
 151

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 
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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 
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vyslaný v opačnom smere by sa vzhľadom na Zem pohyboval rýchlos-
ťou c + v (obr. 7-3). Keďže Zem sa pohybuje okolo Slnka rýchlosťou 
30 km · s−1 približne po kruhovej trajektórii, fyzici očakávali, že Zem 
sa pohybuje približne takouto rýchlosťou aj vzhľadom na éter. 

Obr. 7-3 
Zem letí éterom rýchlosťou v  
a svetlo sa pohybuje vzhľadom  
na éter rýchlosťou c 

Koncom 19. storočia uskutočnili fyzici viacero pokusov, v ktorých 
sa snažili odmerať zmeny rýchlosti svetla vzhľadom na Zem spôsobené 
pohybom Zeme vzhľadom na éter. Všetky výsledky však boli negatívne, 
svetlo sa vo všetkých smeroch šírilo vzhľadom na Zem rovnakou rých-
losťou c. Dnes je tento fakt o konštantnej rýchlosti svetla potvrdený  
i prácou medzinárodného časového systému atómových hodín aj pokusmi 
vo fyzike elementárnych častíc a v jadrovej fyzike (obr. 7-4a, b). 

Obr. 7-4 
a) Rádioaktívne jadro, ktoré je v pokoji 
vzhľadom na laboratórium, vysiela 
žiarenie pohybujúce sa rýchlosťou c 
vzhľadom na laboratórium  
b) žiarenie vysielané pohybujúcim sa 
jadrom má vzhľadom na laboratórium 
zasa rýchlosť c 

Konštantná rýchlosť svetla ukazuje, že ani pomocou experimentov 
so šírením svetla nemožno odlíšiť jednu inerciálnu sústavu od druhej. 

Na vysvetlenie experimentálnych výsledkov, ktoré poukazovali na 
konštantnú rýchlosť šírenia svetla, sa vyslovilo koncom 19. storočia 
viacero hypotéz, ale žiadna z nich nepomohla hlbšie pochopiť tento 
jav. Najvhodnejším sa napokon ukázal Einsteinov prístup: fyzikálny 
fakt o rovnakej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách bol 
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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. 


