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Úvod 
 
Na základě posledních poznatků ve fyzice, chemii a biologii se moderní technologie staly tak 
mocnými, že umožňují sebezničení lidstva, takže blaho lidstva a jeho budoucnost se staly podstatně 
závislými na malé skupině lidí, ovládajících tyto technologie. Hlavní podmínkou stabilizace a 
vzrůstu životní úrovně na Zemi se stává přistup ke zdrojům energie a vlastnictví účinných 
technologií pro podporu života. Index životní úrovně I průměrného člověka může být vyjádřen 
vzorcem: 

  
kde P je množství energie spotřebované lidstvem za jednotku času, E je průměrná výkonnost 
technologií a rychlost transformace přírodních zdrojů na komodity, zahrnující ty, jež jsou nezbytné 
pro život (potraviny, oděvy, bydlení), zbytečné a brzdící (byrokracie, zbrojení, nepříznivé změny 
počasí) a destrukční (války, přírodní katastrofy), N je množství populace. Kolaps lidstva znamená, 
že I → 0. 
Blahobyt lidské civilizace se stává více závislým na morálce a vědecké dospělosti, převažující 
motivaci a na schopnosti lidí pochopit přírodní a světové procesy. 
O posledně jmenovaném pojednává následující text. Cílem této knihy je pomoci čtenáři rozpoznat 
vážné chyby v moderním konceptuálním pohledu na fungování systémů Vesmír-Slunce-Země a 
těleso-atom-jádro. Tyto chyby pocházejí z chybných formulací obecných přírodních zákonů, 
objevených před více než sto lety. Dnes, kdy vlivem zrychlujícího se technologického pokroku a 
rostoucí spotřeby energie, nepředpokládaný antropogenní vliv na zemský povrch a atmosféru se zdá 
být globální, unáhlené interpretace se stávají smrtelným nebezpečím pro život na Zemi. Zemské 
klima se mění, tj. mění se teplota vzduchu, režim znečištění, hladina vody v oceánu nebo parametry 
horní atmosféry. To způsobuje sucha, takže lesní požáry jsou stále častější, ničivější a rozsáhlejší. 
Dominantním se stává problém čisté vody. Proto znalost původu těchto změn je životně důležitým 
problémem fundamentální vědy. Rozsah poškození, včasnost a správnost preventivních opatření, 
připravenost populace Země na nevyhnutelné globální přírodní změny v budoucnosti jsou určeny 
řešením tohoto problému. 
Obraťme se nyní k faktům a logice, k fyzice. Okolní realita je popsána koncepty, teoriemi, postuláty 
(předpoklady), vzorci. Přírodní zákony a jejich analytické obrazy tvoří víceúrovňový pyramidální 
systém ve smyslu šířky a množství odvození. Rozsah zákona je určen množstvím odvození 
v různých vědních a praktických oborech, s širokým vlivem na další, specifičtější zákony – 
důsledky. Čím vyšší pozice zákona, tím jsou rigoróznější požadavky na jeho formu a aplikační 
omezení. Formy obecných zákonů, počáteční postuláty teorií, je třeba neustále přesně zkoumat, 
přímo nebo nepřímo ověřovat a opravovat s ohledem na nové poznatky. Chyby, které se objevily a 
nebyly včas odstraněny, mohou způsobit – a jak uvidíme během dalších vysvětlení – již způsobují 
dlouhodobé neplodné a marné úsilí vědecké komunity špatným směrem, což působí ztrátu času a 
růst materiálních ztrát velkých rozměrů. 
Obecné zákony fyziky byly formulovány Coulombem, Newtonem, Ampérem, Faradayem a 
Maxwellem před více než sto padesáti lety a dodnes zůstaly beze změny. Na začátku 20. století byly 
označovány jako fundamentální stavební kameny fyziky. Rostoucí autorita a množství úspěchů, 
kterých díky nim nebo jim navzdory bylo dosaženo, obvykle překáží kritice a zdokonalování 
písemné formy fundamentálních zákonů. Univerzity, akademie věd, výzkumné organizace, 
mezinárodní a vědecká fóra, zakládající svoji práci na oficiálně uznávaných vědeckých základech, 
nemají zájem na jejich revizi nebo opravě. Následující generace fyziků se učí mnoha sporným 
modelům stejně, jako předcházející generace: jako evangelium. 
V roce 1964 autor promoval na fyzikální fakultě Lomonosovovy státní univerzity, hluboce 
uctívající velké vědce minulosti, věřící ve správnost psaných zákonů přírody, pevnost obrazu světa, 
jenž vyplývá z těchto teorií, přestože bez odpovědi zůstává mnoho otázek v teorii relativity, 
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kvantové mechanice, fyzice Země, Slunce a kosmu, ve fyzice atomu, atomového jádra a 
elektrodynamice. V prvních letech se nedostatek těchto odpovědí zdál být důsledkem 
nedostatečnosti vlastního vzdělání. Ale v průběhu času opakující se argumentace fyziků starší 
generace na určité teoretické otázky jej vedla k závěru, že uspokojivé odpovědi neexistují, že teorie 
obsahují od začátku chyby a aby se člověk dobral pravdy, je nezbytné studovat dané téma do větší 
hloubky. S podrobným studiem témat se počet nezodpovězených otázek zvyšoval. Postupně dospěl 
k pevné víře, že teorie obsahují počáteční chyby. 
Po mnoho let byly pokusy odhalit tyto chyby v přírodních zákonech, uváděných v univerzitních 
učebnicích, neúspěšné. Pro pochopení logiky, kterou přinesl A. Einstein na začátku 20. století do 
teorie relativity, bylo nutné ponořit se do problému sjednocení elektrostatických a gravitačních 
interakcí, jež byly dány stranou v polovině cesty jejího vývoje na začátku 20. století, protože se 
zdály být neřešitelné. A tak až v roce 1980 byly pochopeny první nepřesnosti formulace dvou 
hlavních přírodních zákonů a formulovány jako: 
 
Coulombovy a Newtonovy zákony pro centrální interakci předpokládají absolutní průhlednost 
hmoty pro elektrické a gravitační pole, což je v rozporu se skutečnými interakcemi nábojů a hmot, 
stejně jako se zákonem zachování energie. 
 
Vložení nového členu do Coulombova zákona, který zohledňuje neprůhlednost hmoty pro 
elektrostatické pole, vedlo k významnému rozšíření formalismu elektrodynamiky a představuje 
nový matematický aparát. V roce 1984 byly položeny základy pro vývoj teorie týkající se 
elektrických interakcí Země a Slunce s kosmem [128]. Současně byl v moskevské oblasti zahájen 
vývoj nové technologie modifikace počasí, založené na ionizaci vzduchu. 
Roku 1990 byla odhalena druhá nepřesnost zákona o centrálních interakcích: 
 
Coulombovy a Newtonovy zákony pro centrální interakce nepopisují mechanismus interakce náboje 
nebo hmoty skrze pole, tj. nesplňují princip místního působení.  
 
Byly formulovány nové zákony bez tohoto defektu. Ukázalo se, že umožňují elektrostatické a 
gravitační interakce považovat za komponenty unifikovaného třísložkového centrálního pole [48]. 
V roce 2003 byla teoreticky nalezena a experimentálně potvrzena nepřesnost Maxwellovy rovnice 
pro indukci [54]. 
 
Indukce elektromotorické síly je přímo úměrná proudu ve vodiči, nikoli časové derivaci proudu, jak 
navrhoval Maxwell. 
 
Současně, během vývoje elektrodynamického modelu atomu vodíku bylo pochopeno, že: 
 
Planckova konstanta je kombinace elektrodynamických konstant, tj. není to fundamentální fyzikální 
konstanta. 
 
První tři defekty volaly po nutnosti přezkoumat a opravit klasickou elektrodynamiku a ten čtvrtý 
přinesl odmítnutí kvantové mechaniky. Tato možnost sjednotit centrální pole potvrzuje falešnost 
obecné teorie relativity s principem ekvivalence, který gravitaci považuje za důsledek zakřivení 
prázdného prostoru. Tyto defekty se týkají celých základů teoretické fyziky, čili volají po 
alternativní koncepci. 
Vytváření nové koncepce začalo vývojem nového matematického aparátu elektrodynamiky a 
následně nové teorie zemské, atmosférické a kosmické elektřiny [128]. Později byla rozšířena 
zahrnutím témat v měřítku laboratoře a mikrokosmu. Za základ pro vývoj nového konceptu byly 
vzaty myšlenky o vlastnostech prostoru a hmoty, které se zdály odrážet realitu. Pro lepší pochopení 
témat diskutovaných v této knize jsou níže zmíněny některé historické kroky evropských 
filozofických představ o okolním světě [9][24] a sledován vývoj těchto představ do současnosti. 
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Thalés z Milétu (5. století př.n.l.) byl nazýván „otcem vědy“, zakladatel matematiky a astronomie. 
Thales učil, že „voda je principem všech věcí.“ (Pokus pochopit původní princip přírody z hlediska 
jediné hmotné substance.) 
 
Anaximandros (5. století př.n.l.): Prvotní substance je nekonečná, věčná, nezměnitelná a vyplňuje 
celý vesmír. Věci se vrátí do té formy, z níž vzešly. Existuje věčné nepřetržité tvoření a destrukce 
světů. (Vyslovena myšlenka zachování a transformace.) 
 
Anaximenés (5. století př.n.l.) Tvrdil, že prvotní substancí je vzduch, z něhož jsou tvořeny všechny 
věci. Všechny druhy věcí mají původ ve vzduchu kondenzací a ředěním. (Myšlenka transformace 
kvantity v kvalitu.) 
 
Hérakleitos z Efesu  (5. – 4. století př.n.l.) Věřil, že prvotní substancí je oheň. Je to 
nejdynamičtěji se měnící látka. Harmonie je dosaženo bojem protikladů. Změna obnovuje svět. Nic 
není trvalé. Všechno proudí, všechno se mění (prvky dialektiky). „Nevstoupíš podruhé do stejné 
řeky.“ Všechny existující věci jsou charakterizovány páry s opačnými vlastnostmi (prvky 
dialektiky). 
 
Leukippos (5. století př.n.l.) Vyvinul myšlenku, že vše je složeno z atomů. Navrhl koncept vakua. 
Vyvinul studie o atomu a vakuu. 
 
Démokritos (5. – 4. století př.n.l.) Teorie Démokrita a Leukippa říkaly, že vše je složeno z „atomů“, 
jež jsou fyzicky neviditelné; že mezi atomy je prázdný prostor; že atomy jsou nezničitelné; že jsou 
neustále v pohybu; že atomů je nekonečné množství; a že jsou různé druhy atomů, jež se liší tvarem 
a velikostí. 
 
Anaxagoras (4. století př.n.l.) Hmota je složena z nekonečného množství nezničitelných primárních 
částic. Slunce má tvar koule. 
 
Platón (4. století př.n.l.) Existují věčné ideje, konkrétní věci a prostor. 
 
V 16. a 17. století (n.l.) se v Evropě začal urychlovat rozvoj vědy. Ve filozofických otázkách o 
jednotě světa se navazovalo na ideje antického světa, jež byly dále rozvíjeny. 
 
R. Descartes (1596 - 1650) vytvořil základy moderní matematiky a rozvinul Platónovu myšlenku o 
prioritě rozumu ve vědě, o možnosti geometrizace fyzikálních fenoménů na základě omezeného 
počtu axiomů. Odmítl myšlenku prázdného prostoru. Podle něho bylo vše hmotné. Byl vysloven 
princip blízkého působení. 
 
Od doby Newtona se předmětem diskusí stala otázka prázdnoty nebo materiálnosti prostoru mezi 
tělesy. Newtonovy gravitační hmoty (1670) a Coulombovy náboje (1784) na sebe působily skrze 
prázdno, ačkoli Newton, ani Descartes nepřijímali koncept prázdnoty a byli přesvědčeni, že ani Bůh 
nemůže působit na dálku. Věřili, že „je obsažen všude, včetně věcí“ [25], takže obsahuje 
prostředníka, což byl prototyp éterového pole. 
 
Ch. Huygens (1681) [26] byl patrně první, kdo začal důsledně používat koncept materiálního média, 
éteru, v němž se šíří vlny v jeho formulacích. V roce 1817 A-J. Fresnel ukázal, že stačí 
předpokládat částečné unášení éteru Zemí, aby se vysvětlila nepřítomnost vlivu pohybu Země na 
lom světla hvězd. V roce 1845 G. Stokes v řadě svých prací došel k závěru, že pro řešení problému 
odchylky světla hvězd od přímky a jeho zpoždění v dopadu na Zem stačí předpokládat, že éter 
blízko povrchu je úplně unášen Zemí a s rostoucí vzdáleností od Země je toto unášení éteru 
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oslabeno [28]. Tento závěr potvrdil svými experimenty H. Fizeau (1851), v nichž bylo ukázáno 
částečné unášení světla pohybující se vodou. Z jeho experimentů přímo vyplynulo, že médium, 
v němž se šíří světlo, je se skládá ze dvou komponent, z nichž jedna je sdružena s pohybující se 
vodou a druhá je spojena s okolním prostorem, jenž je považován za nehybný. 
 
V roce 1846 M, Faraday představil koncept elektrického pole a přišel s myšlenkou existence 
hmotných siločar [31]. Tato idea nebyla podporována jeho kolegy a vědci pozdějších generací. 
 
V roce 1897 Michelson-Morleyův experiment neprokázal existenci éterového větru na zemském 
povrchu. Bylo to považováno za důkaz jeho neexistence. Čili nebylo bráno v úvahu, že výsledek 
korespondoval s myšlenkou unášení přízemního éteru zemskou masou a že potvrdil Stokesovy 
závěry. 
 
Na konci 19. století byly vlastnosti éteru stále více zkoumány a definovány. Avšak idea éteru 
neměla šťastný osud. Na začátku 20. století A. Einstein vymyslel matematické řešení gravitačního 
problému a podíval se na ideu éteru jako na překážku matematického popisu reality. Hmotný éter se 
nehodil do teoretického modelu prázdného zakřiveného prostoru. Hypotéza nerozpoznatelnosti 
fyzického fenoménu v relativně se pohybujících referenčních systémech (princip relativity) a 
identifikace gravitačních efektů se zrychlením v zakřiveném prostoru (princip ekvivalence) byly 
položeny jako základ nabízeného konceptu. 
 
Einsteinovy ideje byly zpracovány do jeho speciální a obecné teorie relativity, jež od samého 
počátku vedly k absurdním a vzájemně se vylučujícím důsledkům, jimž pozdější výzkumníci [2][37] 
věnovali pozornost. Avšak během vědeckého a technického pokroku na přelomu 20. století byly 
zjevné rozpory a neshody vnímány jako fascinující paradoxní realita nebo jako časem řešitelné 
rozpory. V polovině 20. století filozof J. Bernal poznamenal, že „je nutná mnohem radikálnější 
revize teorie relativity a kvantové teorie a je nutné radikálně znovu zvážit jejich logické a 
filozofické základy.“ [3] Avšak tehdy panující teorie měly silné stoupence a ideologická kontrola 
vědeckého tisku byla natolik silná, že nedovolila oficiální vědě otevřít diskusi o fundamentálních 
otázkách a reagovat na oponenty. 
 
Všimneme si dvou nejočividnějších defektů obecné teorie relativity (OTR): 
 
1) Neslučitelnost myšlenky relativity s faktem konečnosti rychlosti světla 
Za podmínek konečné rychlosti šíření elektromagnetické vlny okraj centrálního pole vždy reaguje 
se zpožděním vzhledem k informaci o změně pole na pozici zdroje. Při rovnoměrném pohybu 
nabité nebo neutrální částice její elektrické nebo gravitační pole ztrácí bodovou symetrii a stává se 
osově symetrickým a při pohybu po křivkové trajektorii ztrácí úplně prostorovou symetrii. 
Deformované pole obsahuje informaci o absolutních rychlostech částice, tj. o rychlosti relativní 
vzhledem k médiu, v němž se pohybuje během poslední periody. To vylučuje možnost všeobecně 
formulovat zákon o centrální interakci pro dvě relativně se pohybující vztažné soustavy. Formulace 
Ampérova zákona pro vzájemně působící proudy, obsahující součin rychlostí nabitých částic, také 
ukazuje na absolutní pohyb. Ze všech těchto faktů vyplývá, že pohyb těles je nejen relativní, ale 
také absolutní (O tom již mluvil Newton [81]). Vezmeme-li v úvahu konečnost šíření informace, 
princip relativity, aplikovaný na popis pohybu makro-těles s malými relativními rychlostmi, může 
být považován za správný, ale má omezenou platnost. Princip relativity formulovaný Einsteinem 
v dobách Ampérova zákona, existence a uznání konečnosti rychlosti šíření světla byl od začátku 
špatný. 
Při interpretaci dat z Michelson-Morleyova experimentu na konci 19. století nebyly brány v potaz 
Stokesovy argumenty. Nebyl prozkoumán jednoduchý a přirozený předpoklad vyplývající 
z principu jednoty všech entit, že prostor a pole jsou pokračováním částic, že měřicí přístroje na 
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zemském povrchu jsou téměř úplně v prostoru Země, zatímco další komponenty prostoru, spojené 
s nejbližšími kosmickými tělesy, jsou malé.  
 
2) Libovůle vůči éteru 
Po publikaci svých idejí o relativitě Einstein napsal: „Koncept éteru opět získává definitivní obsah, 
který se zcela liší od obsahu konceptu éteru mechanické teorie světla. Éter obecné teorie relativity je 
prostředí, které samo postrádá všechny mechanické a kinematické vlastnosti, ale zároveň určuje 
mechanické (elektromagnetické) procesy. Stav éteru v obecné teorii relativity je dynamicky určován 
hmotou a stavem éteru v sousedních bodech.“ [83]. 
Z této prostorově nereprodukovatelné a protichůdné reprezentace vyplývá, že Einstein se neodvážil 
explicitně odmítnout materiální prostředí, zjevně si uvědomil problematickou povahu zakřivení 
nehmotné prázdnoty. Udělal to nepřímo, postuloval vlastnosti éteru ve velmi těsné blízkosti 
prázdnoty a poznamenal pouze (možná aby zabránil nepohodlným otázkám), že se týká otázky éteru 
v OTR. 
 
Avšak otázka vlastností éteru je pro fyziku druhořadá. Prvotní a hlavní je otázka jeho existence a 
materiálnosti. Pokud éter existuje a je hmotný, může být popsán konceptem hustoty, jak to udělal 
Fresnel, Fizeau nebo Stokes, a může být polarizován, projevujíce se ve formě silového pole. Pokud 
je nehmotný, je to bezstrukturní nic, které je nemožné zakřivit nebo polarizovat a kde se pole a 
elektromagnetické vlny nemohou šířit, protože jejich přítomnost toto nic vylučuje. Zdálo by se, že 
žádná třetí představa nemůže existovat. Avšak byla nalezena Einsteinem a matematiky. Logika byla 
ignorována. Na základě nelineární geometrie Lobačevského, Bolyaie, Reimanna, Minkowského, 
Friedmanna byla do fyziky zavedena idea zakřiveného nehmotného čtyřrozměrného prázdného 
časoprostoru. Idea éteru byla zdiskreditována a vyloučena z používání, nestejnorodost prostoru 
začala být popisována parametry, které jsou těžko použitelné v praxi, což jsou Christoffelovy 
symboly (https://en.wikipedia.org/wiki/Christoffel_symbols ). Pro popis gravitačního pole Einstein 
zapsal systém deseti rovnic, pro něž jen úzká skupina matematiků je schopna nalézt přibližné řešení, 
ale nikoli je vyřešit. Fundamentální otázky fyziky, týkající se původu a vzájemných vztahů mezi 
prostorem, hmotou a polem se staly nanejvýš zmatenými a staženy z širokých vědeckých diskusí.  
 
V počáteční fázi svého vývoje idea relativity a ekvivalence hrála jistou predikční roli, stimulující 
experimentální studie a nabízející možnosti pro interpretaci výsledků. Především byla 
interpretována řada efektů v astro- a geofyzice. To bylo prezentováno jako triumf OTR, jako 
potvrzení její absolutní správnosti. Současně bylo opomíjeno, že pozorované efekty by bylo možno 
přirozeněji a jednodušeji popsat na základě konceptu hmotného prostoru, éteru, a že 
 
OTR je pouhý pokus o nečestný sofistikovaný popis trojrozměrného hmotného prostoru (kde 
médiem je éter, fyzikální vakuum) s nerovnoměrnou hustotou, který může být polarizován. 
 
Skutečný kosmický prostor připomíná svou materiální povahu neustále a všude. Statická a 
proměnná pole jej protínají a vyplňují, což dokazuje nepřítomnost prázdnoty. Prostor spojený se 
Zemí (nebo Zemí unášený) má specifické kinematické vlastnosti, což svědčí o přítomnosti éteru. 
Konečná rychlost šíření elektromagnetických vln a inertnost těles umožňuje spekulovat o 
setrvačných vlastnostech prvků kosmického prostoru, tj. o dynamických charakteristikách a 
dokonce o jeho struktuře. Se vznikem myšlenky zakřiveného prázdného prostoru a přijetím změny 
geometrie prostoru jako příčiny gravitace byl Vesmír naplněn mezihvězdnou hmotou, která má 
vyšší hustotu (o několik řádů) než samotné hvězdy. Tato hmota se stala „temnou“ a zatemnila zrak 
vědců na celé století. Elektrické interakce, jež jsou 1036-krát silnější než ty gravitační, zůstaly 
nevyužity při vysvětlování fenoménů a procesů pozorovaných v kosmu. Z důvodu nepovšimnutých 
defektů matematických formulací Newtonových zákonů a Maxwellových rovnic, prostorové 
fenomény, obvykle vykazující elektrickou povahu [116], zůstaly nepochopeny a chyběl jejich 
adekvátní popis. Dokonce ani fakt urychlení protonů v kosmu na obrovské energie nevedl k revizi 
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modelu kosmického prostoru, jež by měla za cíl do něho zahrnout kvazi-statickou elektřinu. Po 
nástupu idejí relativity do fyziky se problém vzájemných vztahů mezi hmotou, poli a prostorem na 
celé století ponořil do světa matematických fantazií. Když bylo obtížné něco vysvětlit bez zahrnutí 
konceptu hmotného média, uchýlili se ke konceptu fyzikálního vakua bez přesné definice jeho 
charakteristik a rozdílu mezi ním a éterem 19. století. Za vlasy přitažené postuláty speciální a 
obecné teorie relativity nebyly slučitelné s logikou a zkušeností. Také na nich založené modely 
Vesmíru nebyly schopny kvalitativně a kvantitativně vysvětlit pozorované efekty a občas se 
vyskytující absurdity byly nové generaci fyziků prezentovány jako paradoxní realita [82]. 
 
Ty v podstatě měly něco společného s historií idejí o gravitaci. Historie fyziky mikrokosmu velkou 
měrou odráží historii idejí o gravitaci. Během probouzejícího se vědeckého pokroku v 19. a na 
začátku 20. století existoval kvantový koncept, jenž – podle jeho autorů – měl vyřešit zdánlivě 
nepřekonatelné těžkosti klasické elektrodynamiky při popisu atomických procesů a záření horkých 
těles.  
 
Tento nový koncept byl veleben jako revoluce ve fyzice, jako objev zákonů mikrokosmu, jež se 
drasticky liší od zákonů mechaniky a makro-elektrodynamiky. Tento koncept rezolutně zamítl 
aplikaci mechanických parametrů: síly, souřadnice, rychlosti, zrychlení. 
 
Na začátku 20. století, kdy se bouřlivě vyvíjela jaderná fyzika, nebyla nabízena žádná 
elektrodynamická řešení. Procesy v mikroskopickém měřítku byly interpretovány pouze z pozice 
kvant a pravděpodobnostního přístupu. Především případy s elektronovým paprskem, difrakce a 
interference vln za stínítkem se dvěma otvory nebo štěrbinami byly interpretovány s kvantovým 
přístupem. Zde je třeba poznamenat, že polarizační efekty elektrického pole pohybujících se nábojů 
molekul a volných elektronů v látce stínítka, jež bylo možno vysvětlit vlnovými efekty z pozice 
klasické elektrodynamiky, nebyly brány v úvahu. Za zdánlivé absence elektrodynamického řešení, 
touha poskytnout nějaké vysvětlení difrakčních efektů vedla de Broglieho k překvapivě nepřirozené 
hypotéze o dualitě vlna-částice a W. Heisenberga k super-odvážné a do té doby pochybné myšlence 
neurčitosti parametrů pohybu elementární částice. V roce 1927 na Solvayské konferenci 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Solvay_Conference ) byl princip neurčitosti schválen jako realita a 
během krátké doby povýšen na fyzikální zákon. Na základě těchto ukvapených závěrů byla 
založena filozofická škola, která vešla ve známost jako Copenhagenská škola [9] [13]. Zde jsou 
názory autora myšlenky neurčitosti a jeho dvou aktivních následovníků, obhájců konceptu kvantové 
mechaniky: 
 
W. Heisenberg: mechanika definitivně prokázala selhání kauzality [99]. 
 
E. Špolskij (https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Shpolsky ): „Princip neurčitosti… vyjadřuje 
nemožnost aplikovat principy klasické mechaniky na popis pohybu mikroskopických částic“ [100]. 
„Je zřejmé, že tato zkušenost (difrakce a interference vln, když elektron prochází stínítkem se 
dvěma štěrbinami) nemůže být ve shodě s reprezentací elektronu jako částice pohybující se po 
určité trajektorii, tj. částice s přinejmenším neznámými souřadnicemi a momentem v jistém 
časovém okamžiku [98]. 
 
L. Landay: „Je jasné, že tento výsledek (stejné efekty ve stejných experimentech) nemůže být 
v žádném případě v souladu s reprezentací elektronu pohybujícího se po nějaké trajektorii.“ [18] 
  
Z posledního tvrzení autor učinil kategorický závěr: „…kvantová nebo vlnová mechanika musí být 
založena na reprezentaci pohybu, jež je podstatně odlišná od reprezentace klasické mechaniky.“ 
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A dále: „V kvantové mechanice není žádná představa o trajektorii částice. Tato okolnost činí obsah 
tak zvaného principu neurčitosti základním principem kvantové mechaniky, objevené W. 
Heisenbergem.“ 
 
Po fyzicích se chtělo, aby přijali kvantovou mechaniku jako skutečnost. Umělé postuláty a principy 
v ní obsažené byly vydávány za samotnou realitu a zákony přírody. Princip neurčitosti poskytoval 
dvě vzájemně se vylučující interpretace: někdy se mluvilo o absenci částic na určité trajektorii, 
někdy se říkalo, že tento princip „je pouze vyjádřením nemožnosti aplikovat vyjádření klasické 
mechaniky pro popis pohybu mikroskopických částic“ a současně znamená nemožnost přesného 
měření dvou parametrů, moment částice a její souřadnice. Obránci kvantového konceptu se tedy 
pokusili zmírnit rozpory mezi kvantovými postuláty a principem kauzality mlhavými výroky typu: 
„kvantitativní formulace principu kauzality není aplikovatelná na mikročástice“ nebo „popis stavu 
mikročástice pomocí současného určení hodnot všech souřadnic a všech momentů neodpovídá 
povaze mikročástic“ [100]. 
 
Již ve 20. letech 20. století byly experimentálně změřeny fundamentální fyzikální konstanty, byla 
známa energie ionizace atomu vodíku a jeho hlavní vyzařovací frekvence, Rydbergova frekvence 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Rydbergova_konstanta ). To dávalo důvod k přesvědčení, že 
Planckova konstanta není nezávislá fyzikální konstanta, ale že se jedná o kvocient (podíl) dvou 
elektrodynamických konstant. Když Planckovu konstantu nahradíme touto hodnotou v analytickém 
výrazu kvantové mechaniky, přestane být příslušenstvím kvantové mechaniky a formálně se stane 
elektrodynamickou konstantou. Tím se stanou zjevnými neopravitelné logické defekty a absence  
fyzikálního významu kvantové mechaniky. Tento odvozený (nefundamentální) původ Planckovy 
konstanty svědčí o empiričnosti a umělosti všech kvantových konceptů a teorie záření. 
 
Na rozdíl od kvantové doktríny a OTR, klasická elektrodynamika se ve svém vývoji nikdy 
neodchýlila od principu kauzality a trojrozměrné materiální reality. Bylo to zřejmě podporováno 
širokým používáním elektrodynamických veličin v praxi. Avšak praktický úspěch v elektřině a 
magnetismu sehrál z hlediska rozvíjení teorie negativní roli. Byl vytvořen dojem o správnosti 
teoretického základu Maxwellových rovnic, zatímco od samého začátku jejich existence tyto 
rovnice obsahovaly vážné rozpory, na něž soudobí autoři již tehdy upozorňovali. Především H. 
Hertz, jenž v očích svých kolegů požíval autoritu, se o rovnicích vyjádřil následovně: “když už byly 
provedeny úvahy a výpočty, pomocí nichž Maxwell přišel ke své teorii elektromagnetismu, plné 
chyb, které nemůžeme opravit, budeme akceptovat šest Maxwellových rovnic jako počáteční 
hypotézu, jako postuláty, o něž se bude opírat celá teorie elektromagnetismu“ [32]. Je zřejmé, že 
tyto rovnice byly považovány za dočasné řešení, jež potřebovalo revizi nebo opravu, avšak 
praktické úspěchy elektrických zařízení a radiotechniky byly považovány za potvrzení jejich 
správnosti a Hertzův názor byl zapomenut. 
 
V současné době můžeme za hlavní nedostatky Maxwellových rovnic považovat následující body:  
 
- Elektrostatika je začleněna do rovnic jako údajně zvláštní případ fundamentálnějšího  
elektromagnetického pole [19]. Alternativní přístup, kde elektromagnetická vlna běžící podél 
siločáry centrálního elektrického pole, což je foton, jenž nabídl Faraday, zůstal nepovšimnut.  Do 
dnešní doby je elektrostatika představována Poissonovou diferenciální rovnicí, která vyjadřuje 
Gaussovu větu, odvozenou od myšlenky centrálního pole s nekonečnými siločárami, tj. s polem, jež 
nereaguje s náboji. Nebylo zjištěno, že když je Poissonova rovnice zahrnuta do souboru rovnic pro 
elektromagnetickou vlnu, formální Coulombův výraz je v rozporu se zákonem zachování energie, 
takže v reálném médiu obsahujícím náboje a hmoty to vede k absurdním důsledkům. 
 
- Při popisu elektromagnetických efektů, při zohlednění konečné rychlosti šíření 
elektromagnetických vln byla zjištěna chyba rovnice indukce. Při vytváření indukční rovnice si 
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Maxwell neuvědomil, že ve vodiči umístěném blízko drátu s proudem současně působí dva procesy: 
1) vznik elektromagnetické síly (EMF) indukcí v okolním prostoru, necentrální složka elektrických 
polí pohybujících se elektronů a 2) polarizace vodiče vlivem indukce EMF [54].      
 
Tyto vady svědčí o empiričnosti, hrubosti a vnitřních nesrovnalostech celého systému 
Maxwellových rovnic. Jak bude zřejmé z dalšího výkladu, zákony mechaniky formulované 
Newtonem také vyžadují opravu. 
 
V konstrukcích vytvořených v knize byly použity známé víry a principy odvozené z výzkumů, které 
podle autora nejvíce odrážejí realitu a mohou vést k novým prakticky užitečným řešením. Jsou to: 
 
- Svět je skutečný, trojrozměrný a jedinečný.   Svět existuje bez ohledu na naše pocity. Rozvíjí se podle vlastních zákonů, z nichž málo je známo. 
Nevíme, proč existuje svět a proč je takový, jak ho vidíme, zda byl počátek a zda bude konec, ať už 
je omezen v prostoru a čase nebo je nekonečný. Zákon nevyhnutelnosti existence světa, jak je 
realizován se svými fyzickými entitami a povaha jejich interakcí není dosud otevřena. 
Nynější prostor je trojrozměrný. Všechny pozorované procesy se odehrávají ve třech ortogonálních 
prostorových souřadnicích. Neexistují fakta potvrzující existenci hmoty nebo procesů, jež se 
odehrávají v prostorech s větším nebo menším počtem ortogonálních souřadnic. Použití 
čtyřrozměrného časoprostoru teoretiky je jen matematický trik, jenž je kompatibilní se skutečným 
trojrozměrným světem. 
 
- Kauzalita je hlavní zákon přírody.    Kauzalita, jako jednoznačnost příčiny a důsledků, je hlavním principem fyziky hlavní zákon 
přírody, nezbytná podmínka existence vesmíru a zákonů jeho evoluce. Kauzalita se odhaluje vždy, 
všude a ve všech měřítkách. Neexistují žádné skutečnosti o jeho porušování. Na základě tohoto 
zákona, se vyvíjí neživá a živá hmota, stejně jako vědy. Tento zákon umožňuje reprodukovat 
experimentální výsledky, předpovědět následnost událostí, teoreticky rozšířit znalosti a být si jist, že 
v budoucnu budou svět a zákony jeho fungování popsány analyticky v mnoha podrobnostech. 
 
- Matematika je hlavní nástroj popisu trojrozměrné skutečnosti.   
Fyzikové, kteří ovládají matematiku a jsou obeznámeni s faktickým materiálem, jsou jediní schopni 
rozvíjet představy o světě, který nás obklopuje. Všechny fakta a procesy trojrozměrné reality 
mohou být popisovány jazykem matematiky a řídí se zákonem kauzality. Současně ne všechny 
matematické konstrukce popisují realitu. Matematika nepopisuje něco, co bylo realizováno mimo 
trojrozměrný prostor. Fyzikální teorie, která tvrdí, že popisuje realitu, musí operovat s 
trojrozměrnými veličinami. 
 
- Počet nezávislých entit a jejich vlastností je minimální. Všechny entity jsou vzájemně 
propojené. Veškerá různorodost forem a vlastností vesmíru, zákony interakce hmotných entit, pozorované 
účinky ve všech měřítcích jsou důsledky sady vlastností prvků prostoru (trojrozměrné materiální 
vakuum) a hmoty (elementární stabilní částice, proton a elektron). 
 
- Čas je důsledkem inertnosti prostorových prvků.  Existence Vesmíru je důsledkem omezené rychlosti přenosu informací z jednoho prvku prostoru do 
dalšího, tj. jeho inertnost. 
 
V knize je zpracováno 22 vzájemně propojených témat makro- a mikrokosmu. Jsou rozdělena do 
kapitol. V prezentaci se autor omezil na poznámky pod čarou k pramenům, které odrážejí zavedené 
názory; především z učebnic, příruček, monografií a akademických publikací. Ostatní zdroje byly 
zahrnuty pouze v případě potřeby. 
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Vzhledem k velkému množství témat a analytických výrazů, některé parametry v různých 
kapitolách jsou označeny písmeny řecké nebo latinské abecedy. Z důvodu, který bude zřejmý z 
textu, tento koncept se nazývá skutečná elektrodynamika. 
 
Monografie byla napsána díky mnohaleté rozsáhlé pomoci manželky Valentiny Vasiljevny 
Pochmelnych, která se ujala korektury práce. Autor je také hluboce vděčný mexickým přátelům a 
kolegům Mariu Marcosovi a Garcia Granadosovi za morální a materiální podporu. Velkou pomoc 
při přípravě knihy pro publikování v ruštině mi poskytl Valerij Vjacheslavovič Evdokimov, který 
byl  prvním oponentem a čtenářem rukopisu, jehož kritické komentáře pomohly vidět knihu očima 
čtenáře a odstranit mnoho nedostatků. 
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