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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  
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a sú tam umiestnené aj hodiny. Všetky hodiny sú zhotovené úplne rov-
nako a pred ich rozmiestnením po uzloch lešenia výrobca starostlivo 
skontroloval, že všetky hodiny idú rovnako rýchlo. Takúto sústavu tyčí 
a hodín vidíte na obr. 7-6. Teraz príde to najdôležitejšie. Musíme hodiny  

 

Obr. 7-6 
Mriežka meracích tyčí osadených 
hodinami,  
ktorá môže byť len myslenou. 

„nastaviť“ tak, aby boli synchronizované. Urobíme to tak, že na každé 
hodiny postavíme maličkého pozorovateľa (inteligentného mravca 
alebo niečo iné). Pozorovateľa, ktorý je pri hodinách v mieste x = 0, y = 0,  
z = 0 nazveme „hlavný pozorovateľ“. Pozorovateľ v mieste s priestoro-
vými súradnicami x, y, z pozná aj svoju vzdialenosť od hlavného pozo-
rovateľa, r = (x2 + y2 + z2)1/2. Nastavenie všetkých hodín v sústave sa 
uskutoční podľa nasledujúcej inštrukcie. V istom (ľubovoľnom) 
okamihu hlavný pozorovateľ nastaví na svojich hodinách čas t = 0, 
spustí svoje hodiny a vyšle svetelný signál. Keď svetelný signál dorazí 
k pozorovateľovi vo vzdialenosti r, tento pozorovateľ nastaví svoje 
hodiny na čas t = r/c , kde c je rýchlosť svetla a spustí ich. Ak je lešenie 
konečné, po istom čase sú všetky hodiny spustené. Predpokladáme, že 
„lešenie“ je dostatočne husté. Každej udalosti v danej inerciálnej sústave 
vieme potom priradiť súradnice x, y, z a čas t. Súradnicou je to x, y, z, 
ktoré je napísané na najbližšom uzle (lešenie je husté) a čas t je to, čo uka-
zujú hodiny v tomto uzle. Synchronizáciu hodín sme urobili pomocou 
svetelného signálu, pretože vieme, že svetlo sa v každej inerciálnej sú-
radnicovej sústave šíri všetkými smermi rýchlosťou c. 
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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 


