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prijatý ako základný postulát, z ktorého vyplýva, že pomocou svetelných 
dejov nemožno odlíšiť jednu inerciálnu sústavu od druhej.  

Logickým výsledkom tejto analýzy bolo rozšírenie princípu relativity 
z mechanických, na všetky fyzikálne deje a vylúčenie pojmu éter z fyziky 
(éter by bol totiž v pokoji voči jednej inerciálnej sústave, ktorá by sa tým 
odlišovala od všetkých ostatných). 

Teória vybudovaná na týchto princípoch sa nazýva špeciálna teória 
relativity (ŠTR). Špeciálnou sa nazýva preto, že platí iba v inerciálnych 
sústavách. Teória je založená na dvoch postulátoch: 

1. Princíp relativity: Vo všetkých inerciálnych sústavách platia rov-
naké fyzikálne zákony. 

Všetky inerciálne vzťažné sústavy sú fyzikálne úplne rovnocenné. 
Neexistuje žiadna význačná „absolútna“ sústava, preto nemožno žiad-
nymi fyzikálnymi pokusmi (mechanickými, optickými, ani inými), 
uskutočňovanými vnútri sústavy zistiť, či je táto sústava vzhľadom na 
inú sústavu v pokoji, alebo sa vzhľadom na ňu pohybuje rovnomerne 
priamočiaro. Princíp relativity platný v mechanike je tu rozšírený na 
všetky fyzikálne deje. 

2. Princíp konštantnej rýchlosti svetla: Vo všetkých inerciálnych 
sústavách má rýchlosť svetla rovnakú veľkosť, nezávislú od rýchlosti 
zdroja svetla. Táto hodnota nezávisí od smeru šírenia svetla a od vzá-
jomného pohybu svetelného zdroja a pozorovateľa.  

7.4  Relatívnosť súčasnosti 

Postulát o konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu je kľúčom ku všet-
kým zdanlivo „podivným“ výsledkom teórie relativity aj k zmenám  
v našom chápaní priestoru a času. Treba zdôrazniť, že tento postulát je 
potvrdený všetkými doterajšími experimentálnymi údajmi. Ak vedie  
k „podivným“ výsledkom, je to spôsobené tým, že tento postulát a fakty, 
ktoré ho potvrdzujú, nesúhlasia s tým, čo by sme očakávali podľa našej 
skúsenosti. Naša každodenná skúsenosť však vychádza zo znalosti po-
hybov s rýchlosťami oveľa menšími, ako je rýchlosť svetla c. Preto 
neprekvapuje, že pri rýchlostiach, ktorých veľkosť sa približuje k veľ-
kosti rýchlosti svetla, sa objavuje niečo celkom nové. 
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Teraz objasníme, že princíp konštantnej rýchlosti svetla vedie k tomu, 
že súčasnosť dvoch udalostí je relatívna. To znamená, že dve udalosti 
súčasné v jednej vzťažnej sústave, už nebudú súčasné v druhej sústave. 
Nech je vzťažnou sústavou S priama trať (obr. 7-5). Sústavou S' je dlhý 
vagón, ktorý ide rovnomerne a priamočiaro po trati rýchlosťou v. Upros-
tred vagóna je signálna lampa Z a na oboch koncoch vagóna sú rovinné 
zrkadlá A, B. V istom okamihu signálna lampa „blikne“. Pozorovateľ 
vo vzťažnej sústave S' (vagón) zistí, že svetelný signál dopadne na obi-
dve zrkadlá súčasne, lebo svetlo prebehlo v oboch prípadoch rovnaké 
vzdialenosti rýchlosťou c. Dve nesúmiestne udalosti sú z jeho hľadiska 
súčasné. 

 
Obr. 7-5 
Vzťažná sústava S' je spojená s pohybujúcim sa vagónom, 
sústava S je v pokoji vzhľadom na nástupište 

V sústave S (trať) však pozorovateľ na trati zistí, že signály nedopadnú 
na obe zrkadlá súčasne. Svetlo sa v jeho sústave šíri v oboch smeroch 
tiež rýchlosťou c. No zrkadlo A sa posunulo počas šírenia svetelného 
signálu z miesta A do miesta A' (bližšie k zdroju), kým zrkadlo B sa 
vzdialilo do miesta B' (ďalej od zdroja). Z toho je zrejmé, že pre pozo-
rovateľa na trati dôjde svetlo k zrkadlu A skôr ako k zrkadlu B. Pre 
tohto pozorovateľa obe udalosti nie sú súčasné. 

Analyzujme teraz podrobnejšie, čo vidí pozorovateľ v sústave S spo-
jenej s traťou. Dĺžku vagóna označí 2L. Čas t1 za ktorý svetlo dôjde  
k prednej stene vagóna, bude daný rovnicou  
 ct1 = L + vt1 
kde ct1 je dráha, ktorú prejde svetlo za čas t1, L je vzdialenosť prednej 
steny od zdroja v čase, keď bol signál vyslaný a vt1 je vzdialenosť, ktorú 
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prejde predná stena za čas medzi vyslaním signálu a jeho dopadom na 
prednú stenu. Z rovnice dostaneme 

 
v−

=
c

Lt1  

Podobne pre čas, za ktorý dopadne signál na zadnú stenu, dostaneme 
rovnicu ct2 = L − vt2, z ktorej 

 
v+

=
c

Lt2  

Zrejme t2 < t1 a dopad signálu na prednú a zadnú stenu vagóna nebude 
v sústave S súčasný. 

Súčasnosť dvoch udalostí je relatívna. O súčasnosti dvoch udalostí 
možno hovoriť iba vtedy, keď je daná vzťažná sústava. Ako súčasné  
sa môžu vo všetkých sústavách javiť iba udalosti, ktoré sú v nich tiež 
súmiestne. 

Tento zdanlivo paradoxný výsledok je spôsobený tým, že veľkosť 
rýchlosti svetla je v oboch sústavách rovnaká.  

O sebe a o teórii relativity Einstein raz povedal: „Niekedy sa ma pýtajú, ako 
som vytvoril teóriu relativity. Myslím, že dôvod je v nasledujúcom: Normálny 
dospelý človek nikdy nepremýšľa o problémoch priestoru a času. O takých 
veciach sa premýšľa len v detstve. Môj duševný vývoj bol zrejme spomalený, 
a tak som začal uvažovať o priestore a čase až v dospelom veku. Prirodzene sa 
mi podarilo preniknúť do problému hlbšie ako dieťaťu s normálnymi schop-
nosťami…“ 

7.5  Vzťažná sústava a synchronizácia hodín 

Ak chceme určovať miesto a čas jednotlivých udalostí, potrebujeme 
definovať v danej inerciálnej sústave priestorové súradnice a čas. Naj-
jednoduchšie si definíciu súradníc predstavíme ako husté pravouhlé 
trojrozmerné „lešenie“, zhotovené z pevných jednotkových tyčí. Všetky 
tyče v danej sústave sa nachádzajú v pokoji. V každom bode, kde sa 
tyče spájajú (v uzle), je umiestnená tabuľka so súradnicami tohto uzla  


