont si tedy bere z
pojmu Killingova horizontu jen ty nejnutnější podmínky, aby geometrie horizontu
byla časově nezávislá a aby bylo možné definovat fyzikální veličiny vystupující v
zákonech dynamiky černých děr (především hmotnost a moment hybnosti).

Hlavní roli budou hrát nulové nadplochy s indukovanou metrikou hµν , která
je ovšem degenerovaná a má signaturu (0 + +).

Dále definujeme různé typy izolovaných horizontů, na které budeme postupně
klást silnější podmínky, a následovat budou některé jejich vlastnosti.

Neexpandující horizont

Neexpandující horizont (angl. non-expanding horizon, NEH) je nulová nadplocha,
která splňuje následující podmínky [3]:

1. má topologii S2 × R,

2. expanze její libovolné nulové normály kµ vymizí, tj. θ(k) = 0,

3. platí na ní Einsteinovy rovnice a je splněna dominantní energetická pod-
mínka, tj. tenzor energie a hybnosti Tµν je takový, že vektor −T µνkν míří
do budoucna a je kauzální (nulový, nebo časupodobný) pro libovolnou do
budoucna orientovanou nulovou normálu kµ.

20



Podmínka 1 zajišťuje fyzikálně nejvíce relevantní případ, podmínku 3 splňují
všechna klasická fyzikální pole. Nejdůležitější je tedy podmínka 2, ze které plynou
následující vlastnosti neexpandujícího horizontu [3], [9].

• Podmínka 2 je ekvivalentní požadavku, aby libovolný řez NEH byl margi-
nálně zachycenou plochou.

• Vzhledem k nulovému charakteru NEH na něm platí Lkθ
(k) = 0, neboť

jeho vývoj udává tečný vektor kµ. Díky podmínce 2 pak z rovnice (2.18)
dostaneme na horizontu

2σ(k) 2 + κTµνk
µkν = 0 .

Druhý člen je díky podmínce 3 nezáporný, takže na NEH je σ(k) = 0 a
Tµνk

µkν = 0.

• Expanzi lze napsat pomocí Lieovy derivace indukované metriky

θ(k) = 1
2h

µνLkhµν , (2.23)

a tedy na NEH platí Lkhµν = 0. To znamená, že vnitřní geometrie horizontu
se podél kµ nemění, a nevyžadujeme tedy stacionární prostoročas globálně,
ale pouze v okolí horizontu. V tomto smyslu popisuje NEH černou díru v
rovnováze.

• Z předchozího plyne, že i infinitezimální plochový element je přenášen lie-
ovsky podél kµ, a tudíž ani plocha horizontu se nemění, čímž je triviálně
splněn druhý zákon dynamiky černých děr.

Porovnáme-li vlastnosti zachycujícího horizontu v části 2.3.1 s vlastnostmi
neexpandujícího horizontu, zjistíme, že nulový FOTH je totéž co NEH, až na
podmínky θ(l) < 0 a Llθ

(k) < 0, které zde nevyžadujeme. Jsou to nulové nadplo-
chy, na nichž vymizí expanze θ(k) a shear σ(k) nulové normály kµ, také veličina
Tµνk

µkν = 0, jejich plocha je konstantní a pokud platí dominantní energetická
podmínka, mají jejich časové řezy sférickou topologii.

Slabě izolovaný horizont

Nulová nadplocha nemá kvůli degeneraci indukované metriky jednoznačně defi-
novaný operátor kovariantní derivace. Nicméně na NEH můžeme zavést prefero-
vanou kovariantní derivaci Dµ, indukovanou pomocí té prostoročasové [3]

Dµv
ν def== vν ;ρh

ρ
µ , (2.24)

kde vµ je tečný vektor k NEH. Dµ je sice derivace indukovaná na NEH, ale v
důsledku degenerace indukované metriky se ztrácí informace o jednom směru,
takže efektivně je to derivace na časovém řezu NEH.

Víme, že existuje nejednoznačnost daná přeškálováním nulové normály funkcí
(2.5). To zde musíme vzít v úvahu, ale v důsledku podmínky (2.26) uvedené
dále se musíme omezit na přeškálování konstantou. Zavedeme tedy tzv. třídu
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ekvivalence nulových polí: Dvě nulová normálová pole k NEH kµ a ˜︁kµ jsou ze
stejné třídy ekvivalence [k], pokud

˜︁kµ = ckµ , (2.25)

kde c je kladná konstanta.
Slabě izolovaný horizont (angl. weakly isolated horizon, WIH) je pak NEH

spolu s třídou ekvivalence [k], kde pro každou nulovou normálu kµ ∈ [k] platí

(LkDµ − DµLk) kν = 0 . (2.26)

Tato podmínka vyjadřuje záměnnost derivace na časovém řezu horizontu Dµ a
derivace podél vývoje horizontu Lk, ovšem jen pro vektor kµ. Jinými slovy to
znamená, že pouze komponenty Dµk

ν indukované kovariantní derivace se nemění
podél vývoje horizontu.

U každého NEH můžeme přeškálovat nulovou normálu tak, aby splňovala
(2.26), takže z každého NEH můžeme vyrobit WIH vhodnou volbou [k]. Volba
třídy ekvivalence však není jednoznačná, a tudíž jeden NEH připouští nekonečně
mnoho různých WIH [3].

Izolovaný horizont

Izolovaný horizont (angl. isolated horizon, IH) je WIH, pro který navíc platí

(LkDµ − DµLk)V ν = 0 , (2.27)

kde V µ je libovolný tečný vektor k IH. Na rozdíl od WIH zde tedy máme zá-
měnnost derivace na časovém řezu horizontu a derivace podél vývoje horizontu
pro libovolný tečný vektor neboli všechny komponenty indukované kovariantní
derivace se podél vývoje horizontu nemění. To však nijak neomezuje komponenty
polí, které jsou transverzální k horizontu, například transverzální komponenty
prostoročasové metriky gµν – ty klidně mohou být časově závislé. Můžeme si
to představit na příkladu Robinsonova-Trautmanova prostoročasu, kde neexistu-
je časový Killingův vektor ani v libovolně malé blízkosti izolovaného horizontu.
Geometrie budoucího izolovaného horizontu se tam asymptoticky blíží horizontu
událostí ve Schwarzschildově prostoročasu, protože počkáme-li dostatečně dlouho,
všechny odchylky se vyzáří gravitačním zářením, ale je to pouze asymptoticky,
takže geometrie těsně pod izolovaným horizontem je stále dynamická [3].

Zatímco ke každému NEH existuje nekonečně mnoho WIH, ne každý WIH
připouští IH. Přesněji ke každému NEH existuje právě jeden IH s třídou ekvi-
valence [k], která splňuje podmínku (2.27). Pro daný NEH tedy tuto podmínku
obecně nemůže splňovat jiná třída ekvivalence [k′] [3].

Vlastnosti izolovaných horizontů

V této části jsou pod pojmem „izolovaný horizont“ myšleny obecně všechny výše
uvedené typy, tj. NEH, WIH i IH, a ne pouze IH, není-li výslovně uvedeno jinak.

• Každý Killingův horizont, který má topologii S2 × R, je izolovaným hori-
zontem. Z toho plyne, že horizonty událostí všech globálně stacionárních
prostoročasů jsou izolované horizonty [3].
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• Definujme nejprve 1-formu ωµ na izolovaném horizontu podmínkou

V µωµk
ν def== V µkν ;µ , (2.28)

kde V µ je libovolný vektor tečný k horizontu. Existence ωµ plyne z nulové
expanze, shearu i vířivosti (díky tvrzení 1) normály kµ. Někdy se ωµ nazývá
rotační 1-forma horizontu.
Dále definujme povrchovou gravitaci příslušnou nulové normále kµ jako

κ(k) def== ωµk
µ , (2.29)

takže κ(k) je vlastně zrychlení kµ. Povrchová gravitace není vlastností izolo-
vaného horizontu, ale dané nulové normály kµ, neboť pokud vezmeme jinou
nulovou normálu ckµ, c = konst, z téže třídy ekvivalence [k], povrchová
gravitace se dle (2.28) a (2.29) změní: κ(ck) = cκ(k).
Izolovaný horizont, pro který platí κ(k) = 0, se nazývá extrémní izolovaný
horizont [3].

• Uvažujme v prostoročasu nulovou tetrádu (kµ, lµ,mµ,mµ), kde kµ je nulová
normála k izolovanému horizontu. Pak na izolovaném horizontu platí [3]

1
2Rµνk

µkν = 0 ,

1
2Rµνk

µmν = 0 .
(2.30)

• Lze ukázat, že podmínka (2.26) v definici WIH je ekvivalentní nultému
zákonu dynamiky černých děr, který říká, že povrchová gravitace příslušná
nulové normále kµ je na horizontu konstantní, tj. κ(k) = konst [3]. Výhodou
této formulace nultého zákona je, že na rozdíl od té standardní nevyžaduje
globálně definovaný Killingův vektor [7].

• První zákon dynamiky je standardně formulován pomocí veličin definova-
ných vůči nekonečnu (hmotnost, moment hybnosti, povrchová gravitace).
Ukazuje se, že je-li geometrie izolovaného horizontu axiálně symetrická,
můžeme tyto veličiny definovat kvazilokálně na izolovaném horizontu jako
(povrchovou gravitaci jako výše (2.29))

Jh = − 1
8π

∮︂
N
ξµ(φ)ωµ

2ε ,

Mh = 1
2Rh

√︂
R4
h + 4J2

h ,

(2.31)

kde ξµ(φ) je Killingův vektor axiální symetrie definovaný lokálně na horizontu,
2ε je 2-forma plochy (časového řezu) horizontu a Rh je plochový poloměr
horizontu. Jh je navíc nezávislé na volbě řezu N . Abychom mohli definovat
energii, musí v prostoročasu existovat Killingův vektor časové translační
symetrie ξµ(t), který navíc musí být na horizontu dán jako lineární kombinace
nulové normály kµ a Killingova vektoru axiální symetrie ξµ(φ)

ξµ(t) = B(k,t)kµ − Ω(t)ξµ(φ) ,
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kde B(k,t) a úhlová rychlost na horizontu Ω(t) jsou konstanty. První zákon
je pak

δE
(t)
h = κ(t)

8π δAh + Ω(t)δJh , (2.32)

kde δ označuje klasickou infinitezimální variaci, E(t)
h je energie horizontu,

κ(t) je povrchová gravitace příslušná vektoru ξµ(t) a Ah je plocha horizontu.
První zákon je nutná a zároveň postačující podmínka, aby časový vývoj
charakterizovaný vektorem ξµ(t) byl hamiltonovský [3], [7].

• Máme-li sféricky symetrický řez izolovaným horizontem (zde bude řeč o
WIH a IH) N , z degenerované metriky hµν lze přirozenou projekcí zís-
kat metriku ˜︁hµν na N a obdobnou projekcí lze z 1-formy ωµ získat ˜︁ωµ na
N . Pokud na horizontu platí vakuové Einsteinovy rovnice, pak je možné z
(˜︁hµν , ˜︁ωµ) jednoznačně až na diffeomorfismus zkonstruovat geometrii neex-
trémního izolovaného horizontu (hµν ,D, [k]) [3].

• Samotná nulová nadplocha izolovaného horizontu, splňující podmínky NEH,
je dána jednoznačně. Libovolný řez horizontu je marginálně zachycenou
plochou, jak plyne z podmínky 2, ale toto nařezání již jednoznačné není [9].

• Je studován i problém stability izolovaných horizontů, konkrétně problém
stability marginálně zachycených ploch (neboli časových řezů izolovaných
horizontů). Řekneme, že marginálně zachycená plocha N je stabilně nej-
zevnější (angl. stably outermost), pokud existuje funkce ψ na N , ψ > 0,
taková, že platí

Lψlθ
(k) < 0 , (2.33)

kde lµ je vnitřní nulová normála k N [12].

2.4.2 Dynamické horizonty
Dynamický horizont, na rozdíl od izolovaného horizontu, popisuje vyvíjející se
černou díru. Vnitřní geometrie horizontu je tedy časově závislá.

Co se týče černých děr v rovnováze, víme, že nulový FOTH je NEH. V dyna-
mických oblastech prostoročasu naopak předpokládáme, že FOTH bude prosto-
rupodobný, což potvrzuje i příklad Vaidyova prostoročasu v části 2.3.2. To vede
k následující definici.

Dynamický horizont (angl. dynamical horizon, DH) je prostorupodobná nad-
plocha, jejíž časové řezy jsou uzavřené 2-plochy Nt, pro které platí [3]

θ(k) = 0 ,
θ(l) < 0 ,

(2.34)

kde kµ a lµ je opět vnější a vnitřní nulová normála k Nt. Jinými slovy jsou časové
řezy dynamického horizontu marginálně zachycené plochy (2.7).

Vlastnosti dynamických horizontů

• Definice DH je velmi podobná prostorupodobnému FOTH. Konkrétně DH,
který navíc splňuje Llθ

(k) < 0, je prostorupodobný FOTH. Jsou to tedy
pojmy poměrně blízké, avšak žádný z nich neimplikuje ten druhý [7].
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• Podmínku na znaménko Lieovy derivace Llθ
(k) zde nevyžadujeme, neboť se

ukazuje, že pro odvození většiny důležitých fyzikálních vlastností horizon-
tu, jako jsou například zákony dynamiky černých děr, není potřeba. Další
výhodou vynechání tohoto požadavku je, že není třeba zkoumat vývoj ve
směrech kolmých k horizontu, takže pro numerické simulace to není tak
náročné [3].

• Na druhou stranu vzhledem k tomu, že FOTH může být prostorupodob-
ný i nulový, hodí se více ke zkoumání přechodu dynamické černé díry do
rovnovážného stavu [3].

• Nicméně i u dynamických horizontů lze zkoumat přechod k izolovaným hori-
zontům. Máme-li nějaký dynamický systém, jako třeba gravitačně kolabující
objekt nebo dvě splývající černé díry, popsaný DH, předpokládáme, že po
nějaké době se systém dostane díky vyzařování gravitačních vln do rovno-
vážného stavu, a bude tedy charakterizován izolovaným horizontem. Obecně
by rovnováha nastala v nekonečném čase kvůli zpětnému rozptylu gravitač-
ních vln, ale tento jev je poměrně slabý, takže v numerických simulacích se
systém do rovnováhy dostane v rámci numerické chyby v konečném čase.
Otázkou pak je, zda veličiny definované na dynamickém horizontu (přede-
vším hmotnost a moment hybnosti) hladce přejdou ve veličiny zavedené na
izolovaném horizontu. Pokud se systém ustálí v rovnováze asymptoticky,
pak s tím není problém. V případě konečného času je potřeba detailnější
analýza, ale nakonec se zdá, že si veličiny v dynamickém a v rovnovážném
stavu odpovídají [3]. Příklad Vaidyova prostoročasu, kde se dynamický ho-
rizont ustálí v rovnovážném stavu v konečném čase, je na obrázku 1.2 – pro
v > v1 se prostorupodobný DH stává nulovým izolovaným horizontem.

• Co se týče jednoznačnosti, máme-li daný DH, pak jeho časové řezy, což jsou
MTS, jsou dány jednoznačně. Pokud však začneme s nějakou MTS v daném
čase a budeme ji vyvíjet, aby vznikl DH, dostaneme různé DH v závislosti
na zvoleném nařezání prostoročasu [7], [9].

• Přestože je DH kvazilokální pojem, v určitých případech se chová nelokál-
ně. Dopadne-li na nějaké místo horizontu hmota, okamžitě se změní celý
horizont [9].

• Obdobně jako u izolovaných horizontů i u dynamických horizontů je studo-
ván problém stability marginálně zachycených ploch. Definice stability DH
zobecňuje podmínku (2.33) na stabilitu IH. Řekneme, že marginálně zachy-
cená plocha Nt ležící v prostorupodobné nadploše Σt je stabilně nejzevnější
(angl. stably outermost), pokud existuje funkce ψ na Nt, ψ ≥ 0, ψ ̸≡ 0,
taková, že platí

Lψsθ
(k) ≥ 0 , (2.35)

kde sµ je prostorupodobný normálový vektor k Nt ležící v nadploše Σt

(jako v části 2.1). Nt je striktně stabilně nejzevnější (angl. strictly stably
outermost), pokud navíc platí

Lψsθ
(k) ̸= 0 (2.36)

někde na Nt [13].
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3. Analýza kvazilokálních
horizontů v dynamických
prostoročasech
V této kapitole aplikujeme výše popsané metody v konkrétních dynamických
prostoročasech obdobným postupem jako v části 2.3.2, kde jsme uvedli příklad
Vaidyova prostoročasu. Analýza v případě tohoto nejjednoduššího dynamického
prostoročasu byla poměrně přímočará a bez problémů, což se nepodaří vždy, jak
se záhy přesvědčíme.

Budeme se zabývat horizonty některých nehomogenních kosmologických mo-
delů, konkrétně především Lemaîtrovým řešením a dále Szekeresovým-Szafrono-
vým řešením, které je zobecněním Lemaîtrova řešení. Oba tyto prostoročasy mají
zdroje v podobě ideální tekutiny s tlakem. Obecné Szekeresovo-Szafronovo řešení
však na rozdíl od sféricky symetrického Lemaîtrova řešení nemá žádné symetrie.

Ještě pár slov o souřadnicích vhodných k popisu těchto kosmologických mo-
delů. Máme-li v prostoročasu nějaký význačný časupodobný vektor uµ, můžeme
zavést takové souřadnice, že vektor uµ bude mít pouze časovou složku, tj. uµ ∝ δµ0 .
Tlak bude potom pouze funkcí času, p = p(t). Jsou to tzv. „comoving“ souřadni-
ce. Pokud bude navíc vektor uµ nevířivý, lze zavést tzv. „comoving-synchronous“
souřadnice, v nichž metrika nebude mít žádné časo-prostorové složky [14]. Zde je
tím význačným časupodobným vektorem 4-rychlost tekutiny.

3.1 Kvazilokální horizonty v Lemaîtrově prosto-
ročasu

3.1.1 Lemaîtrův prostoročas
Lemaîtrův prostoročas je sféricky symetrické řešení Einsteinových rovnic se zdro-
jem v podobě ideální tekutiny s nenulovým tlakem.

V důsledku sférické symetrie je nutně vektor uµ nevířívý, tudíž můžeme zavést
výše popsané „comoving-synchronous“ souřadnice, v nichž má metrika tvar [14]

gµνdxµdxν = −eC(t,r)dt2 + eA(t,r)dr2 +R2(t, r)
(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
. (3.1)

Vektor 4-rychlosti je pak uµ = e− C(t,r)
2 δµ0 a snadno zjistíme, že jeho norma je

uµu
µ = −1. Funkce R(t, r) je plochový poloměr sféry {t = konst, r = konst},

neboť S = 4πR2 je plocha této sféry.
Z Einteinových rovnic

Gµν = κTµν − Λgµν , (3.2)

kde Gµν = Rµν− 1
2Rgµν , dostaneme pro tenzor energie a hybnosti ideální tekutiny

ve tvaru
Tµν = (ε+ p)uµuν + pgµν , (3.3)
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s hustotou energie ε, rovnice

κp = − 2M,t

R2R,t

, (3.4a)

κε = 2M,r

R2R,r

, (3.4b)

kde jsme označili

2M(t, r) = R + e−C(t,r)RR,t
2 − e−A(t,r)RR,r

2 − 1
3ΛR3 . (3.5)

Funkce M(t, r) se nazývá Misnerova-Sharpova hmota a má všechny vlastnosti,
které bychom očekávali od fyzikální hmoty. Rovnici (3.4a) pak můžeme interpre-
tovat jako zákon zachování energie [14].

Spočítáme-li Kretschmannův invariant
K = RµνρσR

µνρσ ,

dostaneme křivostní singularitu pro R = 0. Z Einsteinových rovnic (3.4a) dále
plyne pro R,t = 0 a M,t ̸= 0 tlaková singularita p → ∞ a z (3.4b) pro R,r = 0
a M,r ̸= 0 hustotní neboli „shell-crossing“ singularita ε → ∞, kdy se sousední
slupky hmoty srazí do sebe.

Lemaîtrovo řešení se používalo mimo jiné ke zkoumání, zda tlakové gradienty
mohou zabránit shell-crossing singularitě, nebo k výpočtu efektu nehomogenit
a tlakových gradientů na vztah mezi luminozitní vzdáleností a rudým posuvem
[15].

Limitní případ nulového tlaku – LTB řešení

Limitní případ nulového tlaku vede k Lemaîtrově-Tolmanově-Bondiho (LTB) ře-
šení. Díky nulovému tlaku se tekutina pohybuje po geodetikách a nulové zrychlení
implikuje C,r = 0. Časovou souřadnici pak můžeme přeškálovat tak, že C = 0, a
pro R,r ̸= 0 z Einsteinových rovnic integrací získáme

eA(t,r) = R,r
2

1 + f(r) , (3.6)

kde f(r) je libovolná funkce. Nulový tlak implikuje díky (3.4a) M,t = 0 a po
dosazení C = 0 a (3.6) do (3.5) dostaneme

R,t
2 = f(r) + 2M(r)

R
+ 1

3ΛR2 . (3.7)

Metrika LTB prostoročasu je tedy (po dosazení C = 0 a (3.6) do (3.1))

gµνdxµdxν = −dt2 + R,r
2

1 + f(r) dr2 +R2(t, r)
(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
, (3.8)

kde R(t, r) je dáno vztahem (3.7) [14]. Einsteinova rovnice (3.4b) zůstává v plat-
nosti.

LTB řešení je nejjednodušším nehomogenním kosmologickým modelem, a pro-
to je s oblibou používané. Bylo například použito k zodpovězení otázky, zda je
možné vysvětlit pozorovaná kosmologická data bez potřeby zavedení temné ener-
gie, nebo k modelování vzniku struktur, kup galaxií a černých děr. Vzhledem k
jeho sférické symetrii může být také použito ke studiu radiálních nehomogenit
[15].
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3.1.2 Výpočet a vlastnosti budoucího horizontu
Na rozdíl od Vaidyova prostoročasu, kde existuje pouze budoucí horizont, v Le-
maîtrově prostoročasu existuje jak budoucí, tak minulý horizont. V části 2.3 jsme
na obrázku 2.3 objasnili rozdíl – budoucí horizont je dán vynulováním expanze
vnější nulové normálové kongruence, zatímco na minulém horizontu se vynuluje
expanze vnitřní nulové normálové kongruence. To odpovídá fyzikální představě,
že budoucí horizont je hranicí černé díry, ze které nic neunikne, zatímco minulý
horizont je hranice bílé díry, ze které naopak všechno musí uniknout.

V této části se budeme zabývat budoucím horizontem a podrobně tu provede-
me všechny výpočty. U minulého horizontu v následující části 3.1.3 již nebudeme
všechno rozebírat do detailu, neboť mnoho kroků bude analogických jako zde.

Výpočet horizontu

Pro následující výpočty budeme potřebovat koeficienty inverzní metriky gµν .
Snadno ji získáme z (3.1) jako

gµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
= −e−C(t,r)

(︄
∂

∂t

)︄2

+ e−A(t,r)
(︄
∂

∂r

)︄2

+ 1
R2(t, r)

⎡⎣(︄ ∂

∂ϑ

)︄2

+ 1
sin2 ϑ

(︄
∂

∂φ

)︄2
⎤⎦ .

(3.9)

Vzhledem k tomu, že Lemaîtrův prostoročas je sféricky symetrický, budeme
stejně jako ve Vaidyově prostoročasu uvažovat i horizont sféricky symetrický,
tedy nezávislý na souřadnicích ϑ a φ. Navíc budeme uvažovat pouze časový řez
horizontem, tj. zafixujeme souřadnici t. Rovnice 2-plochy horizontu tak bude mít
tvar

ρ(r) = 0 . (3.10)
Kovektor kolmý k ploše časového řezu horizontu získáme diferenciací této

rovnice a do nulového směru jej namíříme pomocí zatím neznámého koeficientu
B

kµdxµ = B dt+ ρ,r dr . (3.11)
Nulový vektor získáme jako kµ = gµνkν

kµ
∂

∂xµ
= −Be−C(t,r) ∂

∂t
+ e−A(t,r)ρ,r

∂

∂r
. (3.12)

Z požadavku na nulovou normu kµkµ = 0 dostaneme dva možné tvary koeficientu
B

B = ±e
C(t,r)−A(t,r)

2 ρ,r . (3.13)
Zvolíme ten se znaménkem „−“, protože nám pak zajistí spolu s podmínkou na
znaménko ρ,r orientaci vektorů do budoucna. Takže po dosazení do (3.11) a (3.12)
máme

kµdxµ = ρ,r

(︃
−e

C(t,r)−A(t,r)
2 dt+ dr

)︃
,

kµ
∂

∂xµ
= ρ,r

(︄
e− C(t,r)+A(t,r)

2
∂

∂t
+ e−A(t,r) ∂

∂r

)︄
.

(3.14)
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Předpokládejme nyní, že ρ,r > 0. Pokud by totiž nastalo ρ,r = 0, pak by byl
horizont dle rovnice (3.10) ρ(r) = konst = 0 a navíc by jeho nulová normála
byla dle (3.14) kµ ≡ 0, takže by žádný horizont neexistoval. Tato situace pro nás
není zajímavá, a proto bude mít ρ,r pořád stejné znaménko, které zvolíme kladné.
Potom je vektor kµ do budoucna orientovaná vnější nulová normála. Orientaci do
budoucna bychom mohli zařídit i volbou řešení „+“ pro B v (3.13) a ρ,r < 0,
ale pak by kµ byla vnitřní normála. Nyní potřebujeme ještě do budoucna orien-
tovanou vnitřní nulovou normálu lµ. Tu získáme změnou znaménka u koeficientu
radiální souřadnice vnější normály kµ, tj. předpokládejme lµ ve tvaru

lµdxµ = Nρ,r

(︃
−e

C(t,r)−A(t,r)
2 dt− dr

)︃
, (3.15)

kde N je normalizační faktor. Také

lµ
∂

∂xµ
= Nρ,r

(︄
e− C(t,r)+A(t,r)

2
∂

∂t
− e−A(t,r) ∂

∂r

)︄
. (3.16)

Normalizační podmínka kµlµ = −2 dá

N = eA(t,r)

ρ,r2

a po dosazení do (3.15) a (3.16) dostaneme do budoucna orientovanou vnitřní
nulovou normálu ve tvaru

lµdxµ = 1
ρ,r

(︃
−e

C(t,r)+A(t,r)
2 dt− eA(t,r)dr

)︃
,

lµ
∂

∂xµ
= 1
ρ,r

(︄
e− C(t,r)−A(t,r)

2
∂

∂t
− ∂

∂r

)︄
.

(3.17)

Lze snadno ověřit, že platí lµlµ = 0.
Indukovanou metriku spočteme podle (2.3)

hµνdxµdxν = R2(t, r) dϑ2 +R2(t, r) sin2 ϑ dφ2 . (3.18)

Vidíme, že je to skutečně metrika na sféře o poloměru R(t, r), takže bychom mohli
i bez výpočtu díky sférické symetrii rovnou předpokládat tento tvar. Inverzní
indukovaná metrika je pak

hµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
= 1
R2(t, r)

(︄
∂

∂ϑ

)︄2

+ 1
R2(t, r) sin2 ϑ

(︄
∂

∂φ

)︄2

. (3.19)

Nakonec spočteme expanzi podle (1.7)

θ(k) = 2ρ,r
R(t, r)

(︃
e− C(t,r)+A(t,r)

2 R,t + e−A(t,r)R,r

)︃
. (3.20)

Na horizontu má být expanze vnější nulové normály θ(k) = 0, takže získáme
rovnici horizontu ve tvaru

R,t + e
C(t,r)−A(t,r)

2 R,r = 0 . (3.21)

Možnost ρ,r = 0 neuvažujeme z důvodů uvedených výše a funkci R(t, r) rostoucí
do nekonečna neboli sféru o nekonečném poloměru také neuvažujeme. Vidíme, že
opět díky sférické symetrii faktor ρ,r v (3.14) nehraje při nulování expanze roli.
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Limita nulového tlaku

Správnost našeho výpočtu ověříme limitním přechodem k případu nulového tlaku,
přičemž bychom měli dostat horizont LTB prostoročasu.

Po provedení analogického výpočtu jako výše, tentokrát však v LTB prosto-
ročasu, dostaneme rovnici budoucího horizontu ve tvaru

R,t = −
√︂

1 + f(r) . (3.22)

Dosadíme-li dále z Einsteinových rovnic (3.7) řešeníR,t = −
√︂
f(r) + 2M(r)

R
+ 1

3ΛR2,
získáme

2M(r)
R

+ 1
3ΛR2 − 1 = 0 . (3.23)

Pro Λ = 0 je tedy horizont R = 2M(r), který je ve Schwarzschildově limitě
M = konst identický s horizontem událostí [14].

Limitu v Lemaîtrově prostoročasu provedeme v rovnici (3.21) přeškálováním
jako výše, tj. dosadíme do ní C = 0 a (3.6), z čehož přesně vyjde vztah (3.22).

Rovnice horizontu v nových souřadnicích

Vzhledem k tomu, že máme horizont zafixovaný v určitém čase t, je rovnice (3.21)
závislá pouze na jedné proměnné r, ovšem v důsledku rovnice (3.10), kterou
řeší nějaké konkrétní r, je i r = konst a z (3.21) se nakonec stává vztah mezi
konstantami. Tuto algebraickou rovnici ale neumíme vyřešit, neboť funkce C(t, r),
A(t, r) a R(t, r) jsou obecné a neznáme jejich přesný tvar. Stejně tak bychom si
moc nepomohli, kdybychom v analogii s Vaidyovým prostoročasem rovnou zvolili
ρ(r) = R,t + e

C(t,r)−A(t,r)
2 R,r = 0.

Chceme-li přeci jen získat z rovnice (3.21) nějakou informaci, musíme zavést
nové souřadnice ξ a η, které budou na rovnici horizontu adaptované. Budeme tedy
požadovat, aby při přepisu rovnice horizontu do těchto adaptovaných souřadnic
reprodukovala derivace funkce R(ξ, η) podle jedné z nových proměnných levou
stranu (3.21), tj. abychom nakonec získali (3.21) ve tvaru například R,ξ = 0.

Vzhledem k tomu, že levá strana (3.21) má tvar „derivace podle t plus funkce
od t a r krát derivace podle r“ a to celé působící na R(t, r), zavedeme dvě nové
souřadnice ξ(t, r) a η(t, r) jako

ξ = t+ F (t, r) r ,
η = t− F (t, r) r ,

(3.24)

kde F (t, r) je libovolná funkce času a radiální souřadnice. Funkce R(t, r) bude
nyní funkcí R(ξ, η) a derivace R,t a R,r přepíšeme na derivace R,ξ a R,η pomocí
derivování složené funkce následovně

R,t = R(ξ, η),t = R,ξ ξ,t +R,η η,t = R,ξ (1 + F,t r) +R,η (1 − F,t r) ,
R,r = R(ξ, η),r = R,ξ ξ,r +R,η η,r = R,ξ (F,r r + F ) −R,η (F,r r + F ) .

(3.25)

Nyní můžeme do adaptovaných souřadnic přepsat rovnici horizontu (3.21)

0 = R,t + e
C(t,r)−A(t,r)

2 R,r

= R,ξ

{︃
1 +

[︃
F,t r + e

C(t,r)−A(t,r)
2 (F,r r + F )

]︃}︃
+R,η

{︃
1 −

[︃
F,t r + e

C(t,r)−A(t,r)
2 (F,r r + F )

]︃}︃
.

(3.26)
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Chceme, aby v nových souřadnicích měla rovnice horizontu tvar R,ξ = 0, takže se
musíme v (3.26) zbavit členu s R,η vynulováním druhé závorky neboli požadujeme

1 = F,t r + e
C(t,r)−A(t,r)

2 (F,r r + F ) . (3.27)

Toto je podmínka, kterou musí splňovat funkce F (t, r). Z této podmínky je rovnou
vidět, že složená závorka v druhém řádku v (3.26) dá faktor 2, takže opravdu
dostaneme požadovanou rovnici horizontu ve tvaru

R,ξ = 0 . (3.28)

Z toho dále vyplývá, že na horizontu funkce R nezávisí na souřadnici ξ, takže na
horizontu je R = R(η).

Taková rovnice nám samotná ještě neřekne nic zajímavého, proto dále použi-
jeme Einsteinovy rovnice, které si však nejdřív taktéž musíme přepsat do adap-
tovaných souřadnic. Začneme s rovnicí (3.5), kde nejprve přepíšeme derivace R,t

a R,r podle (3.25)

2M(ξ, η) = R + e−C(t,r)R [R,ξ (1 + F,t r) +R,η (1 − F,t r)]2

− e−A(t,r)R [R,ξ (F,r r + F ) −R,η (F,r r + F )]2 − 1
3ΛR3 .

To se zjednoduší díky tomu, že chceme znát tvar na horizontu, kde R,ξ = 0,
a dále díky podmínce (3.27) dostaneme (1 − F,t r)2 = eC(t,r)−A(t,r) (F,r r + F )2,
takže druhý a třetí člen vyjdou stejně jen s opačným znaménkem a zbyde

2M(ξ, η) = R − 1
3ΛR3 . (3.29)

Je pozoruhodné, že tento tvar je shodný s rovnicí horizontu LTB prostoročasu
(3.23). Domníváme se, že to není pouze formální shoda tvarů, ale že Lemaîtrovo a
LTB řešení mají skutečně na horizontu lokálně shodnou geometrii, neboť v obou
případech jsme tuto rovnici získali klasickým postupem výpočtu horizontu, jen
v různých souřadnicích. Tuto domněnku ověříme porovnáním vnitřní geometrie
horizontů, tj. indukovaných metrik na obou horizontech, a dále porovnáme vnější
geometrii horizontů ve dvou nulových směrech kµ a lµ neboli zjistíme, jak je
horizont vnořen do prostoročasu.

Oba prostoročasy mají sférickou symetrii, při limitním přechodu od Lema-
îtrova k LTB řešení se mění pouze komponenty metriky gtt a grr a funkce R(t, r)
zůstává při limitním přechodu stejná, neboť má v obou prostoročasech význam
plochového poloměru sféry {t = konst, r = konst}, takže indukovaná metrika
(3.18) zůstává při přechodu k LTB stejná. Explicitní výpočet indukované met-
riky v LTB podle (2.3) (po analogickém zavedení nulových normál kµ a lµ jako
v Lemaîtrově prostoročasu) to potvrzuje. Vnitřní geometrii horizontu tedy mají
oba prostoročasy shodnou.

Co se týče vnější geometrie, porovnáme ji pomocí tenzoru vnější křivosti neboli
tenzoru expanze zavedeným v části 1.1 jako

θ(k)
µν = hµ

ρhν
σk(ρ;σ) ,
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kde kulaté závorky značí symetrizaci v indexech uvnitř. Vypočteme-li tenzor vněj-
ší křivosti ve dvou nulových směrech kµ a lµ v Lemaîtrově prostoročasu, dosta-
neme

θ(k)
µν dxµdxν = R(t, r)ρ,r

(︃
e− C(t,r)+A(t,r)

2 R,t + e−A(t,r)R,r

)︃(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
,

θ(l)
µνdxµdxν = R(t, r)

ρ,r

(︃
e− C(t,r)−A(t,r)

2 R,t −R,r

)︃(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
(3.30)

a následně dosadíme z rovnice horizontu (3.21) za R,t

θ(k)
µν dxµdxν = 0 ,

θ(l)
µνdxµdxν = −2R(t, r)R,r

ρ,r

(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
.

Tenzor vnější křivosti θ(k)
µν ve směru kµ nutně vyšel po dosazení z rovnice hori-

zontu nulový, neboť expanze θ(k) je jeho stopa a tu jsme na horizontu nulovou
požadovali. Tenzor vnější křivosti ve dvou nulových směrech v LTB prostoročasu
je

θ(k)
µν dxµdxν =

R(t, r)ρ,r
√︂

1 + f(r)
R,r

(︃
R,t +

√︂
1 + f(r)

)︃(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
,

θ(l)
µνdxµdxν = R(t, r)R,r

ρ,r
√︂

1 + f(r)

(︃
R,t −

√︂
1 + f(r)

)︃(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
(3.31)

a po následném dosazení za R,t z rovnice horizontu (3.22) máme

θ(k)
µν dxµdxν = 0 ,

θ(l)
µνdxµdxν = −2R(t, r)R,r

ρ,r

(︂
dϑ2 + sin2 ϑ dφ2

)︂
.

Vidíme tedy, že vnější křivosti jsou na horizontu shodné.
Shrneme-li předchozí výsledky, Lemaîtrův a LTB prostoročas mají shodnou

vnitřní i vnější geometrii horizontu, takže můžeme říct, že horizont v Lemaîtrově
prostoročasu je lokálně shodný s horizontem LTB prostoročasu, což se ukázalo až
díky zavedení adaptovaných souřadnic ξ a η. Globální geometrie prostoročasů se
však samozřejmě liší.

Nyní se vrátíme k použití Einsteinových rovnic (3.4a) a (3.4b) v nových sou-
řadnicích. Abychom to mohli provést, je třeba ještě přepsat derivace 2M,t a 2M,r,
což provedeme analogicky jako v (3.25)

2M,t = 2M,ξ (1 + F,t r) + 2M,η (1 − F,t r) ,
2M,r = 2M,ξ (F,r r + F ) − 2M,η (F,r r + F )

a dále použijeme výše odvozený vztah (3.29) pro 2M(ξ, η)

2M,t =
(︃
R − 1

3ΛR3
)︃
,ξ

(1 + F,t r) +
(︃
R − 1

3ΛR3
)︃
,η

(1 − F,t r) ,

2M,r =
(︃
R − 1

3ΛR3
)︃
,ξ

(F,r r + F ) −
(︃
R − 1

3ΛR3
)︃
,η

(F,r r + F ) .
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Na horizontu ovšem platí R,ξ = 0, takže první členy vypadnou a po výpočtu
derivace druhých členů dostaneme na horizontu

2M,t = R,η

(︂
1 − ΛR2

)︂
(1 − F,t r) ,

2M,r = −R,η

(︂
1 − ΛR2

)︂
(F,r r + F ) .

(3.32)

Nyní již máme vše připraveno k použití Einsteinových rovnic (3.4a) a (3.4b).
Upravíme-li si je tak, aby na levé straně byla vždy derivace R,t nebo R,r a tyto
si přepíšeme spolu s derivacemi 2M,t a 2M,r pomocí vztahů (3.25) a (3.32) do
nových souřadnic, dostaneme na horizontu, kde R,ξ = 0,

R,η (1 − F,t r) = −R,η (1 − ΛR2) (1 − F,t r)
κpR2 ,

−R,η (F,r r + F ) = −R,η (1 − ΛR2) (F,r r + F )
κεR2 .

Po několika úpravách vyjde

R2 (Λ − κp) − 1
κpR2 = 0 ,

1 −R2 (Λ + κε)
κεR2 = 0 .

Nebudeme-li uvažovat případy tlakové singularity p → ∞, shell-crossing singu-
larity ε → ∞ ani případ funkce R(ξ, η) rostoucí do nekonečna, jsou tyto vztahy
splněny právě tehdy, když

R2 (Λ − κp) = 1 ,
R2 (Λ + κε) = 1 .

Neboli
R2 (Λ − κp) = R2 (Λ + κε) ,

z čehož plyne podmínka
ε = −p . (3.33)

Rovnice, kterou jsme zde dostali, je přímo stavovou rovnicí odpovídající prosto-
ročasu pouze s kosmologickou konstantou bez dalšího zdroje. Zdůrazněme, že
vzhledem k aplikaci rovnice horizontu R,ξ = 0 při výpočtu tato stavová rovnice
platí pouze na horizontu. Zjistili jsme tedy, že látka, která je přítomna na ho-
rizontu, není ideální tekutina, ale má charakter kosmologické konstanty, kterou
označíme Λ′. Není to totiž kosmologická konstanta Λ jako dříve, kterou od za-
čátku předpokládáme v celém prostoročasu. Nicméně vzhledem k tomu, že platí
vztah κp = −Λ′ mezi tlakem a parametrem Λ′ (to je v souladu s představou, že
kosmologická konstanta hraje roli záporného tlaku), můžeme zavést „celkovou“
kosmologickou konstantu Λtot = Λ + Λ′ = Λ − κp. Toto ovšem platí pouze na
horizontu – jinde v prostoročasu může být přítomna ideální tekutina.
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Vlastnosti horizontu

V tomto odstavci ověříme, zda je výše spočtený horizont, daný v klasických sou-
řadnicích rovnicí (3.21), skutečně budoucí, dále za jakých podmínek je vnější a
kdy vnitřní, a také určíme, že má nulový charakter. V těchto výpočtech se opět
vrátíme ke klasickým souřadnicím t a r. Na závěr na příkladu Schwarzschildo-
va prostoročasu fyzikálně objasníme výsledek předchozího odstavce – stavovou
rovnici ε = −p na horizontu – a ukážeme, že je v souladu s dříve uvedenými
vlastnostmi izolovaného horizontu.

Jak víme, dle klasifikace (2.12) znaménko θ(l) určuje, zda je horizont budoucí
či minulý. Spočteme tedy nejprve expanzi vnitřní nulové normály lµ dle (1.7)

θ(l) = 2
R(t, r)ρ,r

(︃
e− C(t,r)−A(t,r)

2 R,t −R,r

)︃
(3.34)

a následně dosadíme za R,t z rovnice horizontu v klasických souřadnicích (3.21)
R,t = −e

C(t,r)−A(t,r)
2 R,r, protože chceme hodnotu na horizontu, tj.

θ(l) = − 4R,r

R(t, r)ρ,r
.

Diskutujme nyní znaménko θ(l). Jak jsme vysvětlili výše v odstavci s výpočtem
horizontu, znaménko ρ,r musí být pořád stejné, a zvolili jsme ρ,r > 0. Dále vzhle-
dem k tomu, že funkce R(t, r) je plochový poloměr sféry {t = konst, r = konst},
budeme předpokládat, že také R(t, r) > 0. Nakonec co se týče R,r, víme, že
R,r = 0 znamená shell-crossing singularitu, takže pokud se jí chceme vyhnout,
musí mít R,r pořád stejné znaménko. Přirozeně zvolíme R,r > 0 neboli poloměr
sféry {t = konst, r = konst} bude růst s rostoucí radiální souřadnicí r. Z této
diskuze tedy vyplývá

θ(l) = − 4R,r

R(t, r)ρ,r
< 0 ,

takže horizont, daný vynulováním expanze vnější nulové normálové kongruence,
je skutečně budoucí.

Na první pohled se může zdát zvláštní, že naše volba znaménka ρ,r (což je
z výše diskutovaných jediný případ, kdy jsme si mohli zvolit opravdu libovolně)
ovlivní, jaký dostaneme horizont. My jsme však původní „znaménkovou symet-
rii“ porušili volbou „−“ řešení pro koeficient B v (3.13) při výpočtu do budoucna
orientované vnější nulové normály kµ. Nicméně jak již bylo řečeno, minulý hori-
zont v tomto prostoročasu také existuje, jen bude dán vymizením expanze vnitřní
nulové normály lµ, jak uvidíme v další části.

Nyní určíme, za jakých podmínek může být horizont vnější a za jakých vnitř-
ní. Dle klasifikace (2.13) je to dáno znaménkem Llθ

(k). Tentokrát však nebudeme
postupovat jako u Vaidyova prostoročasu, kde jsme Llθ

(k) jednoduše spočítali.
Spočítat tento výraz sice není problém, ale určit znaménko ano, neboť v něm
vystupuje mnoho členů, u kterých znaménko prostě nevíme. Půjdeme na to tedy
jinak a pomůžeme si obdobou Raychaudhuriovy rovnice (2.18), kde místo Lkθ

(k)

vystupuje právě hledané Llθ
(k). Tato rovnice má pro kongruence, které jsou ne-

vířivé (to je splněno díky tvrzení 1 nebo také díky sférické symetrii), tvar [2]

Llθ
(k) + θ(k)θ(l) + 1

4R = κTµνk
µlν , (3.35)
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kde R je Ricciho skalární křivost 2-plochy horizontu. Pro tenzor energie a hybnosti
ideální tekutiny ve tvaru (3.3) je pravá strana

κTµνk
µlν = κ [(ε+ p)uµkµuνlν + pgµνk

µlν ] .

Vzhledem k tomu, že vektor 4-rychlosti tekutiny uµ je časupodobný a normalizo-
vaný na −1, je to vlastně tentýž vektor jako tµ zavedený v části 2.1. Použijeme-li
rozklad (2.2) nulových vektorů na časupodobný a prostorupodobný a dále vztahy
(2.1), dostaneme

uµk
µ = −1 ,

uµl
µ = −1 ,

(3.36)

a dále známe normalizaci kµlµ = −2, takže

κTµνk
µlν = κ(ε− p) ≥ 0 , (3.37)

pokud platí dominantní energetická podmínka. Pak je totiž ε ≥ 0 a také ε ≥ |p|
[1], a tedy dostáváme nerovnost výše. Ricciho skalár je pro indukovanou metriku
ve tvaru (3.18)

R = 2
R2(t, r) > 0 . (3.38)

Celkem tedy na horizontu, kde θ(k) = 0 a dále ε = −p a κp = Λ − Λtot, máme

Llθ
(k) = 2Λtot − 2Λ − 1

2R2(t, r) ,

takže pro

Λtot < Λ + 1
4R2(t, r) je horizont vnější,

a pro Λtot > Λ + 1
4R2(t, r) je horizont vnitřní.

Připomeňme, že Λtot je „celková“ kosmologická konstanta na horizontu daná jako
Λtot = Λ − κp a Λ je klasická kosmologická konstanta v celém prostoročasu. Bu-
doucí horizont existuje pouze jeden a je tedy skutečně buď vnější, anebo vnitřní.
To vyplývá z rovnice (3.29), která má pro funkci R(t, r) pouze jedno reálné řešení.

Charakter horizontu určíme analogickým postupem jako u Vaidyova prostoro-
času, a sice nejprve pro obecný tenzor energie a hybnosti ideální tekutiny ve tvaru
(3.3). Z Raychaudhuriovy rovnice (2.18) dostaneme na horizontu, kde θ(k) = 0,
po dosazení Tµν zmíněného tvaru

Lkθ
(k) = −κ [(ε+ p)uµkµuνkν + pgµνk

µkν ] ,

kde shear σ(k) = 0 díky sférické symetrii prostoročasu. Vektor kµ je nulový, takže
druhý člen na pravé straně vypadne a díky (3.36) máme

Lkθ
(k) = −κ(ε+ p) ≤ 0 .

Tato nerovnost platí vždy, když platí libovolná energetická podmínka, neboť pak
je ε + p ≥ 0 [1]. Pro vnější horizont, tj. Llθ

(k) < 0, pak máme z (2.16) a (2.17)
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zµz
µ ≥ 0, kde zµ opět udává časový vývoj horizontu. Vnější horizont je tedy

prostorupodobný, pokud zµz
µ > 0, což nastane právě tehdy, když ε + p > 0, a

nulový, pokud zµz
µ = 0, což nastane právě tehdy, když ε + p = 0. Naopak pro

vnitřní horizont, tj. Llθ
(k) > 0, je zµzµ ≤ 0, takže vnitřní horizont je časupodobný

právě tehdy, když ε+ p > 0, a nulový právě tehdy, když ε+ p = 0. V předchozím
odstavci nám však díky zavedení nových souřadnic vyšla stavová rovnice (3.33),
která u vnějšího i vnitřního horizontu přesně odpovídá druhé možnosti. Horizont
má tedy nulový charakter.

V závěru této části ukážeme, že podmínka (3.33), která vylučuje přítomnost
ideální tekutiny na horizontu a v jeho okolí, dává smysl matematicky i fyzikálně.
Můžeme to ukázat až nyní, kdy jsme zjistili, že horizont je nulového charakteru,
takže můžeme s jistotou říct, že splňuje všechny podmínky izolovaného horizontu,
konkrétně NEH. V části 2.4.1 jsme totiž uvedli jako jednu z vlastností izolovaných
horizontů vztahy (2.30). V prvním vztahu můžeme díky nulovosti vektoru kµ

pomocí Einsteinových rovnic ve tvaru (3.2) napsat Rµνk
µkν = κTµνk

µkν . Za
tenzor energie a hybnosti opět dosadíme ten pro ideální tekutinu ve tvaru (3.3)
a po použití (3.36) a nulovosti kµ dostaneme

0 = 1
2Rµνk

µkν = 1
2κ(ε+ p) .

Rovnost je splněna právě tehdy, když ε = −p, což je opět stavová rovnice (3.33).
Tento výsledek si můžeme fyzikálně představit na příkladu Schwarzschildova pro-
storočasu, který je taktéž sféricky symetrický. Ve Schwarzschildově řešení v blíz-
kosti horizontu totiž neexistují stabilní kruhové dráhy. To znamená, že veškerá
hmota, která by se vyskytla na horizontu či v jeho okolí, buď spadne pod horizont
do singularity, nebo odletí směrem ven od horizontu a buď se zachytí na stabil-
ní dráze ve větší vzdálenosti, anebo skončí v asymptotické oblasti. Proto se v
Lemaîtrově prostoročasu po ustavení rovnováhy, která je podmínkou pro existen-
ci izolovaného horizontu, na horizontu ani v jeho okolí nebude vyskytovat žádná
hmota, ale pouze kosmologická konstanta. Druhý vztah z (2.30) dá po obdobných
úpravách jako výše

0 = 1
2Rµνk

µmν = 1
2κ [(ε+ p)uµkµuνmν + pgµνk

µmν ] ,

ovšem tentokrát vzhledem k tomu, že vektory uµ a kµ jsou kolmé k 2-ploše hori-
zontu, zatímco vektor mµ je tečný, je tato rovnost splněna automaticky.

3.1.3 Výpočet a vlastnosti minulého horizontu
Jak jsme ukázali výše, horizont daný rovnicí (3.21) neboli vymizením expanze
vnější nulové normály kµ je budoucí. Také víme, že v Lemaîtrově prostoročasu
existuje i minulý horizont, který bude naopak dán podmínkou, že expanze vnitřní
nulové normály vymizí.

Před samotným výpočtem ještě důležitá poznámka ke značení. V této části
budeme při výpočtu minulého horizontu nekonzistentní s kapitolou 2, kde bylo
vždy na horizontu θ(k) = 0. V části 2.3 jsme při výkladu minulého horizontu do-
konce přeznačili vnitřní normálu na kµ a vnější na lµ, aby generátorem horizontu
byl vždy vektor kµ, viz obrázek 2.3. Domníváme se však, že v konkrétním prosto-
ročasu při konkrétním výpočtu je názornější a méně matoucí ponechat označení
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vnější nulové normály kµ, dané vztahem (3.14), a vnitřní nulové normály lµ, da-
né vztahem (3.17). V takovém případě, na rozdíl od dosavadního výkladu, však
bude generátorem minulého horizontu vnitřní nulová normála lµ a horizont bude
daný podmínkou θ(l) = 0. Stejně tak při výpočtu Lieových derivací budeme místo
vektoru kµ psát lµ a naopak.

Výpočet horizontu

Expanzi θ(l) již máme spočítanou, viz (3.34). Jediná změna v tomto výrazu oproti
budoucímu horizontu je význam funkce ρ(r), která teď označuje 2-plochu časo-
vého řezu minulého horizontu. Uvidíme však, že stejně jako v případě budoucího
horizontu tato funkce nebude hrát při nulování expanze roli. Neuvažujeme-li v
(3.34) funkce R(t, r) a ρ,r rostoucí do nekonečna, z podmínky θ(l) = 0 na minu-
lém horizontu dostaneme rovnici

R,t − e
C(t,r)−A(t,r)

2 R,r = 0 . (3.39)

Limita nulového tlaku

Minulý horizont v LTB prostoročasu je dán rovnicí

R,t =
√︂

1 + f(r) . (3.40)

Dosadíme-li dále z Einsteinových rovnic (3.7) řešení R,t =
√︂
f(r) + 2M(r)

R
+ 1

3ΛR2,
dostaneme stejný tvar (3.23) jako u budoucího horizontu. To je způsobeno tím,
že R,t vystupuje v (3.7) kvadraticky, a musíme tak volit odpovídající znamén-
ko. Pokud však tuto rovnici nepoužijeme, dostaneme v LTB dvě různé rovnice
budoucího a minulého horizontu (3.22) a (3.40).

Limitu od Lemaîtrova k LTB řešení provedeme opět dosazením C = 0 a (3.6)
do rovnice horizontu (3.39), a dostaneme tak přesně vztah (3.40).

Vlastnosti horizontu

Nyní pomocí znaménka expanze θ(k) na horizontu ověříme, že se skutečně jedná
o minulý horizont. Dosadíme-li tedy do výrazu (3.20) za R,t z rovnice horizontu
(3.39) R,t = e

C(t,r)−A(t,r)
2 R,r, vyjde

θ(k) = 4 e−A(t,r)R,rρ,r
R(t, r) > 0 .

Tato nerovnost platí díky volbě R,r > 0, ρ,r > 0 a R(t, r) > 0, kterou jsme
objasnili výše v části 3.1.2, a díky tomu, že e−A(t,r) > 0. Horizont daný (3.39) je
tedy skutečně minulý.

Zda je minulý horizont vnější či vnitřní zjistíme podle znaménka Lkθ
(l). Po-

užijeme opět obdobu Raychaudhuriovy rovnice (3.35), akorát místo Llθ
(k) bude

na levé straně vystupovat Lkθ
(l). Ricciho skalární křivost je stejná jako v případě

budoucího horizontu (3.38), neboť tvar indukované metriky na horizontu zůstává
pořád (3.18), a nezmění se ani pravá strana (3.37). Celkem tedy na horizontu,
kde platí θ(l) = 0, ε = −p a κp = Λ − Λtot, máme

Lkθ
(l) = 2Λtot − 2Λ − 1

2R2(t, r) ,
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takže stejně jako u budoucího horizontu je minulý horizont pro

Λtot < Λ + 1
4R2(t, r) vnější,

a pro Λtot > Λ + 1
4R2(t, r) vnitřní.

Vztahy ε = −p, a tudíž i Λtot = Λ − κp platí i na minulém horizontu, neboť
pokud bychom provedli analogické zavedení souřadnic jako u budoucího horizon-
tu, adaptovaných tentokrát na rovnici horizontu (3.39), dostali bychom prakticky
tytéž výsledky, až na podmínku pro funkci F (t, r), která má zde tvar

1 = F,t r − e
C(t,r)−A(t,r)

2 (F,r r + F ) . (3.41)

To ale v konečném důsledku nic neovlivní, neboť po uplatnění této podmínky při
výpočtu 2M(ξ, η) dostaneme opět tvar (3.29) a po použití Einstenových rovnic
(3.4a) a (3.4b) dostaneme stejnou stavovou rovnici (3.33). Z rovnice (3.29) platné
i zde plyne, že také minulý horizont existuje pouze jeden, a je tedy buď vnější,
anebo vnitřní.

Stejně tak bychom po dosazení rovnice minulého horizontu (3.39) v Lema-
îtrově prostoročasu a (3.40) v LTB prostoročasu do příslušných tenzorů vnější
křivosti (3.30) a (3.31) zjistili, že (tentokrát po použití limitního přechodu (3.6))
i minulé horizonty mají v limitě lokálně shodnou geometrii.

Charakter horizontu určíme známým způsobem opět nejprve pro obecný ten-
zor energie a hybnosti ideální tekutiny ve tvaru (3.3). Z Raychaudhuriovy rovnice
(2.18) dostaneme na horizontu, kde θ(l) = 0

Llθ
(l) = −κ [(ε+ p)uµlµuνlν + pgµνl

µlν ] ,

shear σ(l) = 0 ze sférické symetrie. Druhý člen na pravé straně vypadne díky
nulové normě vektoru lµ a po využití vztahů (3.36) dostaneme

Llθ
(l) = −κ(ε+ p) ≤ 0 .

Dostali jsme stejnou nerovnost jako u budoucího horizontu, takže i vnější minulý
horizont je prostorupodobný, pokud ε+p > 0, a nulový, když ε+p = 0, a vnitřní
minulý horizont je časupodobný, pokud ε + p > 0, a nulový právě tehdy, když
ε + p = 0. Výše jsme však zdůvodnili platnost stavové rovnice (3.33) i v tomto
případě, takže minulý horizont má také nulový charakter.
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3.2 Kvazilokální horizonty v Szekeresově-Szafronově
prostoročasu

3.2.1 Szekeresův-Szafronův prostoročas
Szekeresovo-Szafronovo řešení je stejně jako Lemaîtrův prostoročas řešením Ein-
steinových rovnic se zdrojem v podobě ideální tekutiny s tlakem, ovšem nemá
žádné symetrie.

Metrika tohoto řešení má v „comoving“ souřadnicích, popsaných v úvodu této
kapitoly, tvar [14]

gµνdxµdxν = −dt2 + e2β(dx2 + dy2) + e2αdz2 , (3.42)

kde α a β jsou obecně funkce všech čtyř souřadnic. Vektor 4-rychlosti je pak
uµ = δµ0 .

Prostoročasy s touto metrikou se dělí na dvě třídy podle toho, zda funkce
β závisí na souřadnici z či nikoliv. My budeme uvažovat třídu s β,z = ∂β

∂z
̸= 0,

která zobecňuje mimo jiné i Lemaîtrovo řešení, diskutované v části 3.1. Přehled
a vlastnosti obou tříd lze nalézt například v [14] nebo v [15].

Z Einsteinových rovnic (3.2) s pravou stranou danou tenzorem energie a hyb-
nosti ideální tekutiny ve tvaru (3.3) plyne pro třídu řešení s β,z ̸= 0

eβ = Φ(t, z)eν(x,y,z) ,

eα = h(z)e−ν(x,y,z)
(︂
eβ
)︂
,z
,

(3.43)

kde funkce Φ(t, z) a eν(x,y,z) jsou dány vztahy

2 Φ,tt

Φ + Φ,t
2

Φ2 + κp(t) − Λ + k(z)
Φ2 = 0 ,

e−ν(x,y,z) = A(z)(x2 + y2) + 2B1(z)x+ 2B2(z) y + C(z) ,
(3.44)

a funkce A(z), B1(z), B2(z), C(z), h(z) a k(z) musí splňovat

AC −B1
2 −B2

2 = 1
4

(︄
1

h2(z) + k(z)
)︄
, (3.45)

jinak jsou libovolné.
Toto řešení nemá žádné symetrie, nicméně nadplochy {t = konst} jsou kon-

formně ploché a 2-plochy {t = konst, z = konst} mají konstantní křivost.
K nejjednoduššímu kosmologickému modelu, danému FLRW metrikou, lze

přejít limitním přechodem, kdy Φ(t, z) = a(t)f(z) a k(z) = k0f
2(z), k0 = konst.

3.2.2 Výpočet horizontu
Výpočet horizontu provedeme opět stejným postupem jako dříve. K rovnici ho-
rizontu dojdeme ještě celkem bez problémů, ačkoliv výsledné výrazy nebudou
tak jednoduché a stručné jako v případě symetrických prostoročasů. Při pokusu
o analýzu horizontu však poměrně záhy narazíme na problémy způsobené tím,
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že Szekeresův-Szafronův prostoročas nemá žádné symetrie, a tudíž jeho geomet-
rie není adaptovaná na 2+2 rozštěpení, které k analýze kvazilokálních horizontů
potřebujeme.

Nejprve si upravíme metriku (3.42) do tvaru vhodnějšího pro výpočty

gµνdxµdxν = −dt2 + Φ2(t, z)e2ν(x,y,z)(dx2 + dy2)

+ h2(z)e−2ν(x,y,z)
{︃[︂

Φ(t, z)eν(x,y,z)
]︂
,z

}︃2
dz2 .

(3.46)

Inverzní metrika je pak

gµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
= −

(︄
∂

∂t

)︄2

+ e−2ν(x,y,z)

Φ2(t, z)

⎡⎣(︄ ∂

∂x

)︄2

+
(︄
∂

∂y

)︄2
⎤⎦

+ e2ν(x,y,z)

h2(z)
{︂
[Φ(t, z)eν(x,y,z)],z

}︂2

(︄
∂

∂z

)︄2

.

(3.47)

Szekeresův-Szafronův prostoročas nemá obecně žádné symetrie, takže po zafi-
xování časové souřadnice t bude rovnice horizontu záviset na všech prostorových
souřadnicích

ρ(x, y, z) = 0 . (3.48)
Kovektor kolmý k ploše časového řezu horizontu získáme opět diferenciací rov-

nice (3.48) a do nulového směru jej namíříme pomocí zatím neznámého koeficientu
K

kµdxµ = Kdt+ ρ,x dx+ ρ,y dy + ρ,z dz . (3.49)
Nulový normálový vektor získáme zvednutím indexu pomocí inverzní metriky
jako kµ = gµνkν

kµ
∂

∂xµ
= −K ∂

∂t
+ e−2ν

Φ2

(︄
ρ,x

∂

∂x
+ ρ,y

∂

∂y

)︄
+ ρ,z e

2ν

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2 ∂

∂z
. (3.50)

Vektor kµ má být nulový, takže z požadavku kµk
µ = 0 určíme koeficient K

K = ±

√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

hΦeν (Φeν),z
. (3.51)

Zvolíme řešení se znaménkem „−“, aby byly nulové vektory orientované do bu-
doucna. Po dosazení do (3.49) a (3.50) tedy máme

kµdxµ = −

√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

hΦeν (Φeν),z
dt+ ρ,x dx+ ρ,y dy + ρ,z dz ,

kµ
∂

∂xµ
=

√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

hΦeν (Φeν),z
∂

∂t
+ e−2ν

Φ2

(︄
ρ,x

∂

∂x
+ ρ,y

∂

∂y

)︄

+ ρ,z e
2ν

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2 ∂

∂z
,

(3.52)
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kde kµ je do budoucna orientovaná nulová normála, která je vnější, pokud obecně
ρ,x > 0, ρ,y > 0 a ρ,z > 0. To můžeme předpokládat stejně jako v předchozí části
3.1 s ohledem na fakt, že pokud by byly všechny tyto derivace nulové, horizont
by neexistoval, takže musí mít pořád stejné znaménko, které zvolíme kladné.
Samozřejmě může nastat i speciální případ, kdy jedna nebo dvě derivace budou
nulové, to už však není úplně obecný případ bez symetrií, neboť pokud by rovnice
horizontu na některé souřadnici nezávisela, horizont by byl vůči této souřadnici
symetrický.

Předpokládejme do budoucna orientovanou vnitřní nulovou normálu ve tvaru

lµdxµ = N (K dt− ρ,x dx− ρ,y dy − ρ,z dz) , (3.53)

kterou jsme získali změnou znaménka u prostorových složek vnější nulové normály
kµ v (3.49), což zajistí, že vektor bude na časovém řezu směřovat dovnitř (do
počátku). N je normalizační faktor. Stejně tak předpokládejme

lµ
∂

∂xµ
= N

⎧⎪⎨⎪⎩−K ∂

∂t
− e−2ν

Φ2

(︄
ρ,x

∂

∂x
+ ρ,y

∂

∂y

)︄
− ρ,z e

2ν

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2 ∂

∂z

⎫⎪⎬⎪⎭ , (3.54)

kde K je jako výše, tj. „−“ řešení v (3.51). Normalizační podmínka kµlµ = −2
dá

N =
h2Φ2e2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

= 1
K2 ,

takže po dosazení do (3.53) a (3.54) dostáváme

lµdxµ = −
hΦeν (Φeν),z√︃

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

dt

−
h2Φ2e2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

(ρ,x dx+ ρ,y dy + ρ,z dz) ,

lµ
∂

∂xµ
=

hΦeν (Φeν),z√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

∂

∂t

−
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

(︄
ρ,x

∂

∂x
+ ρ,y

∂

∂y

)︄

− Φ2e4ν

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

ρ,z
∂

∂z
.

(3.55)

Vidíme, že v případě prostoročasu bez symetrie se tvary vektorů rychle stávají
poměrně složitými a nepřehlednými. Snadným, i když pracným výpočtem lze
ověřit, že také vektor lµ je skutečně nulový, tj. že platí lµlµ = 0.
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Indukovanou metriku na horizontu jsme spočetli podle vztahu (2.3)

hµνdxµdxν =

⎛⎜⎝Φ2e2ν −
h2Φ2e2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,x

2

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

⎞⎟⎠ dx2

+

⎛⎜⎝Φ2e2ν −
h2Φ2e2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,y

2

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

⎞⎟⎠ dy2

+

⎛⎜⎝h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
e−2ν −

h2Φ2e2ν
[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,z

2

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

⎞⎟⎠ dz2

− 2

⎛⎜⎝ h2Φ2e2ν
[︂
(Φeν),z

]︂2
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

⎞⎟⎠×

× (ρ,xρ,y dxdy + ρ,xρ,z dxdz + ρ,yρ,z dydz) .
(3.56)

Je vidět, že na rozdíl od sféricky symetrických případů není diagonální a navíc má
nenulové komponenty ve směru všech tří prostorových souřadnic x, y, z, ačkoliv
popisuje pouze dvojrozměrný časový řez horizontu, neboť jsme při výpočtu z
prostoročasové metriky „odečetli“ právě dva nulové normálové směry. Metriku
prostoročasu tedy v daných souřadnicích nelze jednoduše rozložit na 2+2 směry,
tj. geometrie tohoto prostoročasu není adaptovaná na 2+2 rozštěpení, což se ukáže
jako stěžejní problém, který nám znemožní obdobnou analýzu jako dříve.

Inverzní indukovaná metrika na horizontu, získaná zvednutím indexů jako
hµν = gµρgνσhρσ, má tvar

hµν
∂

∂xµ
∂

∂xν
=

h2e−2ν
[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,y

2 + Φ2e2νρ,z
2

Φ2
{︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

}︃ (︄ ∂

∂x

)︄2

+
h2e−2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,x

2 + Φ2e2νρ,z
2

Φ2
{︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

}︃ (︄ ∂

∂y

)︄2

+ e2ν (ρ,x2 + ρ,y
2)

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

(︄
∂

∂z

)︄2

− 2
h2e−2ν

[︂
(Φeν),z

]︂2
ρ,xρ,y

Φ2
{︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

}︃ ∂

∂x

∂

∂y

− 2

⎛⎜⎝ e2ν

h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

⎞⎟⎠×

×
(︄
ρ,xρ,z

∂

∂x

∂

∂z
+ ρ,yρ,z

∂

∂y

∂

∂z

)︄
.

(3.57)
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Expanzi spočteme podle (1.7) a do stravitelného tvaru si ji přepíšeme pomocí
indukovaného Laplaceova operátoru na horizontu, který označíme ∆ a který je
definován jako

∆f(x, y, z) def== hµνf;µν , (3.58)
kde f(x, y, z) je libovolná funkce prostorových souřadnic. Expanze a zároveň rov-
nice horizontu má tedy tvar

θ(k) = ∆ρ(x, y, z) +
h2Φe−ν (Φeν),z (Φ,te

ν),z (ρ,x2 + ρ,y
2)

hΦ2 (Φeν),z
√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

+
e−νΦ,t

{︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y

2) + 2Φ2e4νρ,z
2
}︃

hΦ2 (Φeν),z
√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

= 0

(3.59)

Řešit tuto rovnici vzhledem k hledané funkci ρ(x, y, z), která popisuje 2-plochu
horizontu, by bylo krajně netriviální, neboť tato parciální diferenciální rovnice
druhého řádu není lineární, ale kvazilineární, tj. lineární pouze v nejvyšších deri-
vacích. Můžeme se pokusit nižší členy odhadnout postupem uvedeným v [16], kde
studovali existenci řešení pro podobně komplikovanou rovnici. Máme-li rovnici ve
tvaru

∆ρ(x, y, z) = G(x, y, z, ρ,∇ρ)
pro nezápornou funkci ρ(x, y, z), kde G(x, y, z, ρ,∇ρ) je funkce kvadratická v
gradientu ∇ρ a tento kvadrát je dán indukovanou metrikou, tj.

|∇ρ|2 def== hµνρ,µρ,ν , (3.60)

pak je nutné funkci G odhadnout jako

|G| ≤ B(ρ)
(︂
1 + |∇ρ|2

)︂
, (3.61)

kde B(ρ) je rostoucí funkce na R+.
V našem případě nezápornost funkce ρ(x, y, z) plyne z (3.48) a funkce G má

tvar

G = −
h2Φe−ν (Φeν),z (Φ,te

ν),z (ρ,x2 + ρ,y
2)

hΦ2 (Φeν),z
√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

−
e−νΦ,t

{︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y

2) + 2Φ2e4νρ,z
2
}︃

hΦ2 (Φeν),z
√︃
h2
[︂
(Φeν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

.

Otázkou tedy zůstavá, zda je G kvadratická v gradientu ∇ρ. Spočtěme si kvadrát
gradientu tentokrát pomocí násobení matic a vektorů. Podle definice (3.60) máme

hµνρ,µρ,ν =
(︂

0 ρ,x ρ,y ρ,z
)︂⎛⎜⎜⎜⎝

0 0 0 0
0 hxx hxy hxz

0 hxy hyy hyz

0 hxz hyz hzz

⎞⎟⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎜⎝

0
ρ,x
ρ,y
ρ,z

⎞⎟⎟⎟⎠ ,
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kde složky hij, i, j ∈ {x, y, z}, jsou jako v (3.57) a kovektor ρ,µ = (0 ρ,x ρ,y ρ,z).
Vzhledem k tomu, že matice hµν má nenulové pouze prostorové složky, rovnice
výše se nezmění, pokud místo ρ,µ napíšeme kµ = (K ρ,x ρ,y ρ,z), kde K je jako
dříve, tj. „−“ řešení v (3.51). Dostaneme tedy

hµνρ,µρ,ν = hµνkµkν = 0 .
Kovektor kµ jsme totiž sestrojili jako normálu k horizontu, takže platí hµνkν = 0.
Kvadrát gradientu |∇ρ|2 je tedy v našem případě nulový, což je způsobeno právě
tím, že indukovaná metrika popisuje 2-plochu, a přitom ji máme ve tvaru, který
využívá tři souřadnice. V jednom ze tří prostorových směrů je tedy degenerovaná,
a proto jsme výše dostali nulu. Kvůli tomu nelze nižší členy takto odhadnout.

Stejně tak bychom se nedočkali úspěchu, pokud bychom chtěli místo 2+2
rozštěpení aplikovat 3+1 rozštěpení prostoročasu, tj. pokud bychom spočítali
indukovanou metriku na trojrozměrné nadploše jako

(3)hµν = gµν + tµtν ,

kde tµ je časupodobný vektor definovaný jako v části 2.1. Z prostoročasové metriky
bychom tedy „odečetli“ pouze jeden normálový směr. Zjistíme však, že rovnici
horizontu by pak nebylo možné napsat ve tvaru „Laplaceův operátor na ρ plus
nižší členy“, ale druhé derivace ρ by se vyskytovaly i tam, kde nyní máme jen nižší
členy, takže by se rovnice (3.59) ještě více zkomplikovala. Navíc takto zavedená
indukovaná metrika popisuje trojrozměrnou nadplochu, ale výpočtem zjistíme,
že je to matice 4 × 4, tj. má nenulové složky ve všech čtyřech prostoročasových
směrech, a je tedy opět v jednom směru degenerovaná.

Pokud bychom se omezili na speciální případ, kdy funkce Φ(t, z) nezávisí na
souřadnici z, tj. Φ = Φ(t), dostaneme rovnici horizontu (3.59) ve tvaru

∆ρ(x, y, z) + 2Φ,t

Φ

⌜⃓⃓⃓
⃓⃓⎷e−2ν

{︃
h2Φ2

[︂
(eν),z

]︂2
(ρ,x2 + ρ,y2) + Φ2e4νρ,z2

}︃
h2Φ4

[︂
(eν),z

]︂2 =

= ∆ρ(x, y, z) + 2Φ,t

Φ |∇ρ|g = 0 ,

(3.62)

kde absolutní hodnota gradientu je tentokrát dána prostoročasovou metrikou gµν
jako

|∇ρ|g
def==

√︂
gµνρ,µρ,ν .

S odmocninou zde není žádný problém, neboť gµνρ,µρ,ν je pozitivně definitní, pro-
tože ρ,µ má pouze prostorové složky. V tomto případě by funkce G byla poměrně
jednoduchá, neboť pro fixní čas t je Φ,t

Φ = konst, takže by závisela pouze na ab-
solutní hodnotě gradientu (že je gradient v první a ne v druhé mocnině, by ještě
nebyl tak závažný problém, akorát bychom se museli více zamyslet nad odhadem
mezi nulou a jedničkou, kde má lineární funkce vyšší hodnoty než kvadratická).
Závažný problém ovšem je, že kvadrát gradientu musí být daný indukovanou a
nikoliv prostoročasovou metrikou, abychom mohli použít odhad jako výše, takže
ani v tomto případě nelze nižší členy rovnice horizontu takto odhadnout.

Nicméně v tomto speciálním případě z rovnice (3.62) přeci jen můžeme získat
nějakou podmínku na existenci řešení, a tudíž na existenci horizontu. Laplaceův
operátor ∆ρ(x, y, z) je totiž negativně definitní, takže vztah (3.62) může být
netriviálně splněn pouze tehdy, když Φ,t

Φ > 0.
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Závěr
V této práci jsme se zabývali kvazilokálně definovanými horizonty černých děr,
které mají oproti globálně definovanému horizontu událostí některé nesporné vý-
hody. Na rozdíl od horizontu událostí, k jehož zavedení je třeba znát celý pro-
storočas včetně budoucího světelného nekonečna, u nich zkoumáme chování pro-
storočasu pouze v bodě a jeho okolí, a tudíž nenastává paradox, kdy horizont
událostí předjímá, že v prostoročasu vznikne černá díra. Dále mohou být kvazilo-
kální horizonty zavedené v libovolných prostoročasech, ne pouze v „asymptoticky
bezproblémových“, a jsou lépe využitelné například v numerické relativitě, kde
potřebujeme počáteční data na určité nadploše, aniž bychom znali celý prosto-
ročas – ten teprve získáme. Zmínili jsme také Killingův horizont, který je někde
mezi horizontem událostí a kvazilokálními horizonty co se týče globálnosti jeho
definice.

Kvazilokální horizonty jsme obecně charakterizovali vymizením expanze vnější
nulové kongruence normálové k časovému řezu horizontu. Ukázali jsme, že vhod-
ným kandidátem na tyto časové řezy jsou marginálně zachycené plochy, které mají
navíc tu vlastnost, že expanze vnitřní nulové normálové kongruence je záporná.

Dále jsme uvedli přehled kvazilokálních horizontů, z nichž historicky prv-
ní zdánlivý horizont měl ještě některé nepříjemné vlastnosti horizontu událostí,
nicméně pozdější zachycující horizont se s tím již vypořádal o poznání lépe. Mi-
mo to pro něj lze odvodit zákony dynamiky černých děr, což jsme zde ilustrovali
konrétně na druhém zákonu dynamiky o neklesající ploše horizontu černé díry.
Nakonec jsme popsali nejnovější koncept izolovaných a dynamických horizontů,
které jsou si v mnohém podobné se zachycujícími horizonty a pro něž lze také
odvodit zákony dynamiky.

Těžiště této práce leží v poslední kapitole, kde jsme se věnovali analýze kvazi-
lokálních horizontů ve dvou dynamických prostoročasech, které se používají jako
nehomogenní kosmologické modely. Ve sféricky symetrickém Lemaîtrově prosto-
ročasu, kde je zdroj v podobě ideální tekutiny s tlakem, jsme odvodili rovnici
budoucího horizontu a díky zavedení nových souřadnic, adaptovaných na rovnici
horizontu, jsme odhalili, že tento horizont je lokálně shodný s horizontem LTB
řešení, což je dobře známé řešení s nulovým tlakem. Dále jsme díky adaptovaným
souřadnicím zjistili, že na rozdíl od zbytku prostoročasu nemá látka přítomná na
horizontu charakter ideální tekutiny, ale kosmologické konstanty, a zavedli jsme
„celkovou“ kosmologickou konstantu na horizontu jako Λtot = Λ − κp, kde Λ je
klasická kosmologická konstanta přítomná v celém prostoročase. Díky této pod-
mínce jsme pak určili, že budoucí horizont má nulový charakter a že je vnější,
pokud Λtot < Λ + 1

4R2 , a vnitřní, pokud Λtot > Λ + 1
4R2 . Stejné vlastnosti jsme

získali i u minulého horizontu, který v Lemaîtrově prostoročasu také existuje.
Dále jsme studovali kvazilokální horizonty v Szekeresově-Szafronově prostoro-

času, který má také zdroj v podobě ideální tekutiny s tlakem, ovšem nemá žádné
symetrie. Studovali jsme konkrétně třídu prostoročasů s β,z ̸= 0, která mimo jiné
zobecňuje Lemaîtrův prostoročas. Odvodili jsme rovnici horizontu, která je však
velmi komplikovaná, neboť je to kvazilineární parciální diferenciální rovnice dru-
hého řádu. Při pokusu o odhadnutí nižších členů jsme narazili na problém, který
jsme vlastně tušili už od začátku – geometrie Szekeresova-Szafronova prostoro-
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času není v důsledku absence symetrií adaptovaná na 2+2 rozštěpení, které k
analýze kvazilokálních horizontů používáme. Nicméně ve speciálním případě, kdy
funkce Φ nezávisí na souřadnici z, tj. Φ = Φ(t), jsme našli jednu podmínku na
existenci horizontu, a sice Φ,t

Φ > 0.
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Seznam použitých zkratek

AH zdánlivý horizont (apparent horizon)
DH dynamický horizont (dynamical horizon)
EH horizont událostí (event horizon)
FLRW metrika Friedmannova-Lemaîtrova-Robertsonova-Walkerova metrika
FOTH budoucí vnější zachycující horizont (future outer trapping

horizon)
IH izolovaný horizont (isolated horizon)
LTB prostoročas Lemaîtrův-Tolmanův-Bondiho prostoročas
MTS marginálně zachycená plocha (marginally trapped surface)
MTT marginálně zachycená trubice (marginally trapped tube)
NEH neexpandující horizont (non-expanding horizon)
TH zachycující horizont (trapping horizon)
TS zachycená plocha (trapped surface)
WIH slabě izolovaný horizont (weakly isolated horizon)
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