
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V roku 1856 sa v Chorvátsku istému 

pravoslávnemu kňazovi narodil syn. 

Súhlasím. A bude 

z neho kňaz tak 

ako ja. 

Dáme mu meno 

Nikola. 

Nikola Tesla. 

Nikola sa v mladosti vzdelával 

v otcovej knižnici. 

Milujem poéziu 

Otcova knižnica. 

Musím knižnicu 

zamknúť. Veď si 

pokazí oči. Vôbec 

nespáva, trávi tu 

celé dni. Lepšie 

bude ak čítať 

nebude. 

Tri noci som nespal, kým 

som vyrobil tento pakľúč, 

aby som sa dostal 

k otcovým knihám. Mňa 

nič nezastaví. 

Keď mal Nikola Tesla 17 rokov, prišiel za otcom, aby mu oznámil, že sa 

rozhodol stať sa vedcom. 

Chcem byť inžinierom. 

Pôjdem študovať na 

polytechniku do Grazu. 

To v žiadnom prípade. Už 

keď si bol v postieľke 

sľúbil som ťa Bohu. Budeš  

pravoslávny kňaz tak ako 

ja. 



 

Neskôr ... 

... otec zmení pod vplyvom okolností svoje rozhodnutie. 

Synček, ak sa vyliečiš 

sľubujem ti, že budeš 

môcť študovať, kde 

budeš chcieť. 

Sestra, ako je 

na tom? 

Tesla má vážnu 

choleru. Bude 

zázrak ak prežije. 

V roku 1877 sa Nikola Tesla lúči s rodinou a odchádza si plniť sny. 

Dávaj si na seba 

pozor. Keď 

dorazíš, pošli 

nám list. 

Ako som sľúbil synak, 

keď sa vyliečiš, 

budeš môcť ísť 

študovať čokoľvek. 
Ozvem sa čo 

najskôr. Tak sa 

majte. 

Na škole v Grazi ... 

Študenti, toto je Grammovo dynamo. 

Najnovší výkrik techniky. Môže pracovať 

buď ako motor, alebo generátor. 

To je 

neuveriteľné. 

Áno pán 

Tesla? 

Pán profesor, motory 

a generátory by lepšie 

pracovali, keby 

používali striedavý 

prúd. 

Mladý Tesla neúnavne premýšľa a je 

tŕňom v oku profesorov. 
U profesorov sa stretáva 

s nepochopením. 

Pán Tesla, čo nám to tu rozprávate. 

Hádam chcete zostrojiť perpetum 

mobile. 

Ha, ha ... 

 

GRAMMOVO DYNAMO 

Dynamo je stroj, ktorý mení mechanickú 

energiu na elektrickú energiu. Zénobe 

Théophile Gramme (1826-1901) z Belgicka 

vynašiel prvé prakticky použiteľné dynamo roku 

1870. Toto dynamo vyrábalo "jednosmerný" 

elektrický prúd. Elektrina jednosmerného prúdu 

sa nedá prenášať na veľké vzdialenosti, takže 

toto dynamo vyrábalo elektrinu iba v malom 

množstve. Cievky uprostred dynama sa veľkou 

rýchlosťou otáčali pomocou parného stroja a 

dve veľké cievky vytvárali okolo nich 

magnetické pole. Takto sa vyrábala elektrina. 



 

U psychiatra... 

Povedali ste, že trpíte 

zábleskami svetla. 

Môžete po popísať? 

 

Skúsim to. Po oslepujúcom 

záblesku sa priestor zatemní a ja 

vidím tmavú oblohu bez hviezd. 

Vidím iskrivé zelené body, ucelené 

v pravidelných líniách. A tie sa 

neustále približujú, pokiaľ sa 

vpravo neobjavia dve rovnobežné 

priamky. Následne ma oslní prudké 

svetlo. Tak sa to opakuje a ja sa 

bojím, že stratím vedomie. 

Domnievam sa pán 

Tesla, že ste 

obdarený istou 

formou geniality. 

Čokoľvek Vás napadne 

stvoríte bezchybne 

v myšlienkach. Potom 

to vyrobíte podľa 

nákresu v pamäti. 

Po skončení štúdia išiel pracovať pre telefónnu 

spoločnosť do Budapešti. Večerom sa zvykol 

prechádzať po parku. 

Do piesku nakreslil 

paličkou diagram 

indukčného motora. 

Musím si ten 

diagram rýchlo 

zakresliť, aby som 

ho nezabudol. 

To slnko je nádherné. 

Pripomína mi to verše 

z Goetheho Fausta: 

 

„Níži sa slnko klesá, 

dožil deň, by som za 

slnkom mohol zakrúžiť.“ 

. 



 

V dielni ... 

Uf. Konečne je to hotové. FUNGUJE 

TO! Zostrojil som indukčný motor. 

Týmto vynálezom určite zmením 

svet. 

 
... sa myšlienky stávajú realitou. 

Je to rotujúce magnetické 

pole, ktoré funguje pomocou 

cievok napájaných prúdom 

vo viacerých fázach. 

Vzniknutý prúd by vyvolal 

silu otáčajúcou rotorom. 

A to všetko by fungovalo 

pomocou striedavého prúdu. 
 

Nesúhlasím so striedavým 

prúdom. Je nebezpečný. 

 

Je to 

nemožné. 

 

Jednosmerný 

prúd je lepší. 

Omnoho !!! 

 

Tesla je nepochopený. Rozmýšľa nad 

odchodom do Ameriky a o stretnutí 

s tvorcom jednosmerného prúdu T.A. 

Edisonom. 

Tento jediný 

človek mi môže 

pomôcť. On ma 

určite pochopí. 



 

Nový svet New York ... 

Nový svet vyzerá 

fascinujúco. Splnil sa 

mi sen. Už len nájsť 

Edisonovu továreň. 

... ale Teslovo očarenie Amerikou sa 

mení na sklamanie. 

Neuveriteľné. Čo som 

opustil bolo krásne, 

umelecké a fascinujúce vo 

všetkých ohľadoch. Čo 

vidím tu je strojové i drsné 

a ohyzdné. Civilizácia je tu 

sto rokov pozadu. 

Konečne v kancelárii T. A. Edisona ... 

Chcel by som Vám 

predstaviť môj 

vynález – indukčný 

motor. Motor, ktorý 

je poháňaný 

striedavým prúdom. 

Je to dobrý nápad, 

nie? 

Pán Tesla, tento 

vynález sa vo svete 

nepresadí. 

Veď jeho vynálezy môžu 

ohroziť moje zisky 

s jednosmerným prúdom, 

ale môžem jeho schopnosti 

využiť vo svoj prospech... 

Edison sa cíti byť Teslovými nápadmi 

ohrozený. 



 

Tesla pracuje pre Edisona. 

Vidím, že ste veľmi nadaný Tesla. 

Dám Vám prvú úlohu. Zaplatím Vám 

50 000$ ak vylepšíte účinnosť 

strojov v mojej elektrárni. 

Drahý priateľu, 

žiadna odmena pre 

Vás. To bol iba žart. 

Nastáva konflikt medzi vynálezcami. 

Splnil som Vašu úlohu 

Mr. Edison. 

Požadujem sľúbenú 

odmenu. 

Takto ma dobehnúť, som 

znechutený a sklamaný. 

Pre mňa je Edisonov čin 

definitívnym koncom... 

Sklamaný Tesla odchádza... 


