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Neskôr po desiatich rokoch namáhavej práce dokončil (1916) asi najkrajšiu zo 
všetkých fyzikálnych teórií – všeobecnú teóriu relativity. 

V rokoch 1911 až 1913 Einstein pôsobil ako profesor teoretickej fyziky  
v Prahe. Odtiaľ odišiel do Zürichu, neskôr sa stal členom Pruskej akadémie vied 
a bol riaditeľom fyzikálneho ústavu v Berlíne. Tam pracoval takmer 20 rokov. 
Po nástupe nacistov k moci sa demonštratívne vzdal členstva v Pruskej aka-
démii vied a odcestoval do USA. Žil a pracoval až do konca svojho života  
v Princetone.  

7.2  Priestor a čas v klasickej mechanike  

Klasická mechanika vznikla v 17. storočí najmä zásluhou Galileiho  
a Newtona. Newton zhrnul všetky vtedy známe poznatky o pohybe telies 
do troch zákonov, ktoré mali veľký význam. Boli základom presných 
výpočtov pohybu planét aj návrhov rôznych mechanizmov používaných 
v praxi. Zdalo sa, že princípy, podľa ktorých sa svet riadi, boli objavené 
raz navždy a na predstavách o priestore a čase použitých pri ich formu-
lácii nebude už treba nič meniť. 

Pripomeňme si teraz niektoré poznatky klasickej mechaniky, najmä 
poznatky o priestore a čase. Polohu telesa v priestore opisujeme vždy 
vzhľadom na ostatné telesá, t. j. vzhľadom na istú vzťažnú sústavu.  
V tejto sústave si volíme istú súradnicovú sústavu zvyčajne s tromi 
navzájom kolmými osami. Polohu bodu v priestore určujeme potom 
pomocou troch súradníc x, y, z. To, čo nastane v určitom mieste pries-
toru v istom okamihu, nazveme udalosťou. Môže to byť napríklad 
rozsvietenie alebo zhasnutie baterky, dopad častice do istého miesta  
na stene. Každú udalosť charakterizujeme štvoricou veličín x, y, z, t, 
pričom prvé tri určujú miesto a t určuje čas, v ktorom sa udalosť stala. 
Keď v danej súradnicovej sústave nastanú dve udalosti v rovnakom 
mieste, nazývajú sa súmiestne. Keď v danej sústave nastanú dve uda-
losti v rovnakom čase, hovoríme o súčasných udalostiach. Súčasnosť  
a súmiestnosť je viazaná na určitú súradnicovú sústavu. 

Opis pohybu telies je najjednoduchší v inerciálnych vzťažných sús-
tavách, v ktorých platí prvý Newtonov pohybový zákon: Telesá, na  
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ktoré nepôsobia vonkajšie sily, zostávajú v pokoji, alebo sa pohybujú 
rovnomerne priamočiaro. Takéto súradnicové sústavy sa nazývajú 
inerciálne. Ak je S inerciálna sústava, tak každá sústava S', pohybujúca sa 
vzhľadom na S rovnomerne a priamočiaro, je tiež inerciálnou sústavou. 

V klasickej mechanike predpokladáme, že čas je absolútny, to zna-
mená, že plynie rovnako rýchlo vo všetkých vzťažných sústavách. To 
zodpovedá aj našej skúsenosti. Keď cestujeme vlakom, prechádzame 
najskôr zo sústavy spojenej so Zemou do sústavy spojenej s vlakom  
a späť do sústavy spojenej so Zemou. Po vystúpení z vlaku si nemusíme 
posúvať ručičky hodiniek – vo vlaku plynul čas rovnako rýchlo ako na 
Zemi. Nezávislosť plynutia času od vzťažnej sústavy vedie tiež k abso-
lútnosti súčasnosti. Keď sú dve udalosti, ktoré sa stali v rôznych mies-
tach, súčasné v jednej sústave, budú súčasné aj vo všetkých ostatných 
vzťažných sústavách. Rovnako absolútne sú aj vzdialenosti. Ak je v jed-
nej vzťažnej sústave v určitom čase vzdialenosť dvoch telies napr. 10 m, 
potom táto vzdialenosť bude 10 m aj v každej inej vzťažnej sústave. 

V klasickej fyzike hmotnosť telesa nezávisí od veľkosti rýchlosti, 
ktorou sa teleso pohybuje. Preto veľkosť rýchlosti telesa môže byt' prin-
cipiálne ľubovoľne veľká. Vyplýva to z druhého pohybového zákona  
F = ma. Keď pôsobí stála sila F dostatočne dlho, zväčšuje sa veľkosť 
rýchlosti telesa neobmedzene. 

Princíp skladania rýchlostí je v klasickej fyzike jednoduchý. Ak sa 
napr. pohybuje vlak vzhľadom na stanicu rýchlosťou veľkosti v a vo 
vlaku sa v smere jeho pohybu pohybuje človek rýchlosťou veľkostí u' 
(vzhľadom na vlak), potom rýchlosť tohto človeka vzhľadom na stanicu 
má veľkosť 

 u = v + u' (1) 

Uvažujme o dvoch inerciálnych vzťažných sústavách S a S' (obr. 7-2), 
ktoré sa navzájom pohybujú rovnomerne priamočiaro. V čase t = t' = 0 
osi oboch sústav splývajú. Sústava S´ sa vzhľadom na S pohybuje stálou 
rýchlosťou v v kladnom smere osi x. Sústava S sa vzhľadom na S' pohy-
buje opačným smerom rýchlosťou −v v smere osi x. Keď v sústave S'  
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nastane nejaká udalosť so súradnicami x', y', z', t', potom pozorovateľ  
v sústave S priradí tejto udalosti súradnice x, y, z, t, pričom platí 

 x = x' + vt,     y = y',     z = z',     t = t' (2) 

Zo vzťahov (2) vidíme, že čas plynie v oboch sústavách rovnako. 
Vzťah (2) sa nazýva Galileiho transformácia. Udáva prechod od sú-

radníc udalostí v jednej sústave k súradniciam v druhej sústave a naopak. 

 

Obr. 7-2 
Znázornenie dvoch inerciálnych súradnicových sústav 

Vo vyučovaní fyziky v 1. ročníku ste sa oboznámili s mechanickým 
(Galileiho alebo klasickým) princípom relativity: Vo všetkých inerciál-
nych vzťažných sústavách platia rovnaké zákony mechaniky. 

Pomocou pokusov z oblasti klasickej mechaniky nemožno odlíšiť 
jednu inerciálnu sústavu od druhej. Z hľadiska zákonov mechaniky sú 
všetky inerciálne sústavy úplne rovnocenné. 

Všetky poznatky klasickej mechaniky sú časťami jedného celku. Ak 
sa ukáže, že jedno jediné z týchto tvrdení treba zmeniť, potom treba 
zmeniť aj ostatné. A presne toto sa stalo po vzniku teórie relativity. 

Historická poznámka 
Všimnite si ako GALILEO GALILEI opísal princíp relativity: Uzavrite sa s niekto-

rým so svojich priateľov do kajuty v podpalubí veľkej lode a zoberte zo sebou 
muchy, motýle a inú lietajúcu háveď. Zoberte zo sebou aj nádobu s vodou,  
v ktorej plávajú ryby. Zaveste fľašu, z ktorej kvapká voda do nádoby postave-
nej pod ňou. Keď vaša loď stojí na mieste, pozorne sledujete, že hmyz lieta vo 
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všetkých smeroch rovnakými rýchlosťami. Ryby plávajú úplne ľubovoľne, a ne-
dávajú prednosť žiadnemu smeru. Kvapky padajú do nádoby pod fľašou. Ak 
hodíte niečo svojmu priateľovi, potom musíte vynaložiť vo všetkých smeroch 
rovnaké úsilie, ak hádžete na rovnakú vzdialenosť. Ak sa odrazíte oboma no-
hami, preletíte vždy rovnakú vzdialenosť v ľubovoľnom smere… Potom dajte 
povel, aby sa loď začala pohybovať ľubovoľnou rýchlosťou, ale rovnomerne  
a bez otrasov. V žiadnom z predchádzajúcich dejov nezistíte najmenšiu zmenu 
a podľa žiadneho deja nezistíte, či sa loď pohybuje, alebo stojí na mieste.  

7.3  Vznik špeciálnej teórie relativity 

V druhej polovici 19. storočia vypracoval JAMES CLERK MAXWELL 
(džejms klark meksvel, 1831 – 1879) ucelenú teóriu elektromagnetických 
javov. Táto teória neobsahovala mechanické veličiny. Pripomeňme si 

napríklad zákon elektromagnetickej indukcie 
t

U
∆
∆Φ

−=i . Vidíme, že sa 

v ňom neuvažuje o žiadnych časticiach alebo silách, ktoré medzi nimi 
pôsobia. Z Maxwellovej teórie tiež vyplynulo, že svetlo je elektromag-
netickým vlnením. Všetky vtedy známe vlnové deje boli vlnením urči-
tého prostredia (vlny na vodnej hladine, zvukové vlny a pod.). Preto sa 
fyzici domnievali, že aj svetlo musí byť vlnením nejakého prostredia, 
ktoré nazvali éter. Tento éter by musel mať pozoruhodné vlastnosti. 
Musel by byť v celom vesmíre (inak by k nám nepreniklo svetlo zo 
vzdialených hviezd). Musel by byt' ľahko priestupný (inak by brzdil 
pohyb Zeme okolo Slnka) a svetlo by sa v ňom muselo šíriť rýchlosťou c. 
Viacerí fyzici, vrátane Maxwella, sa usilovali vymyslieť mechanické 
modely éteru, ale nepodarilo sa im to a časom sa ustálilo presvedčenie, 
že elektromagnetické javy nemožno vysvetliť pomocou mechaniky. 

Inerciálna sústava spojená s éterom by sa odlišovala od všetkých 
ostatných inerciálnych sústav. Pomocou experimentov so šírením svetla 
by potom bolo možné zistiť rýchlosť každej inerciálnej sústavy vzhľa-
dom na éter. Pre šírenie svetla by neplatil mechanický princíp relativity. 
Skutočne, keď sa Zem pohybuje v istom smere vzhľadom na éter rých-
losťou v a zo Zeme vyšleme svetelný signál v tom istom smere, bude 
rýchlosť signálu vzhľadom na éter c a vzhľadom na Zem c − v. Signál 


