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Pre každé dve udalosti vieme povedať, či sú v danej súradnicovej 
sústave súčasné alebo nie. Ak má prvá udalosť súradnice x1, y1, z1 a čas t1 
a druhá udalosť má súradnice x2, y2, z2 a čas t2, udalosti budú súčasné, 
ak t1 = t2 a nebudú súčasné, ak t1 ≠ t2. 

Synchronizácia hodín v danej súradnicovej sústave vyzerá celkom 
prirodzene a je v súlade so „zdravým rozumom“. Ak ju ale spojíme  
s postulátom o tom, že rýchlosť svetla je v každej (inerciálnej) súradni-
covej sústave rovnaká, dostaneme sa k tvrdeniam, ktoré nie sú v súlade 
so „zdravým rozumom“. Vráťme sa k situácii, ktorú sme spomínali pri 
obr. 7-5. Povedali sme tam, že dopad svetelného signálu na prednú  
a zadnú stenu vagóna bude súčasný v sústave spojenej s vlakom, ale ne-
bude súčasný v sústave spojenej so stanicou a nástupišťom. Argument, 
ktorý sme tam použili bol jednoduchý a správny, ale hlbšia príčina je  
v tomto: s vlakom, ktorý sa pohybuje rýchlosťou v vzhľadom na stanicu 
je spojená inerciálna sústava. V nej sú hodiny synchronizované tak, ako 
sme to práve opísali. So stanicou je spojená druhá inerciálna sústava  
a hodiny sú synchronizované tiež tak, ako sme to opísali. V oboch prí-
padoch sme pri synchronizácii použili tú istú rýchlosť svetla c, pretože 
svetlo sa šíri rovnakou rýchlosťou v každej súradnicovej sústave. Prípad 
s dopadom svetla na prednú a zadnú stanu vagóna ale naznačuje, že naše 
nastavenie hodín v oboch sústavách vedie k tomu, že dve udalosti, ktoré 
sa odohrali na dvoch rôznych miestach a boli súčasné v jednej súrad-
nicovej sústave (vlaku), nie sú súčasné v inej sústave (stanica). 

7.6  Interval 

Uvažujme v určitej inerciálnej sústave dve udalosti. Prvá z nich 
nastala v mieste x1, y1 = 0, z1 = 0 a v čase t1, druhá nastala v mieste  
x2, y2 = 0, z2 = 0 a v čase t2. Predpokladajme, že t2 > t1, x2 > x1. Výraz  

 s2 = c2(t2 − t1)2 − (x2 − x1)2 (1) 

nazývame intervalom. V ŠTR má táto veličina osobitné postavenie. 
Predpokladajme najprv, že s2 = 0. V tom prípade vieme, čo tieto dve 
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udalosti môže spájať. Ak s2 = 0, potom 

 c(t2 − t1) = x2 − x1 

Odtiaľ vidíme, že tieto dve udalosti môžme spojiť svetelným signálom. 
Signál vyslaný z (x1, t1) dorazí do miesta x2 v čase t2. 

V inerciálnej sústave S' pohybujúcej sa vzhľadom na S rýchlosťou v 
v smere osi x by obe udalosti mali priradené iné súradnice a iné časy. 
Pre prvú udalosť by sme mali súradnice x'1, y'1 = 0, z'1 = 0, a čas t'1, pre 
druhú udalosť by sme dostali x'2, y'2 = 0, z'2 = 0, t'2. Skutočnosť, že obe 
udalosti sú (alebo môžu byť) spojené svetelným signálom, je ale fyzi-
kálny fakt, ktorý musí platiť v každej súradnicovej sústave a rýchlosť 
svetla je rovnaká v oboch sústavách, takže musí platiť 

 s'2 = c2(t'2 − t'1)2 − (x'2 − x'1)2 = 0 (2) 

V špeciálnom prípade s2 = 0 je hodnota intervalu v každej súradnico-
vej sústave rovnaká. Ukazuje sa, že interval, tak ako sme ho definovali, 
má rovnakú hodnotu v rôznych inerciálnych sústavách aj vtedy, ak sa 
nerovná nule. Ukážme to na jednoduchom príklade. 

Keď sme hovorili o synchronizácii hodín, nehovorili sme o konštruk-
cii hodín. Najjednoduchší typ hodín je na obr. 7-7. 
 

Obr. 7-7 
Svetelné hodiny 

Hodiny sa skladajú z dvoch zrkadiel, vzdialených od seba o dĺžku L. 
Medzi zrkadlami sa pohybuje svetelný lúč a vždy, keď dopadne na jedno zo 
zrkadiel (napríklad na dolné), urobí „tik“ a toto „tiknutie“ sa zaznamená 

zrkadlo 

zrkadlo 

odrážajúce sa 
svetlo 
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na číselníku hodín. Predstavme si teraz, že sme v sústave, v ktorej sú ho-
diny v pokoji. Jeden tik bude trvať časový úsek 

 
c
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Teraz si predstavme, že sme v laboratórnej sústave, v ktorej sa hodiny 
pohybujú smerom vpravo rýchlosťou v. Tyč spájajúca dve zrkadlá je 
kolmá na obidve zrkadlá a kolmá aj na smer pohybu hodín.  

Obr. 7-8 

Budeme predpokladať, že aj v našej laboratórnej sústave sa vzdialenosť 
dvoch zrkadiel rovná L. Na obr. 7-8 je zobrazený chod svetelného lúča 
v laboratórnej sústave 
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odtiaľ ľahko dostaneme 

 (c2t)2 − (2x)2 = (cτ)2 

V sústave spojenej s hodinami všetky „tiky“ sa uskutočňujú na jednom 
mieste. Ak odraz svetla od dolného zrkadla považujeme za udalosť A a na-
sledujúci dopad za udalosť B, bude sa interval medzi týmito udalosťami 
v sústave spojenej so zrkadlom rovnať (cτ)2. V laboratórnej sústave (vzhľa-
dom na ktorú hodiny letia rýchlosťou v, bude xB − xA = 2x, tB − tA = 2t  
a interval sa bude rovnať (c2t)2 − (2x)2. Práve sme ukázali, že hodnota 
tohto intervalu je rovnaká v oboch sústavách. Dôležité je to, že rovnosť 
hodnôt intervalov platí nezávisle od rýchlosti v. Hodnota intervalu teda 
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bude rovnaká v každej inerciálnej sústave, vzhľadom na ktorú hodiny 
letia rýchlosťou v v smere osi x. 

Poznámka 

V našom prípade bola hodnota intervalu kladná. Môžu existovať aj dvojice 
udalostí, pre ktoré je hodnota intervalu záporná. Aj v takom prípade sa hodnota 
intervalu nemení pri prechode z jednej inerciálnej sústavy do inej. S tým sa tu 
ale nebudeme podrobnejšie zaoberať. 

7.7  Dôsledky invariantnosti priestoročasového intervalu 

Úvodná poznámka 

Podľa teórie relativity sa svetlo pohybuje vždy konštantnou rýchlosťou. 
Ďalším nezvyčajným dôsledkom ŠTR je to, že žiadny materiálny objekt nesúci 
energiu, alebo hmotnosť (v ľubovoľnej inerciálnej sústave) sa nemôže pohybovať 
rýchlosťou väčšou ako c = 3 · 108m · s−1. Prečo? V roku 1945 uviedli na Pensyl-
vánskej univerzite do prevádzky prvý elektronický číslicový počítač ENIAC. 
Počítač dosiahol 2000-krát väčšiu rýchlosť pri vykonávaní operácií ako pred-
chádzajúce elektromechanické zariadenia, lenže zaberal plochu úctyhodných 
140 m2, bolo v ňom 18 000 elektrónok a 1 500 relé a vážil asi 30 ton. Po 
objavení tranzistorov a integrovaných obvodov nastala revolúcia vo zvýšení 
výkonov počítačov aj v ich miniaturizácii, ktorej svedkami sme dodnes. Roz-
mery sa zmenšili natoľko, že dnes máme počítače, ktoré si môžeme uložiť do 
dlane, pričom výkon takého počítača oveľa presahuje výkon 30 tonového 
dinosaura počítačov. Ukazuje sa však, že zmenšovanie veľkosti počítača nie je 
„módnym výstrelkom“, ale nevyhnutnosť. Obmedzenia na veľkosť počítačov 
dáva práve spomínaný dôsledok ŠTR, že nič nemôže ísť rýchlejšie ako svetlo. 
Ako konkrétne ovplyvňuje tento dôsledok veľkosť počítača? 

Priestoročasový interval aj jeho invariantnosť sú vyjadrené rovnicou 
(cτ)2 = (ct)2 − x2. Táto rovnica patrí k najjednoduchším, ale aj k naj-
prekvapujúcejším rovniciam fyziky. Prečo? Pozrime sa na jej veľmi 
nezvyčajné dôsledky. Kvôli konkrétnej predstave budeme vždy de-
monštrovať tieto dôsledky na dvoch sústavách: vašej pohybujúcej sa 
rakete a našom laboratóriu na Zemi, z ktorého pohybujúcu raketu 
pozorujeme.  


