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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 1, Úvod)

V prvním našem seriálu, NIKOLA TESLA A JEHO DENÍKY, jsme se věnovali opravdu existujícím,
ověřeným dokumentům o Teslovi, řekli bychom "literatuře faktu". Už tam jsme ale museli být opatrni:
Tesla popisuje své objevy spíše jakožto zjevení, ačkoliv víme, že si vše předem spočítal a strávil
nesmírně hodin v laboratoři, aby dosáhl kýžených výsledků. Také jeho deník z Koloráda nenaznačuje,
zda tam šlo o úspěch či nikoliv a rovnice samy by potřebovaly celou knihu k vysvětlení, abychom jim
porozuměli.. Nu a složka FBI? Už na začátku jsme tušili, že šlo o manipulaci veřejného mínění,
utajení, jak to vlastně bylo a patrně i zamaskování, že šlo o zpackanou akci FBI.
Upozornění: Teslovy deníky vyšly v lednu jako samostatná kniha a ano, je ke stažení zdarma, z
naší knihovny KNIHY OFF-LINE.

ÚVODEM.
Otázka ztracených Teslových deníků se
vynořila už brzo po válce a to zcela logicky.
Tesla si opravdu pracovní deníky psal a
zcela určitě jeden je (případně i jich může
být i víc) v jeho muzeu v Bělehradě, kam
část pozůstalosti po Teslovi věnoval jeho
vzdálený příbuzný Sava Kosanovič.
Profesor Marinčič deník upravil a vydal
jako kinu (POZNÁMKY Z COLORADO
SPRINGS (1899-1900), © Colorado Springs
Notes, vydalo NOLIT, Beograd, 1978, pod
záštitou Muzea Nikoly Tesly v Bělehradě),
více v našem prvním seriálu o Teslovi,
Teslovy deníky
Jak už také víme, FBI nejprve popíralo, že
by jeho zástupci otevřeli Teslův trezor a navíc se tam prý nic nenašlo :-). Také existovalo
pár beden s dokumenty, které byly uloženy jinde. Ty byly namátkou prozkoumány a
vyšetřeny odborníky, kteří suverénně prohlásili, že tam nebylo nic, co by mohlo pomoci
USA či nepříteli. To bylo v roce 1943, stále ještě trvala druhá světová válka a nepřítelem
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byli vlastně míněni jen Němci a Japonci.
A tak po válce putují dokumenty do Jugoslávie a hle, najednou se tam objevil i Teslův
deník, zřejmě autentický. Přitom se nikdo předtím o žádných denících nikde ani
nezmínil. A ten "nevinný" deník z Kolorada"? V témže fajlu FBI najdeme kopii článku z
časopisu Design news, popisujícím "Projekt Tesla", ve kterém po válce zkoumali
američtí vědci Robert A. Colka a Dr. Robert W. Bass tzv. fusion energy (energie
nukleární fůze) na kulových blescích, vyráběných podle dosud "nezveřejněných
poznámek Nikoly Tesly".
Zřejmě se nejedná o poznámky z bělehradského koloradského deníku, tam už sice kulové
blesky Teslu obtěžovaly, ale své úsilí věnoval hlavně jejich zamezení, protože to byly
nežádoucí jevy. "Projekt Tesla" měl úkol opačný a čirou náhodou se konal ve stejném
hangáru, kde byla sestavena první atomová bomba. Později se Tesla totiž ke kulovým
bleskům vrátil, tentokrát ale k jejich použití jako účinné zbraně a jeho poznámky budou
teda jistě z pozdějšího deníku, který v Bělehradě uložen nebyl!
Tak to vidíte: už tu máme dva a ještě v době, kdy Teslova pozůstalost cestovala do
Jugoslávie, se o žádném deníku ani nemluvilo! Je možné, že je odborníci ve skladišti
APC přehlédli? V seznamu, který jsme uvedli v prvním seriálu, není totiž žádný deník
jmenován ani studován, zkoumali jen jednoduché, spolu nesouvisící dokumenty!
Abychom si rozuměli: nepodezříváme ony odborníky z nedbalosti, jen z jistého zatajení byla přece válka :-).

Abychom pochopili, proč si Tesla deníky psal, musíme si nejprve říci něco o tom, jak
vlastně pracoval. Existují dvě žertovné definice vynálezce. Ta první říká, že "vynálezce
je člověk, který neví, že to nejde udělat a tak to vynalezne", což se hodí spíše na Edisona.
Ten neměl technické vzdělání - on si jen nepřipustil, že některé problémy jsou
neřešitelné :-). Jak je vidět, měl svou pravdu. Jeho metoda pak byla čistě praktická: tak
například aby našel správný druh bambusu pro své vlákno do žárovky, udělal stovky
neúspěšných pokusů s různými bambusy. Jeho vytrvalost se vyplatila - a i když nelze
říci, že zahájil období světla (tehdy už existovaly plynové a obloukové lampy), rozhodně
tím posunul lidstvo o pěkný kus kupředu.
Na Teslu spíše platí definice druhá, tj. že "vynálezce je inženýr, který nebere své vzdělání
příliš vážně". Ano, Tesla vystudoval inženýrství na univerzitě (rok v Praze, zbytek v
Budapešti), ale právě tím, že šel už ve studiích ještě dál, posunul hranice vědy v
elektrotechnice i v jiných oborech. Ovšem i on jako Edison musel pro svoje vynálezy
stavěl modely, než si je dal patentovat. Na rozdíl od Edisona ale jednou daroval většinu
svých patentů zdarma Westinghousovi (když Westinghouse málem zkrachoval) a do
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konce života pak pracně musel shánět peníze na svoje pokusy. Náš český vynálezce,
Křižík, byl naopak prospěšným biznysmenem - jeho nejznámější patent byl právě
regulátor na už zmíněnou uhlíkovou obloukovku, který mu vynesl dost peněz. Křižík měl
navíc svoji firmu (podobně jako Edison), stavěl pražské tramvaje a podobně jako tehdy
každý vynálezce-výrobce, kreslil výkresy křídou na zem. Jak jiné je to dnes, kdy výroba
výkresů trvá déle než běží samotná výroba produktů, která se brzo musí vylepšovat a k
tomu jsou třeba nové výkresy :-).
Tesla šel dál než Edison: u něj byl nejprve teorie a pak teprve pokusný model. Často mu
pracoval model hned napoprvé a zbytek bylo jen vylepšování. U něj byl na počátku vždy
nápad, proto toho tolik dokázal. Není divu, že o své nápaditosti mluví nejvíc, on měl
opravdu myšlení geniuse. Způsob jeho práce popisuje jeho známý: jednou Tesla na
procházce v pařížském Buloňském lesíku začal píchat holí do písku a vykřikovat: "To je
ono, takhle to bude pracovat!". Přišel totiž tehdy na metodu točivého pole, základ
elektrického motoru na střídavý proud. To ovšem vyžadovalo vícefázový systém a Tesla
správně dokázal, že teprve tři fáze vytvářejí něco, co by nahrazovalo - v hrubé představě
- kruh s určitým počtem opačně orientovaných magnetů. Nu a střídavý motor pak
nahradil stejnosměrný motor, který měl značně omezené použití a životnost (ohořívání
kartáčků). A motor s velkou životností právě potřebovaly továrny i zemědělci; a zbytek
je už jen historie.
Dnes už nemusíme studovat Edisona, protože vše, co vymyslel, bylo použito v praxi a je
už dávno překonáno. U Tesly tomu tak není: jeho hlavní zásluhou jsou právě jeho teorie,
na kterých se pořád ještě dá budovat, obzvláště proto, že mnohé ještě nebyly dál
propracovány. Na to právě Tesla potřeboval peníze a ty už neměl. Pravda, některé teorie
se nám zdají opravdu nemožné, ale nezapomínejme, že se kdysi také tvrdilo, že třífázové
sítě nemají budoucnost, že jeho dálkově řízená torpeda jsou nesmysl, že jeho neonové
trubice nikdy nenahradí žárovky atd. Dnes, kdy se technologie vyvíjí nebývalým
tempem, se stává leccos "nemožné" najednou možným.
Ovšem hlavní problém není v tom, jak tyto teorie ocenit, prostudovat a vyzkoušet hlavní problem je vůbec je najít. První otázku, že skutečně existovalo víc deníků, jsme
vlastně už zodpověděli. Je téměř jisté, že existovalo, už proto, že jeden se našel. A
protože nebyl určen k publikaci, lze se domnívat, že Tesla skutečně měl zvyk si je psát
pro každý projekt. Výše uvedený, tj. druhý deník z Kolorada - pokud to není novinářská
kachna - může také naznačovat, že třeba byla část z prvního deníku oddělena - ať už
Teslou či někým jiným - a uschována. Totéž se ovšem mohlo stát i s dalšími deníky.
Možností je mnoho.
A v tom je právě ten zakopaný pes: pokud deníky existovaly, je třeba zjistit, zda dosud
existují a kde jsou. Probereme si tu zde většinu toho, co bylo dosud o tom napsáno a
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posoudíme, co může být pravda a co je jen fikce. A z toho se budeme snažit najít naši
odpověď . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 2, Zdroje) )

Jak jsme viděli v knize "Nikola Tesla a jeho deníky", tak jsme se z oficiální literatury,
včetně Teslovy knihy, o jeho denících celkem moc nedozvěděli. Náš cíl ovšem nebyly
jeho deníky, ale pátrání po tom, zda jeho ideje, které se během jeho života
neuskutečnily, ať už z nezájmu nebo proto, že technologie nebyla ještě tak daleko,
nejsou přece jen někde detailně popsány. Snad proto se i vynořily různé další spekulace
po jeho smrti, hlavně o jeho tajných denících a abychom se v tom všem alespoň trochu
vyznali, pokračuje zde v hledání tímto druhým seriálem . . .
Upozornění: "Nikola Tesla a jeho deníky" , první díl našeho pátrání po Teslovi, vyšly
u nás v lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky vlevo.

2. ZDROJE.
Teslův životopis nám poví o jeho práci
opravdu velmi málo. Byl samotář, nikdy se
neoženil a po jeho smrti zůstal delší dobu
jaksi zapomenut. Také jeho deník z
Kolorada, zatím jediný, který se oficiálně
nalezl a byl publikovaný, je spíše čtením
pro vědce nebo inženýry a ani ti často neví,
co tím vším Tesla sledoval. On sám se
vyjadřoval opatrně, což je pochopitelné,
vezmeme-li v úvahu, že své aplikace
zároveň hned i patentoval.
Vzpomínám, jak jsem si podával svůj první
patent, ještě v Praze. Referent patentového
úřadu, velice inteligentní člověk, který
tehdy jako první napsal českou knihu o
tranzistorových aplikacích (pro nás
elektronické vášnivce to bylo něco jako
bible), mně vysvětlil, že theorie sama se nedá patentovat. Jednak by to poskytovalo
někomu příliš velký monopol, jednak by to brzdilo vývoj a pokrok. Můžete patentovat
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přístroj, stroj či konkrétní aplikaci, ale to je vše.Ovšem i ten přístroj nesmíte popsat
nijak moc detailně, ale ponechat si určitá tajemství pro sebe, jinak vám někdo patent
obejde, česky řečeno ukradne. V Teslově době se ještě patenty ctily, dnes už se jimi
vynálezci ani moc nezdržují - hlavní je začít vyrábět a chytit první vlnu zájmu. Jen tak
mimochodem, k patentování mého nápadu nedošlo - ruské tanky tehdy dělaly na ulicích
moc velký rámus a tak jsem se radši přestěhoval až za moře, abych měl větší klid :-).
Asi po pěti letech se objevil v amerických Transactions of IEEE, vědecký článek, to jak
"moji" ideu rozpracovali a použili inženýři v Asii. Prostě už na to byla doba zralá, to už
tak bývá . . .
Když jsem certifikoval počítače pro Kanadu, bylo zajímavé, jak se zájmy výrobců lišily:
zatímco severoameričané hleděli hlavně na to, aby certifikace byla levná, Japonci penězi
nešetřili, jim šlo jen a jen o čas. A protože byli daleko, zvali si nás pravidelně i do
Japonska, kde jsme jejich nové výrobky testovali a certifikovali přímo u zdroje.
Konkurence, která pak jejich výrobky tajně někde koupila a re-inženýrovala (tj.
rozebrala a okopírovala), jim už nemohla stačit: od certifikace k výrobě to trvá
Japoncům jen asi týden, mají ji už totiž dávno připravenou. A pak rychle zaplaví
světový trh takovými kvanty výrobků, že si zajistí první odbyt hned na celý první rok, tj.
dobu, než to konkurence stačí okopírovat a vyrobit. A po roce pak už zase měli Japonci
nové, lepší modely, zatímco konkurence třeba ještě pořád pátrala, proč mají japonské
printery tak velkou přesnost a kvalitu . . .
Tohle vše ovšem za Tesly ještě nebylo a musel s výrobci doslova bojovat o to, aby jeho
vynálezy koupili a začali vyrábět, hlavně proto, že zisky ještě byly nejisté a trh ve
velkém jaksi neexistoval. Například Morgan jich pár zakoupil jen proto, aby je neměla
konkurence, ale nikdy je nepoužil. To ovšem znamená, že mu ani nemusel platit royalty,
tj. procento z prodeje výrobků. Hromada patentů proto Teslovi nevynesla skoro nic a ty
druhé, které by z něho udělali milionáře, buď zase investoval do výzkumu nebo se jich
vzdal a věnoval je bez náhrady Jiřímu Westinghousovi. Není divu, že si musel hledat
další příjmy pomocí nových objevů a chránit svůj výzkum, aby se konkurence nic
nedozvěděla. Jeho deníky - pokud jich je více než jen ten jeden z Kolorada a to asi bude
- budou asi plné výpočtů a nákresů, ale přidružené nápady, které přitom dostával, tam
pochopitelně nenajdeme - vymýšlel z nich už právě nový patent . . .

Kde teda máme hledat další informace? Tesla zaměstnával postupně několik sekretářek,
které měly přehled o jeho korespondenci a finanční činnosti. Naštěstí se jejich jména
vyskytují na Netu, některá i ve FBI fajlu. Jistě bychom našli hodně i ve špionážních
fajlech různých národů, ale ty bohužel nejsou přístupné :-). Navíc špionů-odborníků
bylo tehdy tak málo jako dnes a jejich zprávy asi byly dost nepřesné a zavádějící. Tesla
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také postupně zaměstnával několik pomocníků, tj. asistentů a jejich seznam by nám také
pomohl k tomu, abychom vyhledali na netu vše co mohli k Teslově práci říci. A
zajímavé by to jistě bylo, ale to probereme až později . . .
Vzpomínám na to, jak v sedmdesátých letech minulého století dostala kanadská pošta
(tehdy měla oddělení které regulovalo amatérské vysílačky a jejich komunikace) zprávu
od jednoho amatéra o jakémsi podivném vysílání. Studená válka byla ještě v plném
proudu a tak se snažili zjistit, o jaký vysílač jde. Ukázalo se, že vysílání pochází ze
Sovětského svazu, někde od města Rigy, kde za války postavili Němci jednu továrnu
firmy Telefunken. Stanice se prozradila tím, že měnila nosnou frekvenci, ale nějak
divně, jakoby ručně. Protože ale na sobě neměla namodulovanou žádnou
audiofrekvenci, tedy zvuk, víc se o to nikdo nezajímal.
To bylo v době, kdy Rusové zkoušeli své nové grandiózní plány, tak např. se pokoušeli
o zavlažování půdy kolem Uralu a to tak, že na severu posypávali zasněžené hory
sazemi a popelem, aby tam sníh rychleji tál. Tehdy také veřejně publikovali svůj pokus
o přenos užitkové elektřiny bezdrátově - něco, co prohlašoval Tesla, že umí s 95
procentní účinností, tj. jen s 5 procenty ztrát. Rusové prý přenos uskutečnili, ale jen s 85
procenty ztrát, tj. do cíle "dorazilo" jen 15 procent výkonu. Bylo to tedy prakticky
možné, ale jinak cenově jen velké fiasko. Víc jsem o tom neslyšel - mělo to
pochopitelně i jiné problémy, třeba jak nasměrovat takovou energii a případně zabránit
rozptylu či nedovolenému odběru elektřiny.
K tomu se přidala fáma, že v té době navštívili nějací Rusové bývalého asistenta Tesly,
který v té době údajně žil v Montrealu. Nu a zde nám nastává problém: pokud ho
opravdu navštívili, je možné - ale jen možné - že se ho ptali právě na to, jak to Tesla s
tím přenosem myslel vůbec udělat. Pak bychom zde měli spojení přímo na Teslovy
ideje, které ovšem nebyly ještě patentovány. Také je jisté, že si Rusové jistě přečetli
jeho dokumenty ve spřáteleném Bělehradě, navíc prolezlém ruskými špiony, hlavně
Teslův deník z Kolorada, kde se o tom Tesla zmiňuje, ale detaily neuvádí.
Kolik jim z toho na jejich pokusy poradil ten bývalý Teslův asistent v Montrealu, to už
se asi nedovíme. Asi moc ne, jinak už by napájeli svá města na dálku, bezdrátově . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 3, Osoby a obsazení)

Již na počátku našeho hledání jsem narazil na problém osob kolem Tesly. Ne, že by jich
nebylo dost, ale jak zjitsit, kdo věděl víc a kdo skoro nic? Kromě toho většina jich je dnes
už mrtvá. A co se vlastně chceme dozvědět a kdo právě tohle mohl vědět? Také je tu
problém odhadnout, jaké byly technické znalosti té které osoby, jak hodně se jí Tesla
svěřoval a pokud ta osoba pracovala pro někoho jiného, jaké informace asi sbírala?
Upozornění: Kniha "Nikola Tesla a jeho deníky" , první díl našeho pátrání po Teslovi,
vyšla u nás v lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky
vlevo.

3. OSOBY A OBSAZENÍ
Hned mi napadlo staré úsloví "za vším hledejte ženu", jenže žen bylo v Teslově životě
pomálu, jen sekretářky a pak manželky různých Teslových finančních podporovatelů a
přátel.
Naštěstí je v Teslově FBI složce řada jmen, která si
hoši od FBI předem zjistili a jistě i osobně prověřili,
jak už to bývá u policie zvykem. I zde ale došlo k
určitému zamaskování FBI akcí, ty kádrové posudky
už tam nejsou. To je pochopitelné: byla válka, FBI
dostávala asi dost často udání, že se někdo snažil
zmocnit Teslových dokumentů (z jejich složky
nejméně pět lidí) a to nejpravděpodobněji právě pro
nepřítele.
Jako první je v pořadí uvedena paní Lillian Drews,
Teslova sekretářka před rokem 1912, ale prý "s ním
nebyla v dobrém vztahu", jak praví Teslův dossier.
Můžeme se jen ptát, zda to byla ona, která byla Teslou
propuštěna pro - snad to můžeme říci - nadměrnou
obezitu. Pravděpodobně ne, sloužila u Tesly dost
dlouho než aby si mohl dovolit ten přepych a vyhodit
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ji. Víc se nám o ní ostatně nepodařilo zjistit, ale pochybuji, že by to, co věděla, mělo
něco společného s nějakým Teslovým tajemstvím.
Další je Mrs. Ruth Maier, sekretářka ne Teslova, ale pro Společnost Přátel Jugoslávie,
kteréžto společnosti byl Tesla členem a také mu to bylo bráno FBI za zlé - patrně proto,
že v okupované Evropě byla řada lidí, kteří spolupracovali s Němci (např. chorvatští
Ustaši pod Paveličem zmasakrovali velkou část Srbů v nacistickém Chorvatsku a to
takovým způsobem, že se z toho dělalo i Němcům špatně). Bylo tedy reálné nebezpečí,
že cizí agenti mohli proniknout i do protiněmecké jugoslávské asociace v USA pod
zástěrkou bojovníků proti Německu. Jenže paní Maier by asi o nich sotva věděla a asi ne
ani Miss. E. Oppa, "která tam též pracuje a zná plno jmen Teslových přátel".
Dále je jmenována i Mrs. Ava Astor, Lady Ribblesdale, jejíž manžel financoval Teslu
v období před rokem 1910. Narozena jako Ava Lowie Willing, nejprve se vdala za Johna
Jacoba Astora IV v roce 1891, se kterým se pak rozvedla v březnu 1910. John Jacob se
pak po roce klesl ke dnu s Titanikem a svou druhou, novou manželkou, když se vraceli z
líbánek v Evropě. V roce 1919 se Ava, která se zatím přestěhovala do Anglie, vdala za
anglického barona Ribblesdale, odtud její druhé jméno. Když ten po šesti letech zemřel,
vrátila se do USA, kde v roce 1958 v klidu skonala, ve věku 90 let. Zdá se, že tedy její
manželství s Astorem pokrývá nejplodnější Teslova léta v USA - v roce 1910 už zkoušel
svoji bezlopatkovou turbinu. Je tedy možné, že si rodina Astorů podržela nějaké
dokumenty jako záruku za peníze, které Teslovi půjčovali nebo dávali jako investice do
jeho projektů. Ty po jeho smrti získal Astro mladší, ale patrně z nich žádný prospěch
neměl. Pochybuji ale, že by jim Tesla dal jako záruku zrovna své deníky . . .
I tam se teda nic nedovíme. Nezbývá než se obrátit na Wikipedii, kde jeho jiná, loajální
sekretářka, Dorothy Skerrit, říká: "jeho bodrý úsměv a vznešený způsob, jakým se nesl,
vždy naznačoval gentlemanské chování, které mu bylo vrozené". O jeho jiné sekretářce,
Miss Muriel Arbus, zase víme jen to, že přispěla informacemi do knihy Prodigal genius
(Marnotratný genius), od již dříve zmíněného Johna Josepha O'Neilla, který s ní nadělal
FBI takové problémy (už jsme se o něm zmínili). Tomu patrně řekla Muriel vše, co
věděla a možná ještě víc, ale nic, co by pomohlo nám - pokud to ovšem John dal všecko
do své knihy. Právě ona mohla ovšem vědět i o zatajené návštěvě FBI, která prohledával
Teslovy dokumenty hned po jeho smrti.
Teslův přítel Hawthorne zase napsal: "Zřídka jsem potkal vědce nebo inženýra, který
byl také básníkem, filozofem, znalcem hudby, polyglotem a oceňoval dobré jídlo a pití".
Zde teda musím zalitovat, že jsme se v té době s panem Hawthornem nepotkali, mohl mít
zase víc o jednoho člena do své řídké sbírky :-).
Ale vážně: toto ocenění Tesly nám příliš nepomůže. Že byl sice introvert, ale také lev
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salónů, vždy pečlivě oblečený, je sice hezké - ale jak už jsme řekli, o žádném jeho
milostném románku se neví a manželku, která by nám také leccos vyzradila, neměl.
Navíc je jasné, že nebyl sice xenofóbní, ale svoje tajemství si uměl utajit dobře. Měl své
zkušenosti, když ho využil i Edison a později potomci Westinghousovi. Rozhodně se s se
svými výzkumy nesvěřoval sekretářkám nebo milostivým paním na různých
společenských dýcháncích :-).
Během dvacátých let už neměl ani dost peněz, aby si mohl sekretářky držet a navíc se
stával víc a víc excentrický, jak říká Wikipedie. Nešlo ale o nějaké pomatení mysli: jeho
nové vynálezy byly odmítány, nikdo nechtěl věnovat peníze na výzkum (stejně jako
dnes). Proces s Marconim o prioritu objevu radiového přenosu sice vyhrál, ale peníze za
to nedostal, šlo vlastně jen o prestiž. Stával se víc a víc zahořklý, i Nobelovu cenu,
kterou měl dostat dohromady s Edisonem, odmítl. Přišla krize a po ní válka v Evropě.
jeho návrhy, jak uhájit svobody malých států v Evropě nikdo nebral vážně. Stáhl se tedy
do sebe a jeho láskou se stali jen holubi, které chodil do parku krmit. Jeho zájem o ně byl
mimořádně emocionální: jednou prý k němu na stůl zalétla holubice, kterou krmíval a
tam padla mrtvá - vysvětloval si to tím, že chtěla umřít u něj. Asi už tušil i svůj konec a
ještě před svou smrtí dával poslíčkům instrukce, jak se o jeho holuby mají starat. Je také
zajímavé, že FBI nenapadlo, že třeba měl nějakou holubí poštu a dával zprávy nepříteli ale popravdě řečeno, slyšeli jste už někdy o holubovi, který by přeletěl celý Atlantik?
Ještě jeden sekretář - tentokrát muž - je zaznamenán v FBI složce, a sice George Scherf.
Je veden i v jiných záznamech a to různě: jednou jako finanční poradce, dokonce jako
partner v biznysu (to asi že Teslovi půjčil peníze, když ten už žádné neměl) a zase jinde v
literatuře se o něm mluví jako o Teslově asistentovi, mechanikovi a podobně. Uvádím ho
zde proto, že na FBI seznamu není uveden on - ale jeho žena!

Page 3 of 3

©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 4, Záhadný pan Scherff)

Pochopitelně, že bychom se mohli dozvědět víc od Teslových asistentů, pomocníků a
techniků, ale ti už nežijí. Tak především Julius Caito, mechanik, který pro něj pracoval v
Koloradu, Mr. Kirsch, kreslič, Bernard Levi, mechanik, Mr. Pickard, který dělal Teslovi
antény, Harry Secor, kreslič, který měl u sebe též některé Teslovy plány a John Skerret,
který byl svědkem mnoha demonstrací. To už je ale voda pod mostem, pokud něco
veřejně sdělili, bylo to asi jen spisovatelům, jako byl Mr. O'Neil nebo Sweezy, a to vše
najdeme v jejich publikacích. O prof. Scottovi z Yale se ve fajlu FBI dočteme, že pracoval
pro Teslu jako elektrotechnik a že prý ale Teslovým pracím nerozuměl. Otázkou zůstává,
zda se k té nevědomosti přiznal sám nebo to byla jen pomluva od jiného svědka. A pokud
se přiznal, zda se nedělal nechápavým úmyslně, i když, pravda, být profesorem ještě nic
negarantuje . . .
Upozornění: Kniha "Nikola Tesla a jeho deníky" , první díl našeho pátrání po Teslovi,
vyšla u nás v lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky
vlevo.

4. ZÁHADNÝ PAN SCHERFF (část prvá)
A tak nám zůstává jako největší zdroj Teslových tajností pan George Scherff, podle
různých informací jeho asistent, spolupracovník, účetní, financiér a podnikatel. Možná,
že byl to vše, možná ale že ne . . .
George H. Scherff, prý často řídil Teslovi jeho finanční a legální záležitosti. To on mu
patrně radil ohledně jeho patentů, kontraktů, různých návrhů a předvádění modelů.
Zatímco Tesla byl ještě v Koloradu plný nadějí, Scherff - který byl v New Yorku, kde ho
zastupoval - se mu snažil vysvětlit kritický stav jeho financí. Když se ukázalo, že
výsledky z Kolorada se nedají zpeněžit, Tesla se vrhl se stejnou energií na projekt ještě
náročnější: na radiovou věž v Warden Clyffe, která nejspíše mohla přenášet i velkou
elektrickou energii a to bezdrátově. Jaký byl přesně Teslův účel, to už se asi nedovíme,
rozhodně by nestavěl tak drahou a bytelnou věž, celou ze dřeva, jen aby s ní vysílal
nízkovýkonové radiové signály do Evropy či jinam.
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Tajný Teslův úmysl, tj. dodávat elektrickou
energii na dálku a navíc bezplatně se
ovšem milionáři J.P. Morganovi nemohl
líbit. Měl patrně nejprve v úmyslu jen
koupit Teslův vynález, aby jej mohl prodat
- ale možná už i pohřbít - navždy. Když ale
viděl, že práce na věži jsou přiliš drahé,
výsledky žádné a o Teslův nápad nebyl
žádný zájem, přestal projekt financovat. To
byl konec a věž se musela prodat do šrotu,
aby se zaplatila alespoň část Teslových
dluhů. Jakou úlohu v tom hrál Scherff si
můžeme jen domýšlet, podle toho, zda muů
Mark Twain v Teslově laboratoři
přidělíme jednu, dvě ale určitě ne všechny
tři jinak poměrně kontroverzní funkce:
totiž asistenta, tj. osobu technickou či sekretářskou, dále finančníka, tj. osobu zámožnou
a ještě navíc přítele, tj. osobu, které jde hlavně o Teslovo blaho. Když totiž viděl, že se
Tesla jen katastrofálně zadlužuje, musel jako přítel dojít k závěru, že je nejlepší projekt
předčasně skončit. Zda z toho měl Tesla nějaké blaho, to je ovšem jiná otázka :-).
O osobě Georga Scherffa se ví jinak dost málo. Patrně se nenarodil v USA, ale není
zapsán ani v emigračních listinách lodních společností.Je tedy je možné, že byl ilegál,
podle některých zdrojů se prý narodil v Německu, jméno je rozhodně německé. Nějakou
dobu pracoval pro Union Sulphur Company, jejíž prezident Fischer, rozený Němec,
vlastnil několik patentů na extrakci síry a destilaci nafty. Asi byl šikovný, když si ho
Tesla najal a o jeho dlouholeté věrnosti Teslovi nelze pochybovat.
Scherff byl ale také poslední člověk (kromě personálu v hotelu, pochopitelně), který
viděl Teslu ještě naživu a to 3 dny před jeho smrtí, 4 ledna 1943. Je tedy klidně možné,
že předběhl i hochy z FBI a odnesl si tehdy nějaké Teslovy deníky s sebou. Není ani
vyloučeno, že některé dokumenty svěřil Tesla, který tušil svůj konec, Scherffovi
úmyslně. Jinak je nepochopitelné, že se nenašel ani původní soupis věcí v trezoru ani
Teslova poslední vůle. Podle soupisu ve fajlu FBI byl totiž trezor téměř prázdný - pár
fotografií, dokumentů a medajle - na to by si asi Tesla sotva kupoval nebo najímal trezor.
Kolik z toho, co zmizelo, si odnesl Scherff a kolik později FBI? A kam to asi přišlo?
Jak dalece vlastně Scherff věděl o různých Teslových pokusech a jak dalece jim
technicky rozuměl? Prý byl při tom, když Tesla rozbíjel perlíkem svůj "stroj na
zemětřesení", který roztřásl okolní budovy natolik, že prý přiběhli policisté z blízké
strážnice. Co tehdy policisté řekli, si už Scherff nepamatoval - a záznam od policistů
jaksi neexistuje. Zde se nám začíná George Scherff jevit trochu jako vyprávěč a snad i
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autor některých bajek a legend o Teslovi. V době, kdy Tesla si otevřel svou laboratoř v
Houston Street, byl najat jako účetní a sekretář. To byl jeho hlavní obor a dnes, kdy ani
odborníci si nejsou jisti smyslem Teslových poznámek (viz deník z Koloráda), lze sotva
uvěřit, že by mohl Teslova tajemství nést jen tak v hlavě. Lze mu ovšem věřit, že se
snažil spravit Teslovy finance, zatímco Tesla jeho návrhy jak zpeněžit některé patenty
ignoroval jakožto "malé ryby". Zachovala se totiž korespondence mezi ním a Teslou a z
ní je vidět, jak to měl s Teslou těžké. je dokonce možné, že Teslovi nějaké peníze i půjčil
nebo investoval do jeho projektů, ale tím by určitě nezbohatl :-) .
To vše nám ale příliš nepomůže v našem pátrání, co se stalo s Teslovým tajemstvím. Co
se dál dálo se starším Sherffem už moc nevíme, ale na scénu přichází někdo, s kým jsme
vůbec nepočítali: George H. Scherff Junior neboli Mladší - a záhada nečekaně
pokračuje . . .
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Nevím přesně kdy, ale na netu se začaly objevovat podivné zprávy o synovi George H. Scherffa staršího.
Zde se pokusíme o rozbor, ale upozorňuji, že nic z uvedeného není ověřeno a patrně se jedná o pouhý
výmysl lidí, kteří tyto fámy šíří. Jak dalece to vůbec souvisí s Teslou, to už posuďte sami.

5. ZÁHADNÝ PAN SCHERFF (část druhá: George H. Scherff mladší)
Jedna věc je jistá: starý pan Scherff opravdu měl syna, také George a ten se často motal kolem Tesly. A
nejen to: Tesla si prý stěžoval, že mu bral - u dítěte nelze dobře říci 'odcizoval'- různé věci a vůbec byl
hrozně zvědavý, takže se často dostával do nepříjemných situací. Tesla mu také jinak neřekl než "zvědavý
Jirka".
Podle jedné legendy, patrně potvrzené samotnými autory serie dětských knih pod názvem "Curious
George" ("Zvědavý Jirka), prý to byl právě Tesla, kdo jim ten název navrhl. A kdo byl hrdinou těch knih?
Malá opička z Afriky, kterou si cestovatel, "pán se žlutým kloboukem", přivezl domů z Afriky. Autory
knih - později byly některé i zfilmovány - byli emigranti Margret Rey (text) a Hans Augusto Rey
(obrázky), kteří utekli v roce 1940 z Francie před Německou armádou. A co víc: Tesla jim navrhl název
pro tu opičku patrně ze zkušenosti s malým, zvědavým Georgem. Zdá se ale, že to nemyslel zle: starý pan
George byl přece jeho přítel a už to, že Tesla nechal kluka lítat po laboratoři, svědčí o tom, že si ho - přes
všechny ty potíže - nějak oblíbil. Kromě toho A.H. Rey přiznal, že nečistopis knhy přivezli už s sebou z
Francie, ale je možné, že se s Teslou opravdu radili o nějakém přitažlivém názvu pro tu knihu.

Jenže jak už to bývá, někomu to přemýšlelo na (mínus) kvadrát a udělal
později z juniora dokonce německého špiona. Podobně usuzovali z toho, že
George senior nebyl zapsán na žádné z lodí, které tehdy přivážely
emigranty a že tedy byl v Americe ilegálně. To vše je prostě přitažené za
vlasy - tehdy například nebyl velký problém emigrovat do USA z Kanady,
takže žádnou lodí do Států nepřijel. A i kdyby byl ilegál, i to, že byl Němec,
přece nic neznamená, svědčí to jen o jistém zbytku válečné xenofobie u
těch, co tyto bajky vymýšlejí. Navíc je |Scherff běžné německé jméno (v
samotném USA jsou jich desítky a není vůbec jisté, zda se tam nenarodil i
on. Kniha o Jirkovi vyšla v roce 1941, kdy mohlo být juniorovi řekněme
deset až 13 let, narodil se teda 1931 plus minus 3 roky.

Otto Skorzeny
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Druhá legenda, která se nedávno objevila, pochází od z Idaha, který jakýsi
Berman tvrdí, že je zeť Otto Skorzeneho (* 12 června 1908, + 6 července,
1975) který prý v tom roce ale nezemřel, jak je uředně uvedeno. Zemřel prý
daleko později a na smrtelném loži mu vyjevil své tajemství, které je ovšem
nesmyslem (i s kořeny, jestli dovolíte malý vtip :-). Podle data, které ve
svém netovém videoklipu Eric Berman (patrně alias) uvádí, by teda

Skorzeny žil hodně přes devadesátku, což už samo je dost nepravděpodobné. Zda Berman nalítl podfuku
či jen senilnímu blábolení jakéhosi maniaka, to už se asi nedovíme. Dokonce jeho "zeť " někde vyhrabal
fotku, kde sedí Scherffova rodina mezi nacisty, oba starý i mladý Scherff, hned vedle Mengeleho,
Bormana a bůhví, koho ještě.
Koluje i zpráva, že se Junior přihlásil k americkému námořnictvu a přitom si prý dal přeměnit své jméno
na G.H. Bush, dnes tedy známý jako G.H. Bush senior,bývalý prezident USA, ano, ten starší. Ten se
ovšem narodil už v roce 1924 a v roce 1941, když mu bylo 18 let, se hned po Pearl Harboru přihlásil k
námořnictvu a stal se nejmladším pilotem u US navy a sloužil tam až do konce války (nejde zde o jeho
syna G.W. Bushe, to už je vlastně Sherffův prasyn, narodil se totiž až 1946 :-). V roce 1841 by sotva
třináctiletého chlapce vzali do armády. To už spíše uvěříme onomu pánovi, co našel část Teslových
deníků ve staré hasičské helmě po strýčkovi (vážně, teda ne vážně podle nás, ale podle něho :-). Jak už
jsme naznačili, pokud malý Jiřík vůbec existoval, byl to někdo jiný, než G.W. Bush. Podle jiné fámy byl
Scherff junior vycvičen Hitlerem jako špion a v USA ho prý adoptoval jakýsi Prescott Sheldon Bush, po
němž prý získal jméno. Ale že by dělal špiona pro Němce, když zrovna sloužil v Pacifiku? Na oné fotce s
Bormanem má naopak hošík parádní uniformu německého námořníka, ale v té by asi do USA nepřijel :-).
Další o zvědavém Jirkovi je už jen ubohé blábolení či neprozkoumaná legenda. Stačí s i totiž ale přečíst v
FBI fajlu toto:
"Feb 19, 1954 | SCA New York | Director, FBI |
Summary> This is a memo about letters in the possession of
Mr. George H. Scherff, Jr. which he recieved from Leland I. Anderson.
Mr. Anderson was requesting any writings that Mr. Scherff may have from Tesla. "

Překlad (j.h.): Toto memorandum je o dopisech ve vlastnictví Mr. G.H. Scherffa juniora, o které si mu
napsal Leland .A. Anderson, žádající jakoukoliv písemnou dokumentaci od Mr. Tesly.
Další memo říká:
"Mr. Scherff says he has quite a bit of Tesla's writings
but he does not know Mr. Anderson and wants to know
if Tesla's papers would be of value to a foreign government."

Překlad (j.h.): Mr. Scherff píše, že má hodně písemností od Tesly ale protože nezná pana Andersona, chce
vědět, zda by tyto papíry neměly velkou hodnotu pro cizí vládu.
Toto je mimochodem záznam, kde se dá FBI opravdu věřit . . . V roce 1954 či předtím patrně George
Scherff senior zemřel a Anderson se dozvěděl, že v jeho pozůstalosti bylo asi hodně písemností od Tesly.
Scherff Junior zřejmě sám kontaktoval FBI - pochopitelně podezříval, že Anderson a jeho organizace
(Tesla Intenational) mají nějakou "skrytou agendu" (ne-li přímo skryté agenty :-). FBI dokonce přiložil k
fasciklu i pamflet, kde Anderson tvrdí, že tuto organizaci založil jen proto, aby "vzkřísil Teslovo jméno".
Pochopitelně to zní i dnes hodně podezřele - Anderson neměl žádnou autoritu ke kolektování Teslových
písemností, ať už křísil nebo ne. FBI ho také už předtím dávno podezírala a zcela jistě od juniora papíry
převzala. Patrně to byla jen nevinná korespondence, ty důležitější dokumenty už FBI dávno převzala od
seniora - byl už přece jmenován v O' Neilově knize jakožto Teslův asistant! Podle toho, kolikrát je v knize
jmenován, je jesné, že se publicity nebál a s autorem plně spolupracoval. Jestli ale skutečně senior tajně
pracoval pro cizí vládu, pak dokumenty, které mu Tesla možná před smrtí předal, už jistě neměl a v
pozůstalosti by nebyly.
Zdá se tedy, že tu šlo možná o nějaký - dost nápadný a hloupý pokus cizí mocnosti zmocnit se Teslových
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tajemství. Jakýsi ignorant na netu dokonce podezřívá Teslu coby německého špiona. Jeho nepřátelský
vztah k německým okupantům Jugoslávie byl naopak dobře znám. :-).
Takže touto cestou k vyzrazení Teslových dokumentů zřejmě nedošlo. Pochopitelně nemůžeme jen tak z
ničeho popřít, že by se nějaké dokumenty nedostaly z USA cestou tajnou. Nejenže lidé byli tehdy opravdu
opatrní, ale hlavně asi proto, že ta tajemství byla prostě nepochopitelná lidem kolem něho, dokonce i
vědcům. Diskuze o Teslových tajemstvích se vlastně rozběhla až po jeho smrti a ještě víc po válce. Ale ty
skutečné aplikace, které vedly k jeho patentům, Tesla zřejmě nikde detailně nepopisoval. Není totiž
známo, že by kdy Teslovi jeho patenty někdo přímo ukradl, na to byl Tesla příliš opatrný.

To neznamená, že po Teslovi nezůstalo mnoho nezodpovězených otázek a tajemství. Většinou se diskuze
soustřeďuje kolem jeho deníků - jak víme, jeden z nich se obejvil v Evropě. Pokud ovšem ještě nějaké
jeho deníky někde existují, byly by pro nás jistě cenné. Spekulace, co by asi obsahovaly, rostou pořád
ještě jako houby po dešti. Tím se už ovšem dostáváme úplně do království fantazie a fantasmagorie, ale o
tom až příště . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 6 - KVAZIDENÍKY 1. Bezdrátový přenos
energie )

Definice: kvazi = první část složených slov, mající význam "jakoby", "připomínající" nebo
"zdánlivý" (Wikipedie).

V posledním článku jsme se už vyloženě dostali do světa legend. Není divu: záhada
dosud nenalezených deníků stále ještě žije a tak se leckdo snaží hádat, co tam asi bylo,
případně si vymýšlí nové kvazideníky, jako ten pán, co jeden našel v jedné hasičské
přílbě (vážně!). Jak se tam deník dostal? Když prý tehdy hořela Teslova laboratoř v
New Yorku, vítr rozfoukal odtamtud nějaké papíru po ulici a dotyčný hasič je "asi"
sebral. Těžko ale uvěříme, že je celou dobu nosil v té přilbě, než umřel. On ten pán tu
přilbu pak koupil ve vetešnictví. Nu možné to je, ale asi tak, jako kdyby si tam ty papíry
schoval sám Tesla :-)
Jeden zdroj informace ale tradičně "teslologové" vynechávají: totiž seznam jeho
patentů. Víme, že Tesla věci patentoval, jen když věděl, že to bude pracovat - a ty které
dnes pracují, opravdu pracují, všechna čest :-). Ovšem jak sám přiznal, mnoho věcí
viděl jen jako obrazy v kině, které se mu promítaly z podvědomí, kde už je sám předem
viděl i pracovat. Takže ty, co nepracují, tak nepracují, patrně proto, že nikdo jiný už
neví, jak to Tesla dělal nebo myslel. Tesla to sám přesněji nepopsal, takže po jeho smrti
nebylo možno jeho zbývající patenty realizovat. Ovšem podobně jako u Vernea, časem
je někdo přece jen realizoval, ale jinde a hlavně jinak. Někteří vynálezci mu dokonce
dávají kredit, ale spíše pro jeho ideu než pro samotnou realizaci, to protože k tomu
použili zcela jiné metody. Některé ideje jsou ale stále ještě nerealizované a patrně i
nerealizovatelné, navzdory oněm kvazideníkům, ať ty jsou "pravé" nebo ne.
6. KVAZIDENÍKY 1., Bezdrátový přenos energie.
Ano, kvazi-deníky, tak bych si dovolil nazvat články a knihy, které s "jistotou" potvrzují,
že jejich autoři našli nebo alespoň od někoho slyšeli, co v těch denících bylo. A že to
jsou většinou lidé praktičtí, místo aby deníky předvedli na veřejnosti a vysvětlili, jak se
to dělá, raději o tom jen píší - finanční profit z prodeje knih je totiž jistější :-).
Probereme si tu tedy v následujících kapitolách obory a vynálezy současných
"pokračovatelů Tesly", tak jak o nich píší na netu a jinde. Zde tedy první část . . .
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Tak především upřesnění: jedná se o přenos elektrické energie, ty jiné lze přenášet
snadněji a všechny bez drátu :-). Další upřesnění je v tom, že Tesla opravdu o tom
mluvil a víceméně i popsal metodu, jak na to a to ve svém skutečném deníku.
Nevýhodou je, že to prostě nepracovalo, ani tehdy - jeho způsobem - ani dnes, přes
různé kvazipokusy, navíc s použitím dnešní, modernější technologie.
Čertovo kopýtko je totiž v tom, že my bychom totiž chtěli
pokud možno nízkoztrátový přenos, jinak bychom se octli
v situaci nosiče vody, který má v kbeliku na vodu velikou
díru. Než by ušel potřebnou vzdálenost, zbylo by mu tam
poměrně málo vody.
Co by se cestou ztratilo, to jsou tzv. ztráty přenosu (lépe
řečeno 'přenosem¨, zde tedy vody) a za ztráty elektrické
energie neplatí dodavatel, ale jsou tajemně započítány v
ceně a zacáluje to nakonec zase jen zákazník. Navíc by to
bylo neekonomické mrhání energií, což už se vědělo
daleko dřív, než s tím přišli naši jasnozřiví ochránci
enviromentu :-). Ke zmenšení ztrát vedla tehdy jediná
cesta: silné, doslova "tlusté" vodiče, ale tím by se zase
Věž ve Wardenclyffe,
náklady na elektrické vedení a jeho údržbu staly také
před zbouráním
ohromné. A byl to právě Teslův vynález střídavého napětí,
který umožnil vysokonapěťový přenos po drátě a to s malými ztrátami.
Proč mají přenosy ztráty? Nu protože se přenosu cestou klade ve vodiči odpor a v něm
se energie ztrácí. Hledalo se řešení, ale i zde se uplatnil zákon, který říká, že "nic není
zadarmo". U elektrických vodičů by to znamenalo snížit jejich ohmický odpor, který
sice roste s délkou, ale klesá se zvětšováním průřezu. Při dané délce vodiče ( vzdálenost
jak známo měnit nelze :-) to znamená, že čím tlustší drát, tím menší ztráty, ale zase
daleko vyšší cena drátu - a měď byla už tehdy drahá. Proč měď? Inu ta je skoro nejlepší
vodič, jinak řečeno, má po zlatu (ha, ha, zase ta cena!) nejmenší odpor na jeden metr
délky. Přemýšlelo se tedy dál: podle formule W=U x I se stejný výkon dá přenést při
větším napětí U menším proudem I (např. 1kW potřebuje při 100V deset ampérů, ale při
tisíci voltech (1kV) už jen jeden ampér. Kde je ta výhoda? Inu při stejném vodiči (stejný
odpor R) by ztráty byly Rx(I na druhou). Lehce vypočteme, že při stejné tloušťce vodiče
jsou pro 1A ztráty stokrát menší než při deseti ampérech. Pochopitelně i zde je nutný
cenový kompromis: vodič nelze zužovat do nekonečna (a ani napětí zvyšovat do
nekonečna) a tak současné rozměry jsou jakési optimum.
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Ale kde vzít to vysoké napětí - a navíc spotřebiče jsou z bezpečnostních důvodů jen na
napětí nízké. Jak na to? Tesla vymyslel, že u zdroje (hned za generátorem) prostě napětí
zvětší transformátorem (to byl také jeho vynález) a po přenosu ho u zákazníka zase
transformátorem sníží, tak jak bude potřeba. A protože už tehdy byly transormátory
téměř bezeztrátové, přidaly tedy celkem zanedbatelně ztrát a systém se ujal. Zbytek už
je ovšem historie.
Jenže Tesla nezůstal jen u toho: i když byly ztráty malé, počáteční náklady na vodiče a
transformátory byly pořád dost veliké. Hledal tedy kompromis: přenos bez drátu, i když
s nepatrně většími ztrátami. Takovým přenosem by se mohla zasílat energie kdekoliv a
kamkoliv, například lodím nebo nepřístupným vesnicím, případně i do Arktiku. Není
divu, že ten nápad Teslu zaujal, obzvláště když se mu to navíc už patrně i podařilo, i
když na krátkou dobu a s velkými ztrátami.
Jenže jak to udělat, když nechceme použít dráty? Vzduch je hrozně špatný vodič a země
může posloužit jen jako jeden vodič, na uzavření okruhu bychom potřebovali pořád
ještě druhý vodič. To ovšem platilo pro normální frekvenci 60 či 50 Hz, ale Tesla
navrhoval použití vyšší nebo dokonce i nižší frekvence, tedy dva odlišné způsoby. I tak
ale účinnost přenosu (tj. energie přijatá ku energii vyslané) byla nepatrná, čili ztráty
enormní. Pro komunikaci to nevadilo, tam stačí přijmout signál o nepatrné energii a
zvýšit ho zesilovačem, ale u přenosu velké energie to nejde: tak například při ztrátách
50 procent by se cena energie zvýšila nemluvě už o plýtvání energií (i to už se tehdy
vědělo :-).
Zkoušely se tedy různé vysoké frekvence a podle posledních pokusů - ruských - se
dosáhlo účinnosti až 15 procent, tedy 85 procent energie se cestou "ztratilo", respektive
rozptýlilo bez užitku. To je ale asi také optimum, navíc by to už asi vyžadovalo
investice stejné, jako postavení drátového vedení, či dokonce vyšší. je to asi nejlepší
možný výsledek, ale rozhodně se nedosáhlo ideálního přenosu podle Tesly, který tvrdil,
že dosáhne 95 procent, tj. jen 5 procent energie se ztratí - to už by ovšem ekonomické
bylo.
Jak to spočítal, to nevíme; a jak dalece opravdu došel se svým pokusem, to se také
nepodařilo zjistit. I tak se musí uvažovat, že energetické podniky už v té době vydaly
miliardy na existující vedení a to by pak mohli dát jaksi do šrotu, tedy by opět byly
nějaké ztráty, tentokrát na penězích :-).
Zdálo se být ekonomičtější poslechnut radu proroka (tj. když nemůže hora přijít k
Mohamedovi, musí Mohamed přijít k hoře - což už se asi také vědělo před dávno před
Mohamedem :-) a stavět elektrárny blíže se spotřebitelům. Nu a když tesla navíc přišel s
názorem, že bude dodávat elektřinu všem na zeměkouli zadarmo, tak si to u nich rozlil
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navždy. Pokud totiž nevěřil na perpetuum mobile, někdo by tu výrobu bakonec musel
přece jen zaplatit :-).

Už v době Tesly se uvažovalo o různých typech bezdrátových přenosů a sice:
1. přenos skrze nebo po povrchu Země (kterou podporoval i Fritz Loewenstein,
Teslův pomocník při jeho pokusech v Koloradu (1899, viz naše kniha NIKOLA TESLA
- ZTRACENÉ DENÍKY)
2. přenos pomocí rezonance Země,
3. přenos přes atmosféru skrze její "zelektrizované" plyny.
Pro přenos 2) , nazývaný též "propagace elektromagnetických vln", považoval Tesla
Zemi jakožto velký kondensátor, u kterého by bylo třeba zjistit jeho rezonanční
frekvenci, kterou navrhoval změřit. To tehdy už analysoval J.J. Thompson a A.G
Webster, ale teprve až v padesátých letech minulého století pokročil výzkum natolik, že
se začal studovat i tento problém a na rozdíl od vysoké frekvence radiových vln se
začaly uvažovat extra nízké frekvence..
U třetího způsobu Tesla uvažoval, že při patřičně řídkém vzdychu (ve vyšší atmosféře,
kolem 100 mm Hg) a vysoké frekvenci, by tam přenos měl stejně malé ztráty jako
kovový vodič (neřekl ale jaké tloušťky :-). K tomu ho zřejmě vedly pokusy s neonovými
trubicemi, kde vedl proud skrze své ruce nebo dokonce jen držel neonky izolované ve
vzduchu a ty bez jakéhokoliv vodiče svítily. Jak ale dopravit generovanou energii
nejprve do takové výšky, to nám nepopsal. Vždyť i jeho věž ve Wardenclyffe (viz naše
kniha NIKOLA TESLA - ZTRACENÉ DENÍKY) byla vysoká jen 57 metrů, tedy se
hodila patrně jen jako vysílací věž pro komunikaci. Tato dvě různá použití si byla tak
blízká, že vlastně ani nevíme, které měl Tesla hlavně na mysli.
Patrně to reálnější a finančně zvládnutelnější , a tím rozhodně nebyl přenos energie.
Také soudě podle toho, že systém bylo třeba vyladit, šlo zřejmě o komunikaci. Dokonce
mluvil o novém zákonu, který objevil. Zda šlo o rezonanci či o stacionární vlny (které se
nepohybují, jen kmitají s časem) lze těžko posoudit, žádné pokusy zatím tento problém
neosvětlily. Ovšem frekvence stacionárních vln je závislá na vzdálenosti, tam by jistě
byl problém to vylaďovat. Také to, že normální radiové vlny, které nazýval hertzovymi ,
tehdy také nebyly nijak zvlášť vysoké frekvence. To vše nám celkem zamlžuje (a
zamlčuje :-), co měl vlastně na mysli.
Nejpravděpodobnější je úvaha autorů Dr. Jamese T. Coruma and Kennetha L. Coruma,
že šlo o nějakou "rezonanční kavitu", která působila jako specielní wave-guide (vlnový
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vodič, viz zde. V roce 1984 a 1986 dokázali uvedení autoři, že opravdu by se země dalo
použít jako kavitační rezonátor. Tesla změřil, že puls vyslaný v Koloradu na druhý
konec Země potřeboval 0,08484 sekund na cestu tam a zpět. Z toho mnozí usoudili, že
překročil rychlost světla (dnes považovanou za maximální vůbec). Uvedení autoři
zjistili, že se ale prostě jedná jen o t.zv. koherenční čas Země coby kavitačního
generátoru, což je veličina známá radarovým odborníkům).
Dotyčnou informaci jsem získal z článku Toby Grotze, "Nikola Tesla. THE WIRELESS
TRANSMISSION OF POWER (Resonating Planet Earth), " nacházejícím se na
Internetu. Článek jde ještě dál: prostor mezi Zemí a ionosférou, nazývající se
Schumanova kavita, dosahuje až do výšky 80 km. Jak dokázaly pokusy, tento prostor
může propagovat nízkofrekvenční vlny (kolem 8 Hz) kolem Země bez velkého
zeslabení. Autor tvrdí, že v této kavitě je pak možnost přenášet energii jako v
mikrovlnce. Je ovšem otázkou, jestli to opravdu bude tak snadné při 8Hz jako je to při
2,5 GigaHz (300 milionkrát více). Pravda, nepůjde o absorpci energie ve hmotě a
následné kmity molekul, nicméně přijímání takové nízkofrekvenční energie nebude asi
tak snadné :-).
Na druhé straně víme, že tak nízké frekvence dnes běžně používají geologové při
mapování rudy pod povrchem země a tyto dloyhovlnné vysílače dosahují značných
dálek. Na podobném principu pracuje i HAARP, tzv. ohřívač ionosféry, postavený na
Aljašce a předtím už podobný v |Rusku, Evropě a v Portoriku. Defakto nejde o
"ohřívač", ale o způsob, jak učinit ionosféru víc vodivou, takže radiové vlny pak
dosahují značně vzdálených míst na zeměkouli. Vzpomínám, že se tradovala fáma, že
aljašský HAARP objevil podzemní skladiště uranu v Iráku, což se později ukázalo jen
výmyslem. Jisté je, že tyto vlny mohou pronikat pod zem. Nejde teda o to, že by to bylo
nemožné, ale přímo určení místa a že jde opravdu o uran, to zatím asi opravdu nejde :-).

V roce 1954 až 1959 prý potvrdily pokusy nejen samotnou existenci stacionárních vln v
Schumanově kavitě, ale i výpočty Tesly. Druhá část uvedeného článku popisuje detaily
tz. Projektu Tesla, který má za úkol demonstrovat, že Schumanova kavita může
rezonovat pomocí dipólové, vertikální antény, dále má změřit ztráty energie, které
přitom vznikají a nakonec i ztráty při přenosu. Bude třeba 40m vysoká anténní věž, na
jejímž vrcholu bude koule o průměru 1metr a pracovní výška bude asi 3km nad zemí.
Podobná zařízení prý už postavila USAF (letecké složka armády USA) ve Wendioveru,
v Utahu. Vodivá věž má vést enormní proud asi 1kA k ionizaci. Nabitá koule se bude
vybíjet asi 8x za vteřinu skrze jiskřiště.
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Podle všeho se zdá, že se jen bude prostě opakovat Teslův pokus. Rezonančním
procesem se bude energie a tudíž i napětí zvyšovat, až - až se třeba stane to, co se stalo
Teslovi: dojde k výboji, který tehdy spálil vypínač v elektrárně, případně se energie
vybije jinudy, se stejně katastrofálním výsledkem.
Po tom debaklu přestala koloradská elektrárna dodávat Teslovi energii, Tesla pokusy
skončil a začal pro změnu stavět věž ve Wanderclyffe. K dalším pokusům už ale nebyly
peníze a Morgan přestal Teslu financovat. Nebylo to jistě jen kvůli Teslově nápadu, že
by rozdával energii zdarma po světě, ale spíše proto, že rozdávat nebylo z čeho a jak. To
je také vysvětlení, proč máme důvod se domnívat, že ani dnes nelze přenášet elektřinu
bez drátů ekonomicky. Kdyby ano, stačilo by bývalo přece nechat Teslu zařízení
vyrobit, pak je od něj pod falešnou záminkou odkoupit a místo rozdávání zadarmo to
začít vesele účtovat zákazníkům, tak jak to elektrické podniky tak dobře umí . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 7 - KVAZIDENÍKY 2., Teslova super-turbína.)

O Teslových vynálezech, skutečných i ještě neuskutečněných se hodně psalo, mluvilo,
hodně se přehánělo a pak rychle zapomínalo. Jeden z nich, který zažil jistý návrat, ale
který přesto nedošel široké použití, které si od něj Tesla sliboval, byla jeho turbina.
Tesla o ní nejen hodně mluvil, ale ji i vyrobil, nechal odzkoušet odborníkům a hodně od
očekával. Dokonce se o ní vyjádřil v tom smyslu, že je to jeho nejlepší vynález . . .

Proč nejlepší? Protože se neomezovala na
páru, stlačený vzduch anebo benzinové
palivo, ale mohla využívat prakticky
jakoukoliv tekutinu či plyn. A navíc byla
bezlopatková, obsahovala jen řadu disků na
společné ose, byla tedy bez vibrací a mohla
pracovat na velmi vysokých otáčkách. Ztráty
třením byly také malé a co víc: poháněla-li se
nějakým motorem, mohla dokonce pracovat
jako čerpadlo - a to opět plynů nebo kapalin.
Váha turbíny na jednu koňskou sílu byla až
desetkrát menší než u jiných turbín, které v té
době existovaly.
Teslova turbína

Princip byl založen na poznatku, že každý
plyn či kapalina má určitou vizkozitu (hustotu) a adhezi (přilnavost) k pevným hmotám,
ze např. ke kovu. Přivedeme li hnací medium pod tlakem k obvodu disku, tyto dvě
vlastnosti roztočí disk a tak přemění energii hnacího media na mechanickou. Medium se
šroubovicově stáčí ke středu disku, kde je puzeno ven z trubíny. V případě čerpadla se
naopak medium vsává do středu stroje a vychází pod tlakem na obvodu disku ven.
Turbina ovšem musí být nastartována, což v případě benzinového paliva provádí ignitor
(něco jako automobilová svíčka), který po zahřítí už není potřeb a klidně se může
vypnout. V případě páry ovšem odpadne i přívod vzduchu, který je u spalovací turbiny
potřeba v vytváření zápalné směsi.
Teslovy pracující modely mohly s disky o průměru 25 cm vyrábět výkon až 110 koní a
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vážit kolem 10 kg při 5000 otáčkách za minutu. Podle Tesly se pro větší výkon použije
řada disků na společném hřídeli, ty se ale mohou roztahovat teplem nezávisle na sobě,
Kroucení disků je prakticky eliminováno a tak stroj může pracovat při velmi vysokých
teplotách a otáčkách,

Zde se ale nepotvrdily
různé Teslovy
předpovědi. Nejen že v
jeho době ještě nebyly
tkak odolné materiály, ale
objevily se jiné potíže,
které zřejmě podceňoval.
Tak například parní
turbiny by musely mít
disky od sebe vzdálené
čtyři desetiny milimetru a
musely by být extrémně
hladké, aby se zabránilo
ztrátám třením. Musí být
také velmi tenké, aby se
Výkres Teslovy turbíny
zmenšila turbulence na
okraji disků (která roste s rychlostí) a zabránilo se stranovému tahu. To byly zřejmě
hlavní důvody, proč se zákazníci - navzdory jeho reklamě a několika interview s
novináři - nechtěli pouštět do stavby takových turbin. A tyto problémy zřejmě zůstávají
i dnes.
Tesla sice nápadně "nenápadně" tvrdil, že jeho turbíny podnikatelé nechtěli, protože by
to znamenalo zešrotovat veškeré tehdy existující turbíny, ale zdá se, že se zajímali, ale
byly odrazeni neúspěchy, když se sami snažili takové turbíny postavit.
V případě pump a čerpadel se například neosvědčily hladké disky. Také při startování
byla účinnost a síla čerpadel příliš malá, nestačila k rychlému uvedení do pracovního
výkonu a Tesla musel vymyslet různé změny, které byly nutné k jejich vylepšení.
Všeobecně se dá říci, že Teslovy turbíny se neukázaly zase tolik výhodné proti
turbímám klasickým (kde se zatím značně vyvinula aerodynamika lopatek) a navíc
přinesly nové problémy, které zůstávají dodnes nedořešené. Navíc není pravda, že u
turbin nezáleží na druhu média, pro některá media se rozhodně nehodí. O to víc se ale
uplatní v malých anebo speciálních aplikacích.
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Turbíny i pumpy měly ještě jeden velký problém: dosahovala se účinnost jen asi kolem
25 až procent, což byla příliš vzdálená hudba od Teslou slibovaných 95 procent a navíc
značně menší než u existujících parních turbín (70 procent). Dovedeme si jistě
představit, že elektrárna, kde by se ztrácelo 60 procent energie (namísto 30 procent v
současné době) by nikdy nemohla konkurovat těm s klasickými turbinami. A ještě horší
je, že tato účinnost u Teslovy turbíny navíc ještě klesá se zvětšováním zátěže,
Je zajímavé, že zde máme podobný případ jako u bezdrátového přenosu,, kde Tesla
sliboval 95 procent a docilujeme maximálně 15 procent. Je jisté, že nevíme přesně, co
Teslu k těm prohlášením přimělo, ale jak si sám postěžoval, "vždycky když něco
vymyslím, tak je princip dobrý, ale pak musím strávit plno času, abych odstranil
nečekané potíže". On, který zavedl vysokonapěťový systém proto, aby zlepšil účinnost,
musel jasně vidět, jaký mají jeho turbíny problém. ledaže by si to nejlepší nechávla jen
pro sebe . . .
Je fakt, že kdyby jeho turbíny opravdu dosahovaly parametrů, které sliboval, už by
dávno byly kolem nás - výrobci se chytnou všeho co přináší zisk a ničí konkurenci. Že
se tak nestalo, není proto, že by zde bylo nějaké spiknutí proti Teslovi. Podobně i jeho
nepřímé narážky na to, že Morgan zastavil jeho věž z "neznámých důvodů" nejsou
opodstatnělé: v té době totiž Marconi už měl pracující a daleko levnější systém
radiového přenosu - kdo by ještě pak investoval do něčeho, co už nemělo šanci přebít
konkurenci?
Tím se dostáváme k tomu, co Tesla sám tvrdí ve svém životopise: on totiž často předem
viděl (v mysli), jak jeho vynálezy pracují, ale tyto vize byly spíš založeny na tom, že
jeho principy byly teoreticky solidní, ale technicky těžko proveditelné - vždy bylo
potřeba překonat potíže. Zpočátku tyto problémy překonával skvěle, díky intuici či
technické excelleenci, ale zdá se, že se mu ukazovaly jen teoretické nápady a čím dál
méně i jejich technická řešení. Tesla vždy příliš věřil svým vizím, které se patrně
později projevovaly spíše jako prakticky neuskutečnitelné iluze. V případě rozhlasové
věže ve Wardenclyffe si tak dlouho král s ideou přenosu, že zatím Marconi vyvinuli
jiný, ne tak elaborovaný zůsob vysílání a příjmu radiovýh vln a tím ho prostě předběhl.
Co mu bylo platné, že mu bylo nakonec přiznáno myšlenkové prvenství, ale nic víc?
To neznamená, že jeho principy byly nesprávné, to jen Tesla odmítal do svých výpočtů
zařadit cenu, konkurenci, koupěschopnost a technické trendy ve světě kolem něho. Tak
například jeho turbíny měly pohánět automobily i letadla. Tesla naznačoval, že jeho
letadla nebudou mít ani křídla (o tom si povíme jindy), ale ani jedno se nedostalo dál
než na rýsovací prkno a možná ani tma ne. Také se mu stávalo, že vázal jeden objev na
druhý (zde letadlo na jeho turbínu) a navzájem se projekty brzdily. To vše ale neodradí
dnešní obdivovatele Tesly, aby třeba i jeho turbíně nepřipisovali téměř zázračné
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vlastnosti . . ..
To neznamená, že jeho turbíny či čerpadla nejsou proveditelné. Je ale zajímavé, že se
jeho princip bezlopatkového čerpadla naopak uplatnil zcela jinde, než čekal: jsou
používána pro čerpání abrasivních, hrubých materiálů, tam, kde by se normální čerpadla
ucpávala nebo v medicíně pro pumpování krve, protože ji na rozdíl od jiných čerpadel
nepění. Novodobé tehcnologie a použití mohou ještě dnes způsobit revoluční návrat
Teslových turbin: pro pohon automobilů nebo pro využití solární, větrné či jiné energie.
Jeden nedávný patent dokonce používá větrnou turbinu na Teslově principu. Je to totiž
lákavé - tam, kde máme energii údajně "zadarmo", může být i účinnost menší a ztráty
větší :-).
Na druhé straně se objevily způsoby generování elektrické energie, které nepotřebují
turbíny vůbec: pracují na světelné, chemické a thermoelektrické zdroje. To ovšem ještě
v Teslově době známo nebylo, stejně jako myšlenka, že by se tím mohla získávat
opravdu "velká" energie . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 8 - KVAZIDENÍKY 3., Tesla a ozon.)

V roce 1896 si Nikola Tesla dal patentovat první generátor ozonu v USA.

Teslův generátor ozonu

Svědčí o Teslově genialitě, že
zatímco ozon (triatomická molekula
kyslíku, O3) byl vlastně vedlejší, tj.
nežádaný produkt v jeho
vysokonapěťových aplikacích, náš
vynálezce byl i muž praktický.
Nedalo mu asi velkou práci, aby
zjistil, že při vysokonapěťových
výbojích vzniká také ozon a hned
najít nějakou užitečnou aplikaci
ozonu. Pak už stačilo jen přizpůsobit
jeho vysokonapěťový obvod, aby se
stal efektivním generátorem ozonu.

Aplikací bylo mnoho, jedna přímo "zázračná". Léčba ozonem totiž začala v USA už
před rokem 1885, kdy Florida Medical Association vydala knihu "Ozon", jejímž
autorem byl Dr. Charles J. Kenworthy, M. D.
Nás toho moc o ozonu ve škole neučili: jen to, že je to velmi agresivní plyn, nestálý,
protože rychle reaguje s jinými prvky, kde se většinou mění na nějaké sloučeniny a
kyslík O2. A také to, že ho používají zcela nevědomky hospodyně, když na louce
polévají (plajchují) prádlo, které pak ozon, vznikající dopadem ultrafialových paprsků,
krásně vybělí. Teprve později jsme se dozvěděli, že se ozon také produkuje - nechtěně např. při výrobě modrotiskovýcch a ozalitových kopií výkresů (technologie dávno
zastaralá). Asi by udivilo pana G. na naší fakultě - který dělal denně množství kopií a
bylo to tam u mašiny značně cítit ozonem - kdyby se dozvěděl, že dlouhodobé
vystavování ozonem může způsobit dočasnou či trvalou impotenci :-). Obsluha prvních
vojenských radarů (kde se vyskytovlao vysoké napětí a ozon) bývala také periodicky
vyměňována a mnozí byli z vojenské služby propuštěni právě pro toto poškození na
zdraví (dnes počítám už je to lepší, myslím ochrana proti ozonu).
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Byl jsem tedy totálně překvapen, když jsem se dozvěděl, že ozon může mít i léčivé
účinky. Ano, např. v USA byla léčba ozonem legální od roku 1906. Už v roce 1898
začali ozon používat k tomu účelu Němci a říkali tomu "kyslíková terapie". Londýnská
encyklopedie z té doby tvrdí, že ozon může léčit anemii, kašel, rakovinu, diabetes,
chřipku a otravu morfínem či strychninem. Dokonce se tehdy prodával olivový olej
saturovaný ozonem, pod názvem Glycozone.
V roce 1910 se už prodával Teslův generátor ozonu, "Violet Ray", všude po USA pod
různými jmény. ještě dnes se dá koupit takový generátor, dokonce s aparátem, který
umožňuje dýchání silné koncentrace ozonu, probublávajícího skrze olej a to hlavně v
obchodech s kosmetikou či homeopatií.
Jinde doporučovali ozon pro léčení tuberkulózy, anemie, chronickou hluchotu středního
ucha, astma, bronchitidu, sennou rýmu, nespavost, zánět plic, podagru, nervové
poruchy a dokonce i syfilis. Skutečných důkazů bylo nemnoho, jen snad v případě
tuberkulozy. kde se ale jen snížil počet bacilů v hlenu. To, že ozon je zřejmě zabíjí, se
ovšem dalo čekat. Největší úspěch se zřejmě vyskytoval tam, kde se jednalo o záněty,
zahlenování a nemoci dýchacích cest vůbec.
V třicátých letech se navíc objevila prohlášení, že ozon může léčit i koronární trombózu
a později dostal dr. Otto Warburg Nobelovu cenu za objev, že příčinou rakoviny je
nedostatek kyslíku v tělesných buňkách. Byla zde ovšem možnost, že si spletl následky s
příčinami a proto raději pracoval na projektu dále, až svůj objev konečně dokázal v
praxi. Na druhé straně je zajímavé, že dnes se moderní léčení rakaoviny specializuje na
zabránění přístupu potravy do nádoru (podvázáním, zataverním tepen laserem aj.)
Po druhé zvětové válce se světová ozoniáda rozjela plným proudem. Vyrábělo se
nespočetně generátorů dolarů, pardon, ozonu :-). Něco se ale dělo v pozadí, protože v
roce 1960 se objevuje článek, kde autoři tvrdí, že za posledních 80 let aplikace ozonu
ani v jednom případě nebyl ozon příčinou lidské smrti. Zda měl nějaké jiné škodlivé
účinky, to už chytře neřekli. A tak najdeme různé "ozonové" a "kyslíkové" lékařské
instituty, které rafinovaně maskují neúčinnost ozonu výsledky způsobenými léčbou
kyslíkem. A počet nemocí, na které měl ozon blahodárně zapůsobit, roste až do nebe.
Konečně v roce 1976 prohlásilo americké FDA (Food and Drug Aministration, které
rozhoduje, které léčebné metody jsou povolené a kteréí ne) že "ozon je toxický plyn,
který nemá žádné léčebné použití". Pochopitelně se zastánci ozonu ozvali: jediné, co
prý ozon způsobuje, je slabé podráždění. Zůstává pořád ale velká "ozonová díra" mezi
podrážděním a smrtí, která nikde není vyplněna fakty.
Navzdory všemu už v roce 1979 byl ozon dokonce použit k léčbě AIDS. Rektální
aplikace ozonu prý vyléčila všechny lesions (léze, otevřené rány). Vysvětlení?
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Rakovinné buňky jsou ozonem ničeny víc než normální buňky. Důvod? Nemají prý
takovou obranu jako ty druhé. To ovšem jen potvrzuje jen to, že ozon škodlivý je, i
když jen pro některé buňky :-) .
V roce 1980 se počala v Německu studie s názvem "Škodlivé účinky a komplikace při
ozonové léčbě". tak tedy negativní efekty jsoua ne že ne. "ozonisté " tedy vymysleli
nové vysvětlení: prý to bylo vinou neškolených techniků, kteří nevěděli kolik a jaké
dávky dávat. A zatím se vesele "léčilo" dál: Italové vyléčili herpes, v americké Filadelfii
vyléčili následky mrtvice - což opakované laboratorní pokusy pochopitelně nepotvrdily
(poškození nervů je totiž většinou finální, nejdou regenerovat). Ozon prý také
odstraňuje virusy a bakterie z krve, léčí leukémii, vředy, ekzém a problémy s prostatou.
Jedním slovem: léčí všecko (snad kromě mozkové demence - což typický příznak
některých aplikátorů :-).
Jak asi musí zajásat nemocní AIDS, když se dozví, že celých pět (!) případů AIDS bylo
vyléčeno ozonem! Ale z kolika případů prosím, to se nedovíme (žádná léčba totiž není
stoprocentní). Nu ovšem, ale zato je léčba AIDS nová "zlatá žíla" pro podnikavé
"takyléčitele".
Ale vážně: jako vše, jistě i ozon má při jistém dávkování pozitivní efekt na různé léčby.
Co se ovšem neříká je to, že mnohdy ho lze stejně či lépe nahradit něčím jiným - navíc i
to, že se často aplikuje rektálně, je jistě nepříjemné (jak pro koho :-). Co nás ovšem
zajímá, je použití ozonu tam, kde nic jiného nezabírá. A právě to jsem se z dlouhého
výčtu na Netu nedozvěděl, asi proto, že ozon prostě není nic extra. Nelze ho zaměňovat
s účinky kyslíku, který je všeobecně neškodný a naopak v mnoha případech velmi
užitečný a často i jediný prostředek, jak zachránit pacienta (například, když nemůže
dýchat).
Jako vše, ozon má své plus a mínus. Vyskytuje se v horní atmosféře, kde brání
škodlivému ultrafilaovému záření proniknout k zemi (to je plus), ale i v dolní atmosféře,
kde je vlastně polutant (tedy minus, poškozuje dýchací ústrojí zvířat a spaluje některé
citlivé rostliny) .

Medikální zneužití neměl jistě Tesla na mysli - uvádím to tu ostatně jen proto, že
všechny dobré nápadu lze finančně zneužít a zde se opět vytvořila jedna legenda v
souvislosti s Teslovými vynálezy. Ozonový generátor Nikoly Tesly navíc ovšem
opravdu pracuje a jeho průmyslové použití je též nesporné (farmakologie, lubrikanty,
organické sloučeniny, čištění pitné vody, kde po čase zmizí beze stopy, dezinfekce,
odstranění zápachu, bělidlo, zabíjení hmyzu a mnoho jiných). Všude tam se uplatňují
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generátory na Teslově principu.
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 9 - KVAZIDENÍKY 4., Kniha "Ztracené
deníky" 1.)

Už předtím jsem tady napsal, že jiný vynálezce by musel žít několik životů, než by objevil
a vynalezl tolik, co Tesla. Dnes bych to doplnil přidáním " . . . ale i Tesla by musel žít
několik životů, aby vynalezl všechno to, co se mu dnes na Netu přisuzuje".
Podařilo se mi sehnat knihu, která se přímo zabývá "ztracenými deníky" (The Lost
Journals of Nicola Tesla, autorem je Tim Swartz). Má devět kapitol, každá se zabývá
některým z neznámých Teslových vynálezů . Uvedená kniha se sice víc zabývá poteslovským, současným výzkumem, než samotnými ztracenými Teslovými deníky, ale
podívejme se na to zblízka . . .

První kapitola
má název "The Secret Life of Nikola Tesla (Tajný
život Nikoly Tesly" ) a hned na začátku
zdůvodňuje onu tajnost či záhadnost jeho
excentrickým životem a pak ovšem jeho
fantastickými prohlášením o paprscích smrti a
komunikaci s cizími planetami. Dodal bych, že si
to vysloužil hlavně Tesla sám: po zkušenosti, kdy
mu byly mnohé nápady odcizeny a i o svůj vynález
radia se musel soudit, se už detailně nevyjadřoval
o svých výsledcích a tak jeho současníci měli i
některé jeho patenty za iluzorní nebo alespoň
nerealizovatelné. Trvalo to padesát let od jeho
smrti, než se s vývojem nových technologií
potvrdila řada Teslových nápadů (např.laser) a
mnoho nových věcí, které ani Tesla se svou
výtečnou fantazií nepředvídal.
Co se týká ztracených písemností, Swartz správně poznamenává, že se později Tesla
musel, když vyčerpali úvěr u toho či onoho hotelu, často stěhovat a tak se mnohé
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materiály ztratily. Ovšem tvrzení, že se opět některé našly, se autorovi nepodařilo v knize
jednoznačně dokázat. Autor ale správně popisuje, jak OAP (Office of Alien Property, viz
naše první kniha o Teslovi) po smrti Tesly zabavila na žádost FBI v hotelu veškerý jeho
majetek a odvezla celé dva náklaďáky tiskovin, různých papírů, nábytku a uměleckých
předmětů do skladu firmy Manhattan Storage and Warehouse Company, kde byly
uloženy pod pečetí. Už předtím tam bylo uschováno od Tesly asi 30 sudů a balíků od
roku 1930. Vláda Spojených států se prý také rychle snažila shromáždit veškeré jeho
rukopisy a deníky a to ještě dříve, než se dostanou do rukou cizinců (psal se rok 1943 a
USA byly ve válce).
Schwartz také cituje námi zmíněného Savu Kosanoviče , že prý někdo ještě před
uložením materiálů některé zcizil. Toto tvrzení jsme nikde jinde nenašel, ale je možné, že
to řekl, ale až když mu byly jako příbuznému Teslovy dokumenty po válce vydány a
zjistil, že někdo - při cestě do Evropy - ukradl Teslovu zlatou medaili, což se ale mohlo
klidně stát až v Bělěhradě :-). Prý bylo také známo (komu, to autor neříká a ani jinde
jsem to nenašel) že se Němcům podařilo část materálů získat a ty pak byly podkladem k
vývoji německých létajících talířů. Podle existujícího Koloradského deníku Nikoly Tesly
ale víme, že Tesla psal svoje deníky zřejmě jen pro sebe ( a možná i jako důkaz pro
patentový úřad či pro případ sporu o prvenství) a že jim opravdu nerozuměli ani
odborníci :-). Jak už jsem napsal v seriálu o německých létajících strojích typu
"UFO" (viz moje kniha ENIGMA2009, série Začalo to v Praze), jejich návrhy byly
naopak originální, zcela německé a navíc i zřejmě nepříliš létající :-).
Zbytek Teslovy dokumentace je prý prakticky ztracen, jen v roce 1976 se prodaly v USA
v aukci 4 krabice a koupil je za 25 dolarů jakýsi Dale Alfrey. Nejprve si myslel, že to
jsou poznámky nějakého scifi spisovatele (to sotva - Tesla v denících používal hodně
vzorce a matematiku vůbec - a ukažte mi mezi scifi spisovateli vědce nebo inženýra).
Zajímavé je, že, jakDale říká, tam nebyly žádné obrázky (kolorádský deník jich má
naopak dost), což si Dale později vysvětlil tím, že obrázky Tesla patrně nepotřeboval vždyť sám tvrdil, že je vidí jaksi přímo v mozku :-). Nedovedu si představit, že Tesla výzkumník - by se obešel bez obrázků. Každopádně Dale uložil papíry někam do sklepa,
patrně i dost vlhkého, protože když je za dvacet let (!) našel, byly už hodně pokryté
plísní.
Kolik těch deníků bylo, není známo, jen to, že prý popisovaly Teslův "tajný život", čímž
autor myslí, to že už v Koloradě prý Tesla naslouchal na svém přístroji extraterestriálním, rozuměj mimozemským, ET bytostem, které se prý snažily ovládnout naši
Zemi. Ve spojení s milionářem Astorem, který to financoval, se Tesla snažil zabránit
jejich převzetí vlády nad lidstvem. Signály prý přicházely z veliké dálky - Swartz tvrdí,
že musely být na některé z našich planet. Jak na to Tesla přišel? Inu slyšel prý na svých
přístrojích nějaké periodické změny frekvence, podobné inteligentní komunikaci a to už
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v roce 1897.
Když Dale konečně dočetl (po roce) všechny ty poškozené deníky, tak se najednou
objevili tři muži v černém a žádali ho o vydání deníků. On je ovšem vydat nechtěl, tak
mu jen pohrozili a odešli. Mohli si to dovolit - když se totiž Dale vrátil do sklepa, zjistil,
že deníky zmizely. Měl to vše navíc jen v počítači, ale ten měl najednou vymazaný disk.
Autor se ho nezeptal, zda si neudělal alespoň kopie na CD, ale proč by se ptal, Dale měl
asi všecko "vygumovaný" . . .:-).
Za vlasy přitažené zmizení deníku nám přináší i jiné pochybnosti o Daleho objevu:
netvrdí, že Teslovo jméno našel v denících, nepamatuje si žádné technické detaily ani
perličky z Teslova údajného "tajného" života. Prostě dost málo na rok práce s
dokumenty . . .
Dále už pokračuje sám Swartz a až na jedno neúplné citování Tesly ani nevíme, co je
fakt a co je jen autorova bujná fantazie. Tesla se prý snažil několik let rozluštit signály z
vesmíru, které slyšel v roce 1899. Možná, že je to autorova interpretace Daleho názorů.
Prosím, byl pro světový mír, ale že by už tehdy studoval i skleníkový efekt a jeho
škodlivost pro lidstvo? Podobné je i tvrzení, že Tesla chtěl vyrábět "volnou" energii (tak
nevím, free může znamenat energii "volnou", ale také i energii "zadarmo", což si ještě
dnes mnozi myslí :-) a to z jiných zdrojů než jen spalováním dřeva (to se ještě dnes
dělá?) nebo fossilních zdrojů. To vše je jen cítit moderní politikou. Co všechno se ještě
na nebohého Teslu nesvede!
Kapitola druhá.
aneb Mimozemské signály v noci (Alien Signals in the Night). Začátek kapitoly je
poměrně dobrým opisem Teslovy autobiografie ("My Inventions", už jsme ji zde
rozebírali) a zmiňuje se i o jeho imaginárních vizích, totiž o jeho cestách v noci, do
různých zemí a krajů. O signálech z kosmu ani o vynálezech se mu tehdy ovšem ještě
nezdálo a autor pozapomněl, že se Teslovi jeho pokusy z té doby ani moc nedařily - bylo
mu teprve šestnáct let.
Autor se zmiňuje, že ve své knize Return of the Dove (Návrat holubice), autorka
Margaret Storm tvrdí, že se Tesla narodil na vesmírné lodi z Venuše. Dali mu tehdy -na
Venuši asi dost neobvyklé - jméno Nikola a snad proto museli právě přistát v
Chorvatsku, kde ho dali do opatrování jeho pěstounům, kteří se pak museli vydávat za
jeho rodiče (autorka zřejmě tohle trochu opsala z bible :-).
Jiným svědkem je prý pan Arthur H. Matthews z Quebeku, kterého Venušani navštivili
přímo v pohodlí jeho domova, v Lac Beauport. To byl elektrický inženýr, který prý už od
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dětství spolupracoval s Teslou. Tak vznikla asi legenda o posledním žijícím asistentovi
Tesly, kterou jsem kdysi v Montrealu slyšel, ale jehož jméno jsem nikde nenašel. Tesla
prý se mu svěřil i se svou komunikací s Marsem, kterou realizoval v roce 1901. První
pracovní model tohoto vysilače prý Tesla postavil až v roce 1918 - s jakým přístrojem s
nimi tedy mohl komunikovat tehdy kolem roku 1900?
Tesla sám napsal o signálech, které zachytil v Koloradu v článku Hovor s planetami
( Talking With the Planets, Collier's Weekly,March 1901) toto: " . . at that time the idea
of these disturbances being intelligently controlled signals did not yet present itself to
me. The changes I noted were taking place periodically and with such a clear suggestion
of number and order that they were not traceable to any cause known to me". Volně
česky přeloženo: " V té době mě nenapadlo, že by tyto poruchy byly záměrně řízeny
nějakou inteligencí. Změny se dály periodicky a jejich počet a pořadí jasně naznačovaly,
že měly příčinu, která mi nebyla známa."
Jak vidíte, Tesla jen popsal jev, který existuje dodnes a upřímně prohlásil, že neví, odkud
signály přišly, toť vše.
Článek jsem četl, ale nic o tom, že by Tesla komunikoval s Marťany nebo že by jim i
rozuměl, tam není. Jen trochu vzrušení, které je nutné, shání-li někdo peníze na další
pokusy. Pravda, Tesla přiznává, že věří v existenci života na Marzu či Venuši (takže už
víme, kde o Matthews na tu Venuši přišel :-) . V článku Tesla také tvrdí, že díky
ohromné energii, která by byla potřeba k samotnému radiovému spojení s těmito
planetami, to zatím nebylo možné, ale jeho nová metoda to umožní a výkon zdroje
nemusí přesahovat ani 2000 HP.
Je nepochopitelné, že Matthewse nenapadlo zeptat se Tesly, proč jinak vyspělí Venušané
ho nechali na Zemi jeho osudu a nevybavili ho ani nějakou venušáckou vysílačkou. Tesla
ovšem nic o svém původu z Venuše nikde nemluví, dále jen popisuje výsledky jeho
pokusů v Koloradu a tajemné signály, které tam slyšel, ale kterým nerozuměl. Nakonec
vyslovuje naději, že v budoucnu bude možno komunikovat s Marsem. Jak vidíme,
mnohé už se už uskutečnilo, včetně naší komunikace s Marsem. Nic nadpozemského
jsem také v článku nenašel.
Zbytek už jsou ale zase jen autorovy či Matthewsovy výmysly (patrně z jeho knihy z
roku 1970 , "The Wall of Light: Nikola Tesla and the Venusian space ship, the X-12" Stěna ze světla, Nikola Tesla a jeho vesmírná loď z Venuše). Nejprve si prý Tesla
myslel, že signály pocházejí z Marsu. Později se prý ale začal Tesla obávat, že Zemi
hrozí od ET nebezpečí: na to, aby signály přišly z Marsu, byli příliš silné, spíše to bylo z
měsíce nebo ještě blíže (patrně z vesmírných lodí blzko Země). Proč ne přímo ze Země,
to nám Matthews nevysvětluje, ač je inženýr. Pokud víme, neměli jsme ještě tehdy ani
radio natož směrovou anténu, aby se mohlo určit místo vysílání, takže je to asi dost
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všetečná otázka.
Matthews byl syn asistenta známého fyzika Lorda Kelvina v Anglii. V roce 1902 odešla
jejich rodina do Kanady a když mu bylo 16, otec ho doporučil Teslovi jako jeho
učedníka (Tesla se znal s Kelvinem). Ta spolupráce prý pak trvala až do Teslovy smrti.
Tesla prý v Kanadě postavil dva Teslaskopy, vysílače pro komunikace s kosmem. Kde
jsou, nikdo neví. Mathews prý sám v roce 1947 postavil kopii Teslaskopu v Kanadě a ten
prý pracoval, dostali ho pak prý vědci v Královské dánské akademii - tam jsem se raději
neptal :-).
Co vše mu Ufoni řekli, to nám Swartz nepopisuje, zato víme, co prý mu prý řekl Tesla:
ET jsou už tady po tisíc let a snaží se na nás dělat experimenty za účelem, aby nás
porazili a ovládli. S tím Matthews nesouhlasil: ET jsou patrně na vyšší inteligenci než
my a jsou tudíž mírumilovní (zajímavé: u lidí s nárůstem inteligence rostou i magnitudy
válek :-). Navíc nechápu, proč by se Tesla - Venušan měl bát právě Venušanů?
V kapitole třetí,
neboli Communicating With Other Planets, (Komunikace s cizími planetami) se už o
Teslovi nepíše, tu tedy přeskočíme a příště budeme pokračovat.

Venuše nebo Mars, faktem je, že z vesmíru k nám přicházejí různé signály, ale někde až
z hloubky vesmíru. V současné době, jak víme, se hodně lidí snaží naslouchat signálům z
kosmu, viz stránka SETI zde. (SETI Institute - výzkum, porozumění a vysvětlení původ,
podstatu a existenci života v kosmu)
Je také pravda, že mnozí už ony signály slyšeli. Jak jsem se doslechl za rohem, jiní se
dokonce už i dorozuměli - jak oni tvrdí - s mimozemšťany :-). Sako jim ale natrhli ti, co
se už dokonce i proletěli v létajícím talíři. Abych pravdu řekl, těm posledním to teda
upřímně závidím :-).
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 10 - KVAZIDENÍKY 5., Kniha "Ztracené
deníky", 2.)

Už předtím jsem tady napsal, že jiný vynálezce by musel žít několik životů, než by objevil
a vynalezl tolik, co Tesla. Dnes bych to doplnil přidáním " . . . ale i Tesla by musel žít
několik životů, aby vynalezl všechno to, co se mu dnes na Netu přisuzuje". Uvedená
kniha není výjimkou, i když, pravda, se víc zabývá současným výzkumem, než samotnými
ztracenými Teslovými deníky, ale podívejme se na to zblízka . . .

Kapitola čtvrtá: Extraodinary experiences (Mimořádné zážitky)
Hodně se mluvilo o úžasné
schopnosti Tesly vizualizovat obrazy
v jeho mysli. Tento talent prý se
projevoval většinou neplánovaně a
často i v nevhodných okamžicích.
"Tuto teorii jsem si formuloval tak,"
říká, "že obrazy byly výsledkem
reflexní projekce z mozku na sítnici.
Jistě to nebyly nějaké halucinace, byl
jsem jinak ve zcela normálním
stavu."
Pak připomíná onu scénu, kdy se s
přítelem procházeli Buloňským
lesíkem u Paříže, kde recitoval
Přijímání SETI signálů
Fausta, kterého znal celého zpaměti.
A najednou, bác, tajemství střídavého
motoru bylo objeveno! I když se nám chce věřit Teslovi, nesmíme zapomínat, že to byl i
veliký showman, který vedl pro efekt elektrický proud svým tělem, aby napájel zářivky
nebo sedával ve Faradayově kleci, do které bily desetisíci-voltové vysokonapěťové
výboje.
Přes jeho neobvyklé schopnosti, Tesla měl zprvu dost malou trpělivost s těmi, kteří věřili
v nadpřirozené schopnosti. Později, kdy byl přesvědčen o reálnosti mimozemské
inteligence, částečně změnil svůj názor. Jednou ho navštívili nějací lidé, o kterých si
myslel, že jsou zákazníci pro jeho turbinu. Když přerušili jeho vychvalování turbiny
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prohlášením, že chtějí vyšetřovat psychické jevy, jednoduše je vyhodil.
Povoláním a odborností vědec a inženýr, Tesla rozhodně musel projít konfliktem, který
nás každého v životě čeká: jak posoudit náhodné a nevysvětlitelné jevy, které jsou všude
kolem nás - oproti známým a vysvětlitelným případům, kterým zcela rozumíme. Když
byl mladší, měl Tesla obavy, zda sám netrpí nějakým druhem šílenství, teprve později si
uvědomil, že jeho vize jsou reálné a vedou k překvapivě senzačním vynálezům. Na
rozdíl od Edisona, který vyzkoušel stovky vláken, než našel jedno, které se stalo
podstatou naší žárovky (tj. šel od praxe k teorii) , Tesla postupoval obráceně, od teorie k
praxi.
V době kdy jeho matka umírala, jak tvrdí, zjevil se mu její obraz jako předzvěst její
smrti. Po tom se stal víc přístupný myšlence, že existuje duše, která pokračuje v životě
po smrti. Dokonce prý obvinil Edisona, že mu chce ukrást jeho objev a postavit přístroj,
kterým se může mluvit s mrtvými a který se on sám - alespoň podle některých svědků snažil postavit.
Tesla v roce 1925 napsal, že " . . .slyším v podivných přenosech hlasy v angličtině,
francouzštině a němčině. Domníval jsem se, že jsem poslouchal lidi někde ve světě, jak
mluví jeden s druhým." Později zjistil, že signály pocházejí z prostoru mimo Zemi.
Rádioví nadšenci v roce 1920 objevil jev, který nazvali LDE (Long delayed Echo - tj.
Zpožděné ozvěny). Zdálo se totiž, jakoby některé signály oblétly několikrát Zeměkouli a
byly zachyceny o nějakou dobu později. V několika málo případech to zpoždění trvalo i
dny, měsíce, dokonce i roky. Mladý skotský astronom jménem Lunan přezkoumal LDE
záznamy z roku 1920 a pomocí grafu, kde zmapoval místa, odkud mohly přijít, zjistil že
signály pocházejí ze souhvězdí Bootes (Pastýř).
V roce 1955 zase dva fyzici z Cornell University vydali návrh, jak by mohlo být možno
používat mikrovlnné rádiové komunikace pro spojení mezi hvězdami. Tím, že
radioteleskop ukáže signál v okolí hvězd, které by mohly být planety, astronomové by
byli schopni detekovat rádiové vlny generované inteligentním životem. Od roku 1960
také existuje organizace pro Hledání Extra-Terrestrial Intelligence (SETI, o které jsem se
zmínil minule). Domnívám se, že v této oblasti tedy leží opravdové možnosti, jak
pokračovat v Teslově práci. Komunikace bude dobrá i s těmi místy, kam naše
technologie nikdy nedovolí člověka doletět, alespoň ne v době, která přesahuje délku
života kosmonauta.
Kapitola pátá: Tesla and Electronic Voice Phenomena (Tesla a pokusy s EVL)
Ohledně komunikace s mrtvými - tam je třeba především předpokládat, že existuje život
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po smrti, dále že mrtví mají zájem o kontakt s námi a že mají prostředky, jak nás
kontaktovat.
Tajemné signály, které Tesla přijímal, by mohly souviset s tím, co je nyní známo jako
Electronic Voice Phenomena (EVP, jev elektronického hlasu). Tesla byl jeden z
prvních, který s ním experimentoval. Edison sám, i když kritizoval Teslu, věřil, že Tesla
už sestavil přístroj na takovou komunikaci. Dnes se tomu zasmějeme, ale v tehdejší době
vynálezců se pídili po všech možných novinkách. V roce 1967 západoněmecký
jasnovidec údajně mluvil s Edisonem (posmrtně, pochopitelně :-) o jeho úsilí tento
přístroj vyvinout. Proč na to potřeboval tesla přístroj, když to pak říkal jasnovidci
normálně, je nad moje chápání :-). Jiní vynálezci dokonce mluv ili tím přístrojem s
jedním mrtým papežem, což asi také bylo první historické spojení s nebem :-).
Podobně jako Tesla, skupina Instrumental Transcommunication (ITC) tvrdí, že dostali
"zprávy z druhé strany" a to přes radio, TV, magnetofony, videorekordéry, telefony a
poslední dobou přes počítače (laser kupodivu nejmenovali, ač ten je nejrychlejší ).
Podobně jako u ESP, jedná se ovšem o pokusy, které jsou neopakovatelné a chybí jim
tedy to hlavní: potvrzení, že k nim skutečně dochází. A když už došlo, zda se skutečně
jednalo o hlasy mrtvých či duchů . . .
Má poznámka: OUIJA desku k tomu nepočítám - zatím jsem její elektronickou verzi
neviděl. Dělal jsem s ní často pokusy a při vedení vodicí destičky s jehlou jsem schválně
švindloval (jen z vědeckých důvodů :-), ale pravověrci mě vždy při tom chytili, tka
nevím, duchy nikdy nechytli. Na druhé straně jsem byl svědkem mnoha případů, kdy
OUIJA prohlásila něco, co věděl alespoň jeden člověk ze skupiny kolem, čili mohlo jít
jen o telepatii. Staly se ovšem případy přesného předvídání do budoucna. Jeden z nich
mohu dosvědčit osobně: jednou nám OUIJA nám předvěděla, že se syn našich přátel
ožení s Japonkou. To rodinu i jejich syna - ti se jen dívali! - dokonale zmátlo, nemohli
"takové hlouposti" uvěřit. On studoval doma v Montrealu, ale za rok na to odejel na
stipendium studovat do Japonska a tam se seznámil s japonskou dívkou, kterou si pak
vzal. Pochybuji, že to udělal jen proto, aby dokázal,. že má OUIJA pravdu :-).
U EVP jde ale o něco jiného: hlasy je zřetelně slyšet přes amplion na radiových linkách,
nejsou zakódované, ale ovšem ani nic nevěští. Zdá se, že Edison s jeho asistentem, Dr.
Miller Hutchinsonem, se opravdu vážně zabývali konstrukcí přístroje, kterým se dá
mluvit s duchy (oni jim sice neodpovidali, jak říká jeden starý vtip, ale mluvit k nim
mohli, to ano :-). Zdá se, že objev radiového přenosu s sebou přinesl mnoho aplikací,
které by bez něj nebyly ani představitelné. Kdo by tehdy například uvěřil, že se s nimi dá
i vařit, třeba v mikrovlnce? V roce 1967 Colin Smythe, z Anglie, publikoval knihu
Průlom, (Úžasný experiment elektronické komunikace s mrtvými) a takových se pak
objevila ještě celá řada. Jeden z těch přístrojů prý byl dokončením Teslova návrhu, který
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nikdy nebyl patentován. Jakýsi O'Neil
dokonce prý postavil přístroj Spiricom
(zkratka patrně mínící "spiritistickou
komunikaci", ne "spirituální komunisty" :).
Zde bych mohl připomenout zjev zvaný
"Kirlianova fotografie", kde se promítají na
fotopapír (dnes už teda přímo na
obrazovku) i "neexistující poloviny
přestřižených listů" či "aura" lidí při různé
náladě. Je tedy potvrzeno, že onen efekt
Spiricom
existuje, ale co ukazuje anebo jak to
pracuje se zatím nepodařilo vysvětlit. Někdo tehdy mluvil o napěťové koroně, ale ta se
při takmay malém napětí nevyskytuje.
S příchodem počítačů se zároveň roztrhl pytel s nadpřirozenými objevy i v kompjůtrové
doméně. Je to o to podivnější, že počítače jsou normálně velmi paličaté, neochotné např.
uznat čárku jako tečku, jak mi mnohý uživatel jistě potvrdí. Na druhé straně se jimi dají
lehce simulovat různé věci. Sám jsem známého jednou přesvědčil, že jeho počítač je
náladový a že se zasekává, když píše moc rychle. Nevěřil mi, ale nakonec uposlechl mé
rady, aby ho teda odprosil, co mu také zbývalo. Když vyťukal větu, kterou jsme mu
poradil, totiž " I am sorry", počítač se opět rozběhl. Známý dodnes neví, že to byla jen
chyba v softvéru, kterou bylo možno opravit vyťukáním komandy "I" - to ostatní už bylo
jen částí žertu . .
V roce 1998, Alice Cromley tvrdil, že navázal kontakt s duchem zvaným Elsa
prostřednictvím elektronické metody, podobné té Teslově. Bohužel nám už neřekl, jak se
k té technologii dostal právě ona, technický diletant. A nejen to, paní Cromley také
obdržela informaci o Teslově pokračující existenci "na druhé straně". Tesla jí prý měl též
říci: "Budoucnost ukáže, že to, co dnes nazýváme okultní nebo nadpřirozené je založeno
na vědě dosud nevyvinuté." Pochybuji, že to platí i na podvody, kterých je v okultismu
až habaděj . . .
Kapitola šestá: UFOs and Electrogravity Propulsion (UFO a elektrogravitační
pohon)
Má podtitulek: "Objevil Tesla tajemství antigravitace?" Je opravdu možné, že se Tesla
také věnoval výzkumu letu a antigravitace. Ve skutečnosti, jeho poslední patent v roce
1928 (# 6555114) byl pro létající stroj, který se podobal částečně vrtulníku a částečně
letadlu. Než zemřel, Tesla údajně dokončil i plány na kosmickou loď, buď poháněnou
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anti-elektromagnetickým polem či antigravitací. William R. Lyne píše v Occult Aether
Physics, že se v přednášce pro Ústav sociální péče pro přistěhovalce (May. 12, 1938),
Tesla zabýval jeho dynamickou teorie gravitace. Tesla řekl ve své přednášce, že to byl:
"jeden ze dvou dalekosáhlých objevů, které jsem zpracoval do všech detailu v letech
1893 a 1894." To řekl až po více než 40 letech? A proč s tím za tu dobu nic neudělal?
Bohužel toto prohlášení už spadá do období posledních letech jeho života, kdy už jeho
vize , jak známo z jiných případů, příliš nepracovala nebo nevedla k praktickému využití.
Dynamická teorie gravitace - tak se jmenovala jeho teorie, kde převzal silové pole, ale
bez zakřivení prostoru (ve které právě věřil Einstein). Je založena na termínu "éter", tedy
"hmoty, která existuje i ve vakuu" a která má prý vliv na univerzální gravitaci,
setrvačnost a pohyb nebeských těles. Zatím se éter nepodařilo najít, a rozhodně si to
nepléťme s oním uspávacím plynem :-).
Člověk prý může spojit tyto procesy jako nějaké sloučeniny látek z éteru. Vytvořit novou
energii a ovládat i počasí. |Jeho mysl byla zřejmě orientována k útoku na Einsteinovu
teorii relativity: "Pracoval jsem dynamickou teorii gravitace do všech detailu, " prohlásil.
Dost odvážné tvrzení, když si s gravitací ani Einstein nevěděl rady :-).
Nikdy ale Tesla nevysvětlil tuto svoji teorii gravitace. Snad to souviselo i s jeho
nápadem, postavit létající talíř (pokud vůbec ten nápad měl, důkazy na to nejsou) . Pak
ovšem chápeme, proč to na veřejnosti dál nerozebíral. Tvrdil prý, že elektrostatický
náboj bude proudit přes povrch vodič, jako u Faradayovy klece nebo jako u člověka jen
přes kůži. Jak ale "proud náboje", což je náš "elektrický proud" odstraní gravitaci, to už
autoři legendy neřekli. Podle "očitých svědků", co viděli vnitřek reálného UFA z kosmu
( ne toho Teslova, to nikdy nepostavil a je zajímavé, že to ani tito svědci netvrdí :-) je
uprostřed kruhový sloupec neboli vertikální kanál s vysokým napětím o vysoké frekvencí
(termín okopírovaný z Tesly), na principu rezonančního transformátoru (opět Tesla, ale
rezonanční transformátor už na to nepoužíváme, stačí polovodičový invertor), Na
některých UFech jsou v tom sloupci umístěny turbiny generátoru (turbina tedy pohání
generátor a ten je k čemu? A co pohání tu turbínu?) Pochybuji, že by to takhle Tesla
skutečně řekl . . .
Dr. T. Townsend Brown z Electrogravitics si prý všiml, že když on měl dva talíre s
vysokým napětím stejnosměrného proudu (?) odděleny dielektrikem, záporná elektroda
se "stěhovala" směrem ke kladnému talíři. (Poznámka: na to ovšem doktorát
nepotřeboval, učí se to už na obecné škole :-). Brown také objevil, že je možné vytvořit
umělou gravitaci nabíjením elektrických kondenzátorů vysokým napětím. Postavil prý
speciální kondenzátor, s vysokým dielektrickým faktorem a zjistil, že při 300.000 voltech
ztratil tento jedno procento své váhy. Jenže aby ještě navíc létal,potřeboval by ztratit 100
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procent. Ano, statická síla je totiž dána dielektrickou konstantou, která je asi tisíckrát
menší než ta magnetická. O ztrátě váhy ovšem zde nemůže být ani slovo, to už bychom
dávno měli aplikaci.
Tento nesmysl je dále v knize
rozváděn do detailu a dokonce už v
roce 1957 se tvrdilo, že díky tomu
bude za 50 let raketa pro kosmické
cestování zastaralá. Takže už máme
už 3 roky rakety zcela zastaralé, jak
to, že o tom NASA neví? Nedávné
objevy prý ukazují, že kosmická loď
budoucnosti může být napájena antigravitačním zařízením. Gravitační
síla bude používána "sama o sobě",
stejně prý jako letadlo používá
vzduch, aby mohlo létat.
Kingův a Brownův model létajícího stroje

Zde tedy je vidět, že šiřitelé toho nesmyslu vůbec neznají fyziku: v prostoru dále od
Země už totiž není prakticky žádná tíže, tj. gravitace, kterou by bylo nutno překonávat.
Je potřeba dodávat energii na dopředný pohyb, a rakety se pohybují na principu akce a
reakce, ale to by asi naši papíroví vynálezci nepochopili. S gravitační kosmickou lodí
(snad antigravitační, ne?) prý můžeme cestovat na Měsíc za méně než hodinu, k
planetám za méně než jeden den nebo na vzdálené hvězdy jen měsíc. Za jak dlouho s ní
asi můžeme cestovat do nejbližšího blázince?
V roce 1950 několik výzkumných pracovníků v Evropě tvrdilo, že Tesla a Marconi meli
tajně postavena a testována provozní antigravitacní letadla. Proč zrovna Marconi, to
nikdo neví, ale Tesla by na to určitě neměl peníze :-). Použití elektrogravitačního
pohonua experimentálních letadel je prý dokumentováno, "vylétávají z tajného místa v
Antarktidě". Nacistické Německo prý dostalo do rukou tyto technologie a vy
produkovalo několik antigravitačních létajících talířů (viz naše série článků Začalo to v
Praze, v knize Enigma2009, která je ke stažení v naší knihovně). K tomu už se nebudu
vyjadřovat, jenom bych se opakoval. Jednou možná ještě připíši knihu o létajících
mísách, hrncích a případně i půllitrech . . .
Další UFO legendy obsahují přistání Marťanů v Novém Mexiku. V roce 1996, pozdní
noční rozhlasový moderátor Art Bell získal balíček obsahující kousky kovu, o kterých
odesílatel tvrdil, že byly převzaty z havarovaných UF v blízkosti města Roswell (v roce
1947). Autor "deníků" přidává, že se to zdálo témeř příliš dobré, aby to byla pravda a tak
Bell byl nejprve skeptický. Ale kov prý měl tendenci bočnímu pohybu, patrně to byl
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antigravitační materiál. Nu vida, jeden by si myslel, že takový materiál se bude spíše
vznášet a on místo toho cestuje do strany :-) . Projížděl jsem kdysi Roswellem a stavil
jsem se tam na pivo - jedete tam dlouhou pouští Nového Mexika a tak se nedivte, že
jsěm měl žízeň. Udělal jsem jich tam několik a věřte si nebo ne, něco mě tam pak také
nadnášelo. Přespal jsem tedy raději v místním motelu, ale ráno už ten nadnášecí jev jako
zázrakem zmizel . . .
Nyní zaniklá UFO skupina v Anglii tvrdila, že jeden z jejich členů prováděl experimenty
s podobnými kovy, ale používal jen mědi a zinku. Disky byly vedeny velmi blízko u sebe
a otáčely se v opačném směru. Ten horní pak navíc levitoval. Pánové Otis T. Carr, Bruce
DePalma a Dr. Harold Aspden, poukazují na anomální inerciální nebo gravitační účinky
spojené s rotující hmotou. Uvádí se pokus o "nehmotném Jeepu", kde majitel
demonstroval, že po zapnutí jakési energetické baterie ho (rozuměj ten Jeep) nebylo
možno roztlačit. Ovšem to nejde ani normálně. Ale ihned po stisknutí přepínače, který
byl instalován pod palubní deskou, byl svědek požádán, aby zkusil roztlačit Jeep znovu a
tentokrát to šlo lehkým tlakem jedné ruky. Tak nevím, možná, že to bylo tím, že majitel
zapnul zapalování a motor se rozběhl? :-)Také Teslova "atomická energie" byla prý ve skutečnosti výsledkem životní energie
vyzařované z kosmu a vyrobena z radioaktivních látek. K tomu už opravdu není co
dodat, snad jen to honem říct obyvatelům Černobylu, kterým to jistě dodá optimismus.
Tesla a projekt Rainbow. Al Bielek a Preston Nichols oznámili, že se Tesla podílel na
jednom z nejvíce sporných tajemství druhé světové války, tzv. Philadefijském
Experimentu, jinak známém jako Projekt Rainbow. Byl to údajně pokus US Navy
vytvořit loď, která by nemohla být zjištěná radarem a která by nepřitahovala magnetické
miny. Výsledky však byly daleko odlišné a mnohem nebezpečnejší, než kdy vůbec
námořnictvo očekávalo. V časných třicátých letech, Universita v Chicagu zkoumala
možnost neviditelnosti pomocí elektřiny. Tento projekt se později přestěhoval do
Princetonského ústavu vyšších studií, kde byl pojmenován Rainbow Duha).
Nicola Tesla prý byl jmenován ředitelem projektu a byly to . bitevní lodě, na nichž měly
být pokusy otestovány. První test neviditelnosti v roce 1940 byl označen jako úplný
úspěch. Loď ale byla bez posádky a zmizela pozorovatelům kompletně. Měla dvě sady
Teslových cívek (snad elektromagnetů, ne?) na každé straně lodi. Jejich magnetická síla
prý byla tak silná, že navíc i deformovala gravitaci.
Al Bielek tvrdí, že Tesla začal mít pochybnosti o bezpečnosti experimentu. Řekl, že byl
v kontaktu s mimozemštany, a že ET tvrdila, že tam může být problém. Tesla to chtěl
vyšetřit, ale námořnictvo řeklo, že ne, že jde o obranu během možné války a tak chtěli
pokus hned. Tesla pak v roce 1942 od projektu odstoupil.
Page 7 of 8

V červenci 1943, destroyer (torpédoborec) USS Eldridge vyplul do Delaware Bay. O
tom, co se na Eldridge dělo, se už napsalo mnoho knih - zelená mlha, částečné či úplné
zmizení osob, neviditelná loď se " přenesla " jinam, jakoby vzdychem či
"demateralizací", atd.
Jak je vidět, z původního tvrzení "neviditelnosti na radaru" se časem stala "neviditelnost
okem" :-). Jak k tomu došlo, inu to první jde udělat a to druhé ne, ale je to zajímavější :-).
Ale ruku na srdce: nestály by takové výsledky za použití, právě námořnictvem? Buď pro
fyzické zmizení vlastních lodí nebo na rozpad lodí nepřátel? To mizení z radaru už
ostatně máme: nejen pro letadla (Stealth), ale dnes už i pro bojové lodi, zatím tedy
menších. Tehdy se asi také něco povedlo, ale použitá energie byla tak veliká, že by loď
musela s sebou pořád vozit celou elektrárnu . . .
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 11., KVAZIDENÍKY 6., Kniha "Ztracené
deníky", 3.)

Pokračujeme v rozboru knihy, závěrečných tří kapitol.

Kapitola sedmá: Free Energy (Volná energie: Skutečnost, nebo výmysl? )
Ten pojem jsem ještě nikde nenašel
spolehlivě vysvětlený: energie totiž, když
se uvolňuje, vykonává práci. Jinak je
pochopitelně energie tak či onak vázána a
sice na hmotu. Představa, že energie je free
(tj. volná), čili že si volně poletuje ve
vzduchu jako andílek, je sice svádivá, ale
stejně jako ten anděl pouze chimérická.
Pokud Tesla tento výraz používal - a já ho
u něj nikde nenašel - musel patrně vyjít z
nějakého fantasmagorického éteru- na
který oststně ve svém stáří ještě věřil. Z
něčeho, co není vidět. nelze změřit a nelze
tudíž ani spoutat či využít. Taková energie
nám opravdu může být "volná", ona je
opravdu k ničemu. Právě z toho důvodu
Volná, ale odkud?
zbožňovatelé přesunuli u tohoto názvu
význam: má to být jakási nová energie, která je free (tj. zdarma) . Je všude kolem nás,
má neomezený zdroj a když nic jiného, pomůže autorům knih přemístit nějakou tu
tisícovku dolarů do jejich kapsy.
Základní otázkou ovšem je, proč - když už o ní údajně mluvil Tesla před sto lety - ji
pořád ještě nemáme spoutanou a necháváme ji "volnou"? Jako důvod se udává, že si to
konkurenční firmy, které tolik investovaly do jiných energií, nepřejí. Zní to banálně, ale
ten důvod není tak zdaleka za vlasy přitažený: pracoval jsem před 40 lety na vývoji
elektrického automobilu (normálního, ne Teslova, viz dále) a bylo opravdu zajímavé, jak
při všech jeho výhodách proti benzinovému motoru (žádný vodní, olejový ani vakuový
okruh, malá převodovka, prakticky žádné ztráty teplem, návrat energie do baterie při
brzdění a hlavně žádné znečištění ovzduší) už tehdy o něj "nebyl zájem". Jen periodicky
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se o něm hovoří ještě dnes a i když se podmínky stále zlepšují - konvertory, daleko lepší
baterie s větší kapacitou a rychlejší nabíjení - udržuje se cena uměle tak vysoká, aby
nemohl způsobit konkurenci automobilům benzinovým. Kdo by pak spotřebovával tu
naftu, které máme údajně takový nedostetek, že ano? A tak se raději dělají nesmyslné
hybridní automobily, kde to sice pořád ještě táhne hlavně benzinový motor, ale občas se
ozve i elektrický motor, aby zlepšil účinnost či hnací charakteristiky benzinového motoru
- a to ještě jen málo. Pochopitelně to vyžaduje i víc součástek a tím je způsobena i větší
poruchovost.
Jenže i ty elektrické automobily tu alespoň jsou a jezdí; o volné energii se to říci nedá.
Jen občas se objeví návod, jak si vyrobit "volný" zdroj, přičemž si musíte koupit drahou
stavebnici (kit) a když to nepracuje, "chyba je na vás". Pokud to pracuje, můžete se
vsadit, že to používá nějaký jiný zdroj energie, než návod tvrdí (například hodinky,
poháněné změnami tlaku vzduchu) A když už jsme se radovali, že volná energie v
nejmenované české vesnici vypaluje zásuvky ve zdi a zabíjí želvy v terariu, dozvíme se,
že to byl jen školácký fór :-).
Uvedená kniha se ale přesto námětem volné energie zabývá, i když je vidět, že autor jern
cituje a žádné praktické použití nikde neviděl, natož aby to sám postavil. Nemohl jsem
zjistit, zda všechny citáty, co tam jsou - údajně od tesly - ten opravdu řekl. Když New
York Times v červnu roku 1902 uvedlo story o vynálezci který prohlašoval, že vynalezl
elektrický generátor, jenž nevyžadoval externí přívod paliva, Tesla napsal kamarádovi,
že on již takové zařízení vymyslel. Nu proč ne, vodní elektrárny také nemají palivo :-).
Jenže on to asi opravdu myslel tak, že tu energii bude někde čerpat ze vzduchu, z kosmu.
Dokonce řekl jak: ve velké výši umístí vodivou deku, kterás ekosmickým zářenám
elektricky nabije a on ji jne bude vodičem svádět na zem, kde bude nabíje tkondensátor.
Zpracovat elektrostatickou elektřinu z kondensátoru nebude snadné, osobně bych dla
přednost akumulátoru, ale budiž. proč ale nesvádět tu elktřinu přímo z mraků anavíc
budeme moci zabránit škodlivým účinkům blesků.
Odpověď je jednoduchá: není tot ka lehké a lvné, prostě není to rpaktické. A navíc to
není žádná volná energie, ale jen ta obyčejná, elektrická :-). Z některých zdrojl s
edovídáme, že nebude třeba žádné "skladování", volné energie je neadbytek, je
neomezená, doslova "free", tj. zadarmo. Obávám se ale, že tady někdo naletěl Teslovi,
který věděl, že k tomu, aby získal zájem o jeho vynálezy, potřebuje občas používat velká
slova, prostě showmanství.
Jinde Tesla mluví jen o kosmických apprscích: v novinách Brooklyn Eagle, oznámil 10.
cervence 1931, toto: "Mohu zkrotit kosmické paprsky a přimět je, aby poháněly motory.
Před více než 25 lety jsem začal s úsilím o zapřáhnutí kosmických paprsků a nyní mohu
tvrdit, že se mi podarilo". Jenže jak se k nim chtěl dostat? Ozonová vrstva kolem naší
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zeměkoule jich, jak víme, velkou většinu nepropustí do atmosféry a co projde, je dobré
jen tak k opalování . . .
Daleko větší úspěch se ovšem dosáhl - bez teslova přispění - využitím slunečních
paprsků a to s fotovoltaikou - jenže tato energie není vůbec "volná". Naopak, elektrárny
musí platit za dodaný fotokilowatt až dvacetinásobek ceny, za kterou ho pak prodávají
zákazníkovi :-). Politika, ano, ale pro někoho i dobrý kšeft. Což je ale pořád lepší než
tepelné "odpustky": tam dokonce platíte peníze za nic, tedy za energii "nulovou".
Tohle vše nám ale autor neřkne - jak by také mohl, knihu napsal patrně v roce 2000,
takže tam jen najdeme jeho výmysl, že už Tesla předvídal globální oteplování. Je ale s
podivem, že když to předvídal, nesnažil se to použít k výrobě energie "ze vzduchu". Náš
autor dokonce tvrdí, že o tom Teslovi řekly hlasy z kosmu.
Unipolární dynamo - Teslův vynálze - prý může pokračovat ve výrobě elektřiny i po
odpojení od zdroje energie. Na co teda vůbec ten vnější zdroj potřebuje? Prý na rozběh,
pak už to je asi perpetuum mobile. Být teslou, tak to z nebe napálím do autorů těch
nesmyslů ještě větším bleskem, než udělal v Koloradu. V roce 1900, Dr. T. Henry Moray
ze Salt Lake City postavil generátor, který využíval "energie z prázdného prostoru" a
vyrobil tak 50 kilowatů (67 koní - to je pěkně velký motor!) elektrické energie po dobu
několika hodin. Proč jen několik hodin? Inu patrně už pak už si ta energie asi musela
odpočinout :-).
Autor také cituje celou řadu vynálezců a patentů na volnou energii. Všechny mají jedne
nedostatek: žádný už nepracuje, pokud vůbec někdy pracoval. Důvody jsou různé,
většinou nejapné. Vzhledem k tomu, že největší část kosmického záření přichází ze
Slunce, je zajímavé, že dopadá na zatmělá místa země i v noci, jak tvrdí autor. Tomu
všemu ale uvěřím spíše, než tomu, že by si kapitalisté nechali ujít příležitost dostávat
energii zdarma a nechat si ji od zákazníků draze proplácet :-).
Celá idea volné energie je založena na nerespektování zákona zachování energie. Tak
napoříklad víme, že teplo nemůže samo přejít z chaldnějšího telesa na to teplejší - nu ono
m)že, ale potřebuje k tomu energii, např. tepelnou pumpu, dnes už hodně používanou k
vytápění. je to jistě úsporný způsob - odebíráte teplo ze země či z vody, ale zkuste
nezaplatit elektrárně a i ta pumpa se zastaví, protože ani pes zadarmo nehrabe :-).
Stejně překvapivá jsou v knize čísla o ztracených Teslových dokumentech, uvedená v
tétto kapitole: 150 tisíc dokumentů prý přešlo do Jugoslávie. Zbytek sebrala vláda USA a
jsou to prý "tuny materiálu", kvalifikovaného jako "přísně tajný". A stále ještě chybí
dvacet krabic s neznámo čím :-).
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Patrick G. Bailey, doktor filozofie, prý tvrdí, že mnoho výzkumu volné energie se týká
"okrajových oblastí, kterým ještě dobře nerozumíme". Kdyby to vztahovla jen na sebe,
dalo by se mu ještě věřit. A Dr. Gary Johnson, vysokoškolský profesor a vedoucí IEEE,
zase říká: "Má-li Tesla, Moray, a Bearden pravdu, pak jsou možnosti volné energie
ohromné, takže hledání by měla pokračovat, pokud je vubec nejaká šance." Ano, jenže to
je velké POKUD. Obvykle se objeví nějaký jev, který se dál studuje, ovšem volná
energie je jen teoretická smyšlenka a tam je těžké, kde to hledání začít: patrně asi na
psychiatrii . . .
Elektrické auto
je malá podkapitola této sekce. V roce 1931 se Tesla prý zůčastnil soutěže v Buffalu, kde
místo motoru měl v autě jakousi bednu s elektronkami a dráty (podle svědka) a auto prý
jelo jen tak, z ničeho . Když se ho ptali, kde na to bere energii, odpověděl - patrně
otrávený otázkami - že z "étéru". Když se tomu smáli, odmontoval bedýnku a vrátil se do
New Yorku. Jak je vidět, přišli jsme tedhy o velkou příležitost: nikdo už tu berdýnku
nikdy nenalezl a tak tam ta volná energie asi běhá dodnes . . .
Kapitola osmá: Truth about Alternative 3 (Pravda o alternativě 3) :
V pondelí 20.cervna 1977, vysílala televize Anglia ve Velká Británii hodinový pořad,,
defakto hoax, který způsobil podobnou paniku, jako kdysi proslulý pořad Orsona
Wellese o napadení Země Marťany. Jednalo se sice o fikci, ale hned nato následovala
kniha Leslie Watkinse s názvem "Alterantiva 3", kde autor prohlásil, že data jsou
pravdivá, jen závěry jsou fiktivní. Jenže kde je ta mez, kam až jde pravda, to neřekl. Za
tou mezí se se totiž fikce stává lží. Asi tma došel, protože tvrdí, že prý narazil na "tajnou
pravdu".
O co vlastně šlo? Země prý umírá v dusledku přírodních a človekem způsobených
znečišťujících látek. Účinek bude takový, že polární ledovce roztají a zaplaví Zemi.
Dnešní oteplovači sice také nechávají ledovce také roztát, ale hladina oceánů kupodivu
klesne :-). Podobný omyl dělají lední medvědi, kteří se díky oteplování stěhují od
severního pólu na jih, kde je jak známo ještě větší teplo :-).
Lidstvu prý zbývají jen tři alternativy, jak uniknout katastrofě:
Alternativa 1 - Zastavit všechna zneěištení, okamžitě ostranit a zacelit (zaštepovat?) obě
obrovské díry v ozonové vrstvě zeměkoule .
Alternativa 2 - okamžitě začít budovat podzemní města pro světovou elitu a bohaté,
jakož i pro vybrané vědce(míněno jistě hlavně ty alarmisty).
Alternativa 3 - Budovat kosmických lodě a odstěhovat světovou elitu na Měsíc. K tomu
přidat patřičný počet pracovníků (asi proto, že elita by se tam sama asi neuživila :-).
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Později se nenápadně změnilo místo určení na Mars, protože o Měsící toho už víme dost
a ač je tam malá gravitace, život by tam byl zatraceně těžlý :-). nneí tam totiž ani kyslík
ani voda.
Byla to právě ona třetí alternativa, který způsobila onen rozruch. Už v roce 1920 prý
Tesla psal o hromadění skleníkových plynů. Tesla prý také napsal několik dopisů do
Washingtonu o nebezpečí napadení naší planety mimopozemšťany. jak to souvisí s
polyny to ví jen autor :-). To prý bylo i předmětem diskuze mezi Gorbačevem a
Reaganem. Patrně si autor vysvětlil termín "Hvězdné války", zaměřený tehdy na
možnosti přenesení války ze země do kosmu, jaksi po svém. Je ovšem pravda, že Tesla
kdysi prohlásil, že má "paprsky smrti", kterými může zastavit jakoukoliv invazi, ale to
mínil ještě pro druhou světovou válku. Kupodivu ale nikdy nevysvětlil, které apprsky to
jsou - rozhodně nemysle ty radioaktivní.
Už v roce 1920 také někdo nahlásil blikající světla na Měsící a Tesla tvrdil, že dokáže ze
Země osvítit na měsící předmět velikosti pomeranče a to koncentrovaným světlem (dnes
se domníváme, že asi myslel laser, ale ten je založen na tehcnologii, kterou Tesla těžko
mohl znát).
Po válce pak přišlo období, kde každou chvíli někdo viděl UFO (zajímavé, dnes už počet
senzačních pozorování opadl, buď sem už tolik nelétají nebo už jsou ta zjevení moc
běžná :-). Pidimužíci z Marsu, co přistáli v Novém Mexiku, také už nikoho nelékají,
když víme, že podobná přistání byla i na měsíci (viz nedávný hoax na YouTube o Apollo
20 a náš článek v říjnovém čísle SFingy). Je ovšem možné, že ta raketa tam ztroskotaná
byla vyrobena na Zemi. Kolonizace Marzu ze Země, která měl začít v roce 1980 a byla
odsunuta na 1985 a později na 1990, prý byla zcela zrušena v roce 1992. Proč asi?
Zbývá nám ovšem přídavná Alternativa 4, viz níže.
Kapitola devátá: HAARP - Chemtrails - Alternative 4
(HAARP- Chemické čárování - Alternativa 4. ).
Po selháním Alternativy 3, bylo
nutné zavést nový systém jak
ochránit lidstvo před blížící se
katastrofou z "globálního
oteplování". Tato kapitola byla
zřejmě připsána později, kdy autor
zjistil, že by mohl hodit Teslovi na
krk ještě zásluhu o současný
oteplovací cirkusu. Usuzuji to z
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toho, že na rozdíl od dřívějších
odpůrců HAARPU, kteří v něm
viděli příčiny různých zemětřesení,
psychologickou zbraň či jiná zla,
autor v něm naopak vidí lék, jak
zabránit globálnímu oteplování,
tedy věc užitečnou. Asi si nevšiml,
že se HAARPu také říká nepříkliš
technicky "ohřívač ionosféry" :-).
Původní nápad, že HAARP měl
sloužit jako nová zbraň proti SSSR
s e prý změnil na použití mírové,
tedy na manipulování s počasím,
ovšem pozitivně, že ano. Protože
HAARP
je to systém veskrze elektronický,
o kterém autor patrně moc neví, přidal ještě něco ze svého, něco co sám viděl : tzv.
chemtraily, tj čáry, které tvoří letadla svými výfukovými plyny - zde prý opět pozitivně,
rozstřikováním chemikálií ke snížení globální teploty. Cituji:
" Některé hysterické zprávy říkají, že HAARPová technologie bude použita na (negativní,
pozn. J.H.) manipulaci počasí, modifikaci klimatu, tání polárních ledovců, vyčerpání
ozonu, a zemětřesení . . . Nicméně, namísto použití této technologie ke zničení lidstva, je
ted zřejmé, že HAARP se používá k úpravě pocasí, tj. zastavit, nebo alespon zmírnit,
účinky globálního oteplován, tj. í aby zachránil lidstvo." Nu a chemtraily prý nějak
souvisí s HAARPem, jen nám autor neřekl, jak. Ani nemohl: tato Alternativa 4 - je už v
procesu asi deset let a nemá s chemií nic společného. Jak je vidět, na počasí vliv také
nemá.
Autor se ovšem nemiňuje o Alternativě 5 (můj název) tj. odstranění globálního
oteplování . pomocí povolenek a kreditů, případně sand i poručením větru a děšti. To vše
je už vlastně obsaženo v samotném názvu: "globální", což přeloženo z latiny, znamená
defakto "kulový". A to je přesně to, co z toho bude lidstvo nakonec mít.
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©Jan Hurych
Název : TESLOVY ZÁHADY, Díl 12. Závěr

12. Závěr
Mohl bych pokračovat dále a dále, ale myslím, že je to zbytečné a že poslední slovo v případu
"Tesla" nebude ještě dlouho řečeno. S postupem času, jak přibývají nové vynálezy a technologie,
si budeme prostě muset zvyknout na to, že někdo řekne: "... ale s tímhle už přišel Tesla v roce..."
Vtip je v tom, že Tesla už má tolik zásluhm, že ty nové ani nepotřebuje, to jen někteří autoři se
snaží udělat se sami zajímaví.
Není ani třeba pěstovat kult Teslovy osobnosti: byl to člověk skromný a pokud trval na tom, aby
něco bylo spojeno s jeho jménem, šlo mu jen o to, sehnat peníze na další pokusy. Koneckonců
ani to jeho jméno nestačilo, když doba ještě nebyla na něco zralá ...
Jak už jsem kdesi napsal, v roce 1969 jsem s kolegou zažádal v o patent na řízení střídavého
zdroje pomocí tyristorů. Zašli jsme tehdy v Praze na patenťák, kde nás patřičný referent, autor
kdysi proslulé knížečky "Tranzistorová technika", informoval, že to nebude tak lehké, protože
jde o ideu a ne o zařízení či technologii. Náš princip pochopil ihned, ti chlapíci tam jsou opravdu
chytří hoši. Vždyť i Einstein nejprve pracoval na patentovém úřadě.
A tak jsme přemýšleli, jak to udělat - praktických aplikací bylo dost: kompemzace účinníku,
řízení střídavých motorů a podobně. Jednoho rána se ale objevily pod oknem naší univerzity cizí
tanky a tak jsem odešel. Po odchodu za moře jsem měl ovšem jiné starosti nož se starat o nějaký
patent. Asi pět let po tom jsem objevil ve světoznámém časopise Transactions of IEEE článek,
kde byla naše metoda popsána jako novinka nějakými indickými vědci.
Nebyl jsem ani moc překvapen - ne, neopsali to, prostě to znovuobjevili. Později jsem se dočkal
toho, že se v tom časopise objevil i jeden můj vlastní článek, ale to už zase bylo o něčem jiném.
Pokud se tedy některé Teslovy objevy ztratily, není to žádná tragedie. Věřím, že nadejde doba,
kdy je zase někdo znovuobjeví. Každý objev má svou dobu, kdy je ten či onen nápad zralý a je
celkem jedno, kdo ho objeví. Jde jen o to, zda ta dotyčná idea opravdu pracuje a komu to
všechno slouží . . .
(konec)
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©Jan Hurych
Název : ZÁLOŽKA

Honza Hurych,
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne
první!) v Libni, kde také povětšině vyrůstal, do
necelých pěti stop a sedmi palců. Velký kus mládí
procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák
směrem na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to
když tam učil na Technice. Naposledy použil pražské
tramvaje v roce 1969, směrem na letiště v Ruzyni, kde
jeho stopa mizi.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně
mytím oken ve výškových budovách. Z té doby také
pochází jeho systém, jak umýt až 95 oken denně nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa
ztrácí na letišti, tentokrát je to londýnský Heathrow.
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje do Montrealu, kde to vypadá,
že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu
počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává
bavit, protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez
háčku). V Torontě, kam měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky
lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to je Canadian Standards Association) a certifikuje
kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron,
koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř než na :-) .
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten
severozápad!) hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská
vášeň se zase znova probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe
umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na
zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se zde míní teplota kolísající
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mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající půl roku už
tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v
Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u
Huronského jezera).
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s
manželkou alespoň o výkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin.
Konečně odešel do penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To
se mu pořád nedaří - ta graciéznost - protože na to nemá dost času: založil si totiž dva
netové časopisy, jeden pro sebe (Hurontarii) a jeden pro čtenáře (Příložník). Později
přibyla E=nigma a teď nová SF-inga Také psal do Britských listů, do Neviditelného
Psa, ArtFora a sem tam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách.
Ani to mu ale nestačí, tož si ještě vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou
KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou.
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za
Skota, hlavně když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze
jednou a sice do elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se
přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje.
O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.
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