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7.8  Niektoré paradoxy ŠTR 

Veľký Websterov výkladový slovník18) uvádza dva významy slova 
„paradox“: 1. tvrdenie alebo návrh, ktorý vyzerá ako vnútorne protirečivý 
alebo absurdný, ale v skutočnosti môže byť pravdivý, 2. názor alebo 
tvrdenie, ktoré protirečí všeobecne uznávaným názorom. V slovníku je 
uvedené, že slovo pochádza z gréčtiny, pričom „parádoxos“ znamená 
„neuveriteľný“, doslova „mimo viery“. 

Špeciálna teória relativity spočíva na postuláte, potvrdenom experimen-
tom, že svetlo sa v každej inerciálnej sústave šíri rovnakou rýchlosťou c 
nezávisle od toho akou rýchlosťou sa pohybuje zdroj svetla. Tento pos-
tulát je v rozpore so „zdravým rozumom“, a preto nie je prekvapujúce, že 
špeciálna teória relativity vedie k paradoxom. Spomenieme tu niekoľko 
paradoxov a upozorníme aj na nesprávne pochopenia niektorých myšlie-
nok ŠTR19). Ďalšie paradoxy a nesprávne interpretácie tvrdení ŠTR náj-
dete na serveri FYZIKUS. 

Paradox dvojčiat 

Narodia sa dvojčatá a žijú až do svojho dvadsiateho roku normálnym 
životom a samozrejme sú rovnako staré. Prvé dvojča potom odchádza na 
výpravu do kozmu, pričom jeho kozmická loď sa niekoľko rokov pohy-
buje rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Potom sa vráti na zem, kde sa 
stretne so svojím dvojčaťom. Ukáže sa, že dvojča – astronaut je oveľa 
mladšie ako dvojča – pozemšťan. Podrobnosti argumentu sú trocha zlo-
žité, pretože kozmická loď zrýchľuje, mení smer a spomaľuje a vtedy 
sústava s ňou spojená nie je inerciálna. Teória relativity ale skutočne 
vedie k tomuto tvrdeniu. Ilustrácia tohto tvrdenia je na obr. 7-9. 

                                                   
18) Obdobné vysvetlenie nájdete v každom slovníku cudzích slov. 
19) Dokonca aj slovné spojenie „teória relativity“ býva často zavádzajúce a nepochopené, takže  

z úst laikov počujeme slová „Podľa teórie relativity je všetko relatívne!“ Sám Albert Einstein sa 
názvu teória relativity dlhé roky vyhýbal. Je pravdou, že vzájomne pohybujúci sa pozorovatelia 
vnímajú inak čas a priestor, čiže tieto veci sú relatívne, lenže táto vlastnosť nie je základnou 
vecou relativity. To, čo nazývame teóriou relativity, je založené na fundamentálnom princípe – 
princípe relativity, že zákony prírody nezávisia od voľby pozorovateľa. Tieto zákony nie sú 
relatívne, sú rovnaké pre každého. 
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Experimenty vo fyzike elementárnych častíc to jednoznačne potvr-
dzujú. Ak sa stredný čas života určitej nestabilnej častice v jej poko-
jovej sústave rovná τ0 (jej vlastný čas), potom v sústave, v ktorej sa táto 
častica pohybuje rýchlosťou v bude jej stredný čas života τ daný vzťa-
hom 
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Pohybujúca sa častica teda žije dlhšie, t. j. starne pomalšie. Predstavme 
si, že sme vyprodukovali dva mióny μ−, jeden pribrzdili a druhý voviedli 
do urýchľovača, kde sme ho nechali cirkulovať s rýchlosťou blízkou 
rýchlosti svetla. Potom by sme vyviedli mión z urýchľovača a zabrzdili. 
Mión – cestovateľ by bol mladší ako mión – necestovateľ. 

Obr. 7-9 
Ilustrácia paradoxu dvojčiat. 
Dvojčatá po návrate astronauta 

Paradox tyče a garáže 

Garáž má rýchlo sa zatvárajúce dvere na oboch stranách (obr. 7-10). 
Dĺžka garáže je LG. Vedľa garáže je tyč s dĺžkou LT, pričom tyč sa do 
garáže nezmestí, pretože LT > LG. Odmerať dĺžku tyče a dĺžku garáže nie 
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je problém. Obidve sú v pokoji a dĺžky zmeriame tak, ako sme zvyknutí 
merať dĺžku predmetov. 

Tyč teraz pripevníme na raketu, raketa aj s tyčou získa rýchlosť blízku 
rýchlosti svetla. V sústave spojenej s garážou sa dĺžka tyče skráti na 
hodnotu 
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Keď sme povedali, že letiaca tyč má určitú dĺžku je užitočné si uvedo-
miť, čo presne máme na mysli. Predpokladajme, že tyč letí pozdĺž osi x  
a súradnicová sústava, v ktorej je garáž v pokoji, je synchronizovaná tak, 
ako sme to už opísali. Pri meraní dĺžky letiacej tyče by najprv „hlavný 
pozorovateľ“ zistil, že tyč priletí v určitom čase, napríklad o 12,00. Po-
tom by vydal pokyn: „Všetci pozorovatelia na osi x, vedľa ktorých sa 
bude 5 sekúnd pred 12,00 (podľa ich vlastných hodín) nachádzať tyč, 
zdvihnú modrú zástavku“. Potom by vydal ďalší príkaz: „Každý pozoro-
vateľ, ktorý má zdvihnutú zástavku a má dvoch susedov so zdvihnutou 
zástavkou, dá zástavku dolu.“ Po tomto príkaze držia zástavku hore už 
len dvaja pozorovatelia. Hlavný pozorovateľ si vyžiada ich súradnice x, 
odčíta údaje, a tým bola dĺžka tyče zmeraná. Všimnite si, že dĺžka tyče 
bola zmeraná ako rozdiel súradníc jej krajných bodov v určitom čase  
v sústave spojenej s garážou. Pre určenie dĺžky letiacej tyče je preto 
podstatná synchronizácia hodín v sústave, v ktorej jej dĺžku meriame. 

Na garáži otvoríme obidvoje dvere, necháme tyč vletieť do garáže  
a keď je tyč vnútri, dvere zavrieme. Tým sme dostali tyč, ktorá je 
„dlhšia ako garáž“ (ak sú obe v pokoji) do vnútra garáže. 

Môžeme sa ale pokúsiť opísať veci v sústave spojenej s letiacou ty-
čou. Poznamenajme, že táto sústava má inú synchronizáciu hodín, a preto 
v nej veci vyzerajú inak. V tejto sústave má tyč dĺžku LT. Garáž sa v tejto 
sústave pohybuje rýchlosťou −v a jej dĺžka sa skráti na 
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V tejto sústave sa tyč do garáže nedostane. Paradox spočíva v tom, že  
v jednej sústave (sústava spojená s garážou) sa tyč zmestí do vnútra 
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garáže, v druhej (sústava spojená s tyčou) sa už nezmestí. Opis udalostí 
v oboch sústavách si tým zdanlivo protirečí. Vysvetlenie paradoxu je  
v tom, že termín „zmestiť sa do“ závisí od definície súčasnosti. Pod 
spojením „tyč sa zmestí do garáže“ máme na mysli to, že obidva konce 
letiacej tyče „sú zároveň v garáži“. Ale súčasnosť je relatívna, a to čo je 
súčasné v jednej sústave už nie je súčasné v druhej sústave. Takže to, že 
v jednej sústave sa tyč do garáže zmestí a v druhej nie, nie je problém. 
Podstatné je, že výsledok procesu musí byť v oboch sústavách navzá-
jom konzistentný. Ak sa napríklad niečo rozbije pri opise v jednej sús-
tave, musí sa to rozbiť aj v druhej a pod. Situácia v obidvoch sústavách 
je na obr. 7-10. 

 

Obr. 7-10a Obr. 7-10b 
Garáž a rýchlo letiaca tyč  Garáž a tyč  
v sústave spojenej s garážou v sústave spojenej s tyčou 

Poďme teraz opísať proces v oboch sústavách. Predpokladajme najprv, 
že dvere garáže sú slabé a tyč ich ľahko prerazí. V sústave spojenej s ga-
rážou budú udalosti opísané takto: „skrátená“ letiaca tyč vletí do garáže, 
dvere sa súčasne (v sústave spojenej s garážou) zavrú, tyč prerazí zadné 
dvere garáže a vyletí von. 

V sústave spojenej s tyčou, letí naproti tyči „skrátená“ garáž. Keď je 
predný koniec tyče v garáži, zadné dvere garáže sa zavrú, predný koniec 
tyče ich rozbije a tyč sa pohybuje ďalej. Predné dvere garáže sú ale stále 
otvorené. Trik je v tom, že dvere sa zatvárali súčasne v sústave spojenou 
s garážou. Súčasnosť je relatívna, a preto sa dvere v sústave spojenej  
s tyčou nebudú zatvárať súčasne. Predné dvere garáže sa zavrú až potom, 
keď zadný koniec tyče bude v garáži. V obidvoch sústavách máme 
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rovnaký konečný stav. Tyč preletela zadnými dverami garáže, v ktorých 
urobila dieru, predné dvere garáže ostali nepoškodené.  

Ak je stena garáže pevná a tyč ju neprerazí, v obidvoch sústavách 
dostaneme tiež ten istý výsledok. V sústave spojenej s garážou tyč vletí 
do garáže a oboje dvere sa zavrú. Tyč narazí na zadné dvere, začne sa 
lámať a spomaľovať. Tým sa tyč predlžuje a narazí zvnútra aj na predné 
dvere. V sústave spojenej s tyčou sa najprv otvoria predné dvere ga-
ráže. Zadné dvere garáže narazia na predný koniec tyče. Tyč sa začne 
lámať a pohybovať, garáž letí ďalej prakticky nezmenenou rýchlosťou 
a predné dvere garáže sa zatvoria až vtedy, keď je celá tyč vnútri. 

 
V časticovej a jadrovej fyzike je bežné, že sa interakcie častíc a jadier 

opisujú v rôznych súradných sústavách. Napríklad zrážku dvoch jadier 
A, B môžeme opísať v súradnej sústave spojenej s jadrom B. V danom 
okamihu v sústave B bude situácia vyzerať ako na obr. 7-11a. 

Obr. 7-11a 
Zrážka jadier A a B  
v sústave spojenej s jadrom B 

Obr. 7-11b 
Zrážka jadier A a B  
v sústave spojenej s jadrom A. 

Jadro B, ktoré je v pokoji (v tejto sústave) má tvar gule, jadro A, ktoré 
sa pohybuje má rozmery v smere pohybu skrátené. V tejto sústave  
v určitom okamihu môže byť jadro A vnútri jadra B. V sústave spojenej  
s jadrom A vyzerajú rozmery jadier ako na obr. 7-11b a v tejto sústave 
má jadro A tvar gule, zatiaľ čo jadro B je sploštené. 
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Samozrejme, môžeme zrážku jadier opisovať aj v sústave, v ktorej sa 
obe jadrá pohybujú a potom sú v nej obe sploštené. 

Na urýchľovači SPS sa študujú od roku 1986 až podnes (2003) zrážky 
rôznych jadier až po olovo-olovo (Pb-Pb), pričom jadro terčíka je v pokoji 
a jadro dopadajúceho zväzku má energiu 32 448 GeV (každý nukleón  
v 208Pb má energiu 160 GeV). Na urýchľovači RHIC v Brookhavene  
v USA sa od roku 2000 študujú zrážky proti sebe letiacich zväzkov 
jadier, pričom každý nukleón v jadre má energiu 100 GeV. Zrážky sa 
opisujú bežne v rôznych sústavách a pri plnom rešpektovaní vzťahov 
platných v špeciálnej teórii relativity. Priame pozorovanie splošťovania 
jadier sa v týchto experimentoch nesledovalo, ale nepriamo sa splošťo-
vanie prejaví v tom, aká je hustota energie častíc, ktoré vzniknú v zráž-
kach jadier. A tá je v súlade so splošťovaním jadier podľa špeciálnej 
teórie relativity. 

Paradoxy teórie relativity často zvádzajú niektorých ľudí k pokusom  
o „vyvrátenie Einsteina“. Ono by to znelo hrdo, keby sa vravelo, že pán 
X. Y. vyvrátil špeciálnu teóriu relativity. Fyzici, najmä tí, ktorí používajú 
špeciálnu teóriu relativity v každodennej práci ako úplne štandardný 
nástroj si o tom myslia svoje a zväčša nemajú čas a chuť komentovať 
články takýchto „vyvracačov Einsteina“. Občas na ne niekto našťastie 
reaguje. Pozri napr. článok Vladimíra Baleka v časopise Quark. Jednu 
„rozprávku“ o vyvracaní ŠTR nájdete na serveri FYZIKUS. 

7.9  Hybnosť a energia v ŠTR 

Úvodná poznámka 

ŠTR je neodmysliteľnou súčasťou časticovej fyziky (fyziky elementárnych 
častíc). Hľadanie odpovedí je pre časticového fyzika jedným z najväčších 
dobrodružstiev. Z istého pohľadu pripomína jednu obrovskú, ale aj mimoriadne 
náročnú detektívku. Prečo? Predstavte si, žeby vašou úlohou bolo zistiť a opísať 
na akom princípe pracujú dedkove náramkové hodinky. Poviete si: „ak by sme 
hodinky otvorili, postupnou analýzou zistíme, ako zapadá jedno koliesko do 
druhého, ako pružinka roztáča celý mechanizmus koliesok atď. Po istom čase 
by bolo možné pochopiť ako zhruba tieto hodinky fungujú.“ Lenže hodinky 


