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ABSTRAKT 
Súčasný výskum a vývoj dopravných prostriedkov sa orientuje na zmenu pohonu a autonómnosť riadenia. Ide 
o trend zvyšovania bezpečnosti dopravy eliminovaním ľudského faktora. Toto smerovanie ale nedokáže vyriešiť 
problémy v doprave nahromadené desiatky rokov. To vyvoláva tlak pre vznik novej paradigmy. Dopravné 
prostriedky budúcnosti budú založené na novom druhu pohonov, ktorým bude  antigravitačný pohon.  tomto 
príspevku predstavujem dve dizajnérske štúdie dopravných prostriedkov budúcnosti, založených na tomto 
princípe. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: doprava budúcnosti, antigravitačný pohon, nová paradigma, koncepčné dizajnérske štúdie 
 
ABSTRACT 
Current research and development of transport vehicles is oriented on the change of propulsion and autonomy 
of steering. It is trend of increasing safety of transportation by eliminating of human factor. In spite of that this 
direction cannot solve problems cumulated in transportation for decades. It creates pressure for creation of a 
new paradigm. Transportation vehicles of the future will be based on new propulsion based on antigravity.  In 
this article I introduce two design studies of transportation vehicles of the future based on this principle.  
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Úvod 
 
Výrobcovia dopravných prostriedkov sa v súčasnosti zameriavajú na dva najvýznamnejšie trendy, a to prechod 
na elektromobily a autonómnu dopravu. Rozpoznanie, že najslabším článkom dopravy je človek, prináša do 
rodiny výrobcov dopravných prostriedkov  firmy, ktoré predtým nemali s dopravou nič spoločné, ako napríklad 
Google alebo Apple. Ich prínos je najmä vo vývoji autonómnych systémov riadenia. Kým v leteckej lodnej 
a železničnej doprave sú systémy autopilota známe desiatky rokov, v cestnej doprave sa skúšajú už v súčasnosti. 
 
História a trendy dopravných prostriedkov 
 
Dopravu z určitého uhlu pohľadu môžeme rozdeliť na: 

 dopravné prostriedky 
 prostredie, v ktorom sa dopravné prostriedky pohybujú 
 legislatíva definujúca pravidlá pre pohyb dopravných prostriedkov 

     
V súčasnosti existujúce problémy v doprave, ktoré sa hromadili desiatky rokov, sa stávajú  neriešiteľnými. Ide 
najmä o bezpečnosť, exhaláty, hluk, dopravné zápchy, či životné prostredie. Sú to javy, ktoré prisudzujeme 
súčasnému dominantnému entropickému modelu spoločnosti. Požiadavky civilizácie na dopravu sú však presne 
opačné než je súčasný stav a dopady. Na odstránenie tohto negatívneho stavu je potrebný prechod civilizácie na 
syntropický model, kde dominantnou formou kapitálu bude sociálny kapitál, inkorporácia etiky a využitie 
informácii v prospech civilizácie.[1]  Táto kvalitatívna zmena štruktúry spoločnosti prinesie aj zmenené 
požiadavky na dopravu. Súčasný trend zavádzania automobilov síce zníži environmentálnu záťaž a hlučnosť, ale 
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neovplyvní priepustnosť ciest, naopak kvantitatívny nárast dopravných prostriedkov bude spôsobovať dopravné 
zápchy na miestach kde doteraz neboli, zjednosmernenie ciest je riešením iba dočasným, budovanie diaľničných 
obchvatov posúva dopravné zápchy iba o niekoľko desiatok metrov bližšie k centrám miest. Nie je tomu ináč ani 
v leteckej doprave, kde termináli veľkomestských, najmä prestupových staníc sú zahltené pasažiermi, čo 
vyvoláva tlak na výstavbu nových terminálov a letísk s vyššou prepravnou kapacitou napr. projekt Londýnskeho 
Heatrow, či Pekingského  Daxing  s ročnou prepravnou kapacitou vyše 200 miliónov pasažierov. Železničná 
doprava nedokáže dostatočne pružne reagovať na požiadavky cestujúcich  cez víkend, či sviatky, sú to dlhé 
prepravné časy na nepohodlných sedadlách a zaostávajúcimi službami. Autobusová doprava sa potýka 
s nedostatkom diaľnic a nekvalitnou cestnou infraštruktúrou. Zo strategického plánu rozvoja dopravnej 
infraštruktúry podľa prehliadok z roku 2011 vyplýva, že  z diaľnic a rýchlostných ciest je v nevyhovujúcom 
stave 2,5 % ,v havarijnom stave ďalších 0,6 %, pri cestách I. triedy je v nevyhovujúcom stave 47,6 % 
a v havarijnom stave 6,2 % ciest. [2] Analýzou jednotlivých segmentov dopravy zistíme, že majú svoje limity, čo 
vytvára spoločenský tlak na vznik novej paradigmy. Základom pre túto novú paradigmu v doprave bude nový 
druh pohonov tzv. antigravitačný pohon, ktorý zabezpečí pohyb vytvorením vlastnej gravitácie pre dopravný 
prostriedok a prekonanie gravitácie planéty. Za jedného z prvých výskumníkov  v tejto oblasti možno považovať 
rakúskeho vynálezcu Viktora Schaubergera (obr.1). 
 

Viktor Schauberger

1885-1958

                     

Repulsin

Využitá 
antigravitačná
levitačná energia

 
obr.1 Viktor Schauberger                                                     obr.2 Repulsin 
 
 Vynašiel rotačný lietajúci stroj, ktorý nazval Repulsinom (obr.2). V období 2. svetovej vojny pracoval vo 
vedeckých tímoch tretej ríše na výrobe tajných letových technológií. Hlavnou výrobnou a testovacou základňou, 
ako to Nemci nazývali, lietadiel s kolmým štartom, boli továrne vytesané do kopcov, juhozápadne od poľskej 
Wroclawy. Tento komplex mal vlastnú elektráreň. Dodnes sa zachovala časť štartovacieho zariadenia, ktoré 
nazývali Hendž (obr.3). V tomto objekte nemeckí vedci experimentovali počas 2. svetovej vojny na objekte 
v tvare zvonu (die Glocke)(obr.4). 

Hendž

                   

Die Clocke -
zvon

 
obr.3 Hendž                                                                         obr.4 Zvon 
 
 Išlo o kovový objekt o priemere približne 3 metre a výšky 4 až 5 metrov. Skladal sa z dvoch proti sebe 
rotujúcich valcov pri vysokých rýchlostiach v nafialovelej tekutine s označením Xerum 525. Na konci vojny 
testovali prototypy diskovitých letových technológií Haunebu (obr. 5, 6.). 
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obr.5 Haunebu II.                                                                obr.6 Štyri veľkosti Haunebu 
 
 Išlo o štyri prevedenia od priemeru diskov 23 až 120 metrov. Tri prototypy zachytené na dobových fotografiách 
sú na obr. 7., 8., 9. 
 

                        
obr.7 Prototyp letovej technológie                                       obr.8 Detail s merítkom človeka 
 

 
obr. 9 Prototyp pri preprave 

 
Bližšie sa výskumu nemeckých technológií 2. svetovej vojny, venuje poľský historik a výskumník Igor 
Witkowski. 
 
Doprava budúcnosti 
 
Dopravné prostriedky založené na antigravitačných pohonoch môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

 levitačné dopravné prostriedky 
 letové dopravné prostriedky. 
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Využitie levitačných dopravných prostriedkov sa prejaví najmä: 
 v mestskej a medzimestskej doprave osôb 
 v mestskej a medzimestskej doprave preprave tovarov 
 rýchla zdravotnícka pomoc 
 dohľad nad bezpečnosťou na rôznych úrovniach 
 zásahy proti požiarom, pri záplavách, zemetraseniach a pod. 

 
Využitie letových dopravných prostriedkov bude pre: 

 medzikontinentálnu dopravu 
 medzihviezdne lety 
 dobývanie vesmíru 

   
Medzi základné výhody dopravných prostriedkov budúcnosti založených na antigravitačných pohonoch patria 
vysoké prepravné rýchlosti, kedy vzdialenosti medzi mestami, štátmi či kontinentami stratia význam, ďalej 
vysoká výkonnosť a ekologickosť. 
 
Vo vlastnej dizajnérskej tvorbe som sa zameral na koncepčné dizajnérske štúdie dopravných prostriedkov 
budúcnosti využívajúce antigravitačný pohon. 
 
Tarch (obr. 10) je koncepčná dizajnérska štúdia jednomiestneho dopravného prostriedku. Preprava človeka je 
v stojacej polohe. Nástup a výstup je cez clonové dvere na zadnej časti (obr. 11). Stabilita cestujúceho je 
zabezpečená fixačným zariadením (obr. 12). 
 
 

                            
obr.10 Tarch                                                                            obr.11 Nástup do levitačnej technológie 
 
 

                              
obr. 12 Fixačné zariadenie                                                       obr. 13 Alatyr 
 
Alatyr (obr. 13) je koncepčná dizajnérska štúdia dvojmiestneho dopravného prostriedku. Nástup a výstup je cez 
výklopnú čelnú, či zadnú plochu levitačnej technológie (obr.14). Štúdia počíta s dvomi pohodlnými sedadlami, 
ktoré sú prestaviteľné do súbežnej alebo protibežnej pozície. 
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