
chodil do priemyselnej školy, ktorú ukončil s nezáujmom 
a zlým prospechom. Avšak matka ho posielala na univerzitné 
prednášky profesora A. Righiho, po ktorých vypočutí i vlast-
nom štúdiu – „čítajúc anglické časopisy, v ktorých sa vysvet-
ľovali pokusy Hertzove, Righiho, Popovove a Lodgeove 
o vzniku, prenose a prijímaní elektromagnetických vĺn“ – sa 
venoval výhradne elektrotechnike. Univerzitu nikdy nedo-
končil a stal sa technikom, ktorý svoju myšlienku o bezdrôto-
vom prenose správ začal uskutočňovať. A tak prešli pokusy 
z roku 1892, pôvodne len pre zábavu, v systematickú činnosť 
vedúcu k realizácii bezdrôtového spojenia na diaľku. V ro-
koch 1894 – 1895 používal v rodinnej vile v Pontecchiu is-
krisko ako oscilátor a rezonátor vybavený koherérom v ohnis-
ku zinkovej zakrivenej dosky – zatiaľ všetko na vzdialenosť 
dĺžky stola v laboratóriu. Keďže potreboval, aby koherér pra-
coval periodicky, čo znamenalo veľmi časté poklepávanie, 
nad trubičku umiestnil elektromagnetický prerušovač, ktorý 
kyvadielkom sklepával kovové piliny v okamihu, keď bol 
prerušený vysielaný signál. Marconi rýchlo dospel k názoru, 
že význam majú iba také pokusy, ktoré budú uskutočňované 
v mierke 1 : 1, teda v kilometrových vzdialenostiach, ktoré sa 
predpokladali pre využitie tohto javu. Napätie v prijímacej 
časti dovtedy indikoval voltmetrom. Napadlo mu však zapo-
jiť miesto voltmetra Morseov telegraf využívaný v káblovom 
spojení od polovice 19. storočia. Systém krátkych a dlhých 

Z fyzikálnej teórie elektromagnetizmu zavŕšenej dielom Ja-
mesa Clerka Maxwella (publikovanej v diele A Treatise on 
Electicity and Magnetism) v roku 1873 vyplýva existencia 
elektromagnetických vĺn, ktoré dokázal pokusmi Heinrich 
Hertz okolo roku 1888. Táto skutočnosť ponúkala možnosť 
bezdrôtového prenosu informácií, stačilo nájsť technické 
podmienky, ktoré by ho umožnili v praxi realizovať. V príro-
de vznikajú elektromagnetické vlny napríklad pri búrkových 
bleskových výbojoch. Ako zdroj ich využil Rus Alexander 
Stepanovič Popov (1859 – 1906). Ich zachytením získal in-
formáciu o atmosférickom výboji vo vzdialenosti až 30 km, 
a preto ním postavené zariadenie fungovalo ako akýsi hlásič 
blížiacej sa búrky. 

Zdrojom elektromagnetických vĺn bol iskrový výboj a ich 
indikátorom – prijímačom – drobná trubička nazývaná kohe-
rér. Pomerne jednoduchú súčiastku vynašiel roku 1891 fran-
cúzsky fyzik Eduard Branley (1844 – 1940). 

Tvorí ju vodorovná trubička s priemerom približne 5 mm 
uzatvorená dvoma kovovými valčekmi, medzi ktorými sú 
jemné piliny niklu a striebra. Ak sú piliny voľne nasypané, 
odpor koheréra je veľmi veľký. Dopadom elektromagnetic-
kej vlny dôjde medzi pilinami k sérii mikroskopických výbo-
jov, odpor medzi valčekmi výrazne klesne a koherérom pre-
chádza elektrický prúd. Do nevodivého stavu vieme koherér 
priviesť jemným poklepaním na trubičku, ktoré spôsobí „pre-
trhnutie“ pilinovej prúdovej cesty. Otázku, či by sa využitím 
tohto javu mohli prenášať správy až dovtedy doručované 
káblovým spojením, si položil taliansky technik a vynálezca 
Guglielmo	Marchese	Marconi	(1874 – 1937). Hľadaniu od-
povede na ňu zasvätil celý svoj život.

Narodil sa 25. apríla 
1874 v Pontecchiu ne-
ďaleko Bologne. Matka 
bola Írka z rodiny maji-
teľov továrne na whis-
ky, otec Bologňan. Už 
prvé súkromné vyučo-
vanie („pretože som ne-
mal chuť na pravidelnú 
návštevu verejných 
škôl“) profesorom Ro-
som vytvorilo trvalý 
záujem chlapca o elek-
trotechniku, ktorá na 
neho pôsobila ako veľ-
mi tajomný a zaujíma-
vý odbor. Od roku 1893 

GuGlielmo marconi
PriekoPník rádiotelegrafie
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S matkou a starším bratom Alfonsom

Guglielmo Marchese Marconi (1874 – 1937)

Branleyho koherér – vplyvom elektromagnetických vĺn došlo  
k usporiadaniu kovových pilín tak, že medzi valčekmi prechádzal  

elektrický prúd
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pulzov by tak dobre korešpondoval so systémom Morseovej 
značkovej abecedy a mohli by sa tak prenášať textové správy. 

So svojimi pokusmi opustil laboratórium, presunul sa naj-
prv na chodník a postupne zväčšoval vzdialenosť medzi vy-
sielačom a prijímačom až na 2 000 m. Významné zlepšenie 
sily prenášaného signálu docielil uzemnením vysielača i pri-
jímača a náhradou pôvodnej zinkovej dosky prijímača drôte-
nou anténou umiestnenou na drevenej konštrukcii. Keď ne-
skôr v roku 1909 preberal v Štokholme Nobelovu cenu,  
zaspomínal si práve na tieto konštrukčné detaily: „V auguste 
1895 som použil nové usporiadanie, ktoré nielenže predĺžilo 
dosah spojenia, ale urobilo prenos nezávislým od prekážok. 
Usporiadanie spočívalo v tom, že som jednu svorku Hertzov-
ho oscilátora uzemnil a druhú spojil s anténou. V prijímači 
bola tiež jedna svorka koheréra uzemnená a druhá spojená 
s anténou.“

Vráťme sa však do februára roku 1896, kedy Marconi odi-
šiel do Londýna a požiadal tam 2. júna o patent na Telegrafiu 
bez drôtu pomocou elektromagnetických vĺn. S prosbou o po-
moc pri prideľovaní patentu sa obrátil na riaditeľa britských 
pôšt a telegrafov Williama Preeceho. Ten ako podmienku pre 
pridelenie patentu požadoval vybudovať prvú prakticky vyu-
žiteľnú rádiovú prenosovú sieť. Preto sa 27. júla uskutočnila 
praktická skúška na strechách dvoch vládnych budov vzdia-
lených asi 1 000 m, ktorá mala pokračovanie v pahorkovitom 
teréne na vzdialenosť asi 12 km. Po týchto skúškach Marco-
ni patent získal. 

Marconimu ako zdatnému obchodníkovi sa podarilo v Lon-
dýne založiť spoločnosť The Wireless Telegraphy and Signal 
Company, v ktorej sa ujal pozície technického riaditeľa. Po 
vybudovaní dvoch staníc v Bournemouthe a Alume Bayi pre-
javila o bezdrôtové spojenie i britská admiralita. Marconi 
však myslel na spojenie na oveľa väčšiu vzdialenosť – cez 
oceán. Zatiaľ všetko fungovalo, poznamenajme však, že sta-
nice boli vždy tzv. na dohľad. 

Pred ďalšími investíciami do veľmi vzdialených staníc 
bolo nutné vyrovnať sa s námietkou francúzskeho matemati-
ka a fyzika Julesa Henriho Poincarého, ktorý tvrdil, že prenos 
signálu na veľké – medzikontinentálne – vzdialenosti nebude 
možný z dôvodu zakrivenia Zeme. Nebol by to Marconi, 
keby opäť nerealizoval pokus v mierke 1 : 1. Na účel medzi-
kontinentálneho spojenia vybudoval stanicu v anglickom 
Poldhu s výkonom 30 kW, ktorá pracovala s vysielačom na 
vlnovej dĺžke 2 000 m, a druhú stanicu na americkom pobre-
ží v New Foundlande. Najprv sa zdalo, že na Poincarého ná-
mietke niečo bude, ale po zdokonalení prijímača, ktorá spočí-

vala v nahradení práškového koheréra citlivejším ortuťovým 
sa podaril pomocou Morseových značiek prenos písmena 
„S“, čím bola Poincarého domnienka vyvrátená.

Marconi si bol vedomý i iných možných príčin ovplyvňu-
júcich prenos: vplyv hornatých území, pôsobenie slnečného 
svetla na šírené vlny, prírodné elektrické výboje v atmosfére 
(tie práve využíval A. S. Popov). Ďalšie pokusy sa presunuli 
do Stredozemného mora. Z lode blízko európskych brehov sa 
vysielalo cez pohorie smerom do Anglicka a bez problémov 
sa podarilo spojenie lode pri Gibraltári so stanicou v Poldhu. 
Iná situácia bola s vplyvom slnečného svetla. To skutočne ob-
medzilo dosah vysielača v Poldhu na asi 1 200 km, takže ide-
álnym časom pre prenosy bola noc. Riešenie sa však i tu na-
šlo, a to prechodom na krátke vlny. 

Vráťme sa ešte raz do roku 1896, kedy si sčítaný Marconi 
všimol jeden článok s názvom Magnetický detektor elektric-
kých vĺn napísaný anglickým fyzikom Ernestom Rutherfor-
dom (1871 – 1937). Ten v článku opísal svoj nedávno usku-
točnený pokus: Keď vysielal elektromagnetické vlny v okolí 
cievky, v ktorej jadre boli zmagnetizované ihlice, tie sa po do-
pade elektromagnetických vĺn odmagnetizovali. Toto jedno-
duché zistenie Marconi veľmi šikovne využil. Na sklenenú 
trubičku navinul v jednej vrstve medený drôt a na túto cievku 
navinul ďalšiu cievku. Konce vonkajšej cievky pripojil k anté-
ne a k uzemneniu, konce vnútornej cievky spojil s telegrafný-
mi šnúrami. Vnútrom vnútornej cievky viedol rovný pohybli-
vý železný drôt (posúvaný dvoma otáčajúcimi sa kotúčmi), 
ktorý bol zmagnetizovaný trvalými magnetmi. Pri dopade 
elektromagnetických vĺn zachytených anténou prejde prúd 
vonkajšou cievkou a drôt sa odmagnetizuje. Zánikom tohto 
magnetického poľa sa vo vnútornej cievke indukuje prúd, kto-
rý sa prejaví prasknutím v slúchadlách. Touto dokonalejšou 
súčiastkou bol nahradený Branlyho koherér. Marconi samo-
zrejme neváhal a zariadenie inštaloval na palube lode Carlo 
Alberto, z ktorej sa uskutočnilo vyššie spomenuté spojenie zo 
Stredozemného mora do Poldhu „cez kopce“ v roku 1902. 

Je iróniou, že k propagácii 
bezdrôtového spojenia pris-
pela i zrážka lodí Republic 
a Florida uprostred Atlantic-
kého oceánu 25. januára 
1909. Rádiovým volaním 
o pomoc sa podarilo na mies-
to nešťastia privolať neďale-
ko plávajúce plavidlá a zachrániť všetkých asi 2 000 osôb 
z oboch poškodených lodí. Avšak druhá námorná nehoda 
skončila katastrofou. 14. apríla 1912 narazila celkom nová 
loď Titanic na ľadovec a následne sa potopila. Menšiu časť 

Marconiho sústava bezdrôtového spojenia: vysielač, prijímač 
(A – anténa, I – iskrisko, K – koherér, S – slúchadlá)

Magnetický detektor vĺn Marconiho konštrukcie 
(A- anténa, S – pripojenie slúchadiel)
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pasažierov sa síce podarilo zachrániť loďami Carpathia 
a Olympic, ktoré na miesto nešťastia priplávali tiež na zákla-
de núdzového rádiového volania, avšak loď, ktorá bola naj-
bližšie k miestu nehody, nemala vo svojej výbave rádio 
a o katastrofe vôbec nevedela. 

Od 3. februára 1908 bolo medzi Marconiho stanicami v ka-
nadskej Ottawe a Londýne nepretržité spojenie využívané na 
obchodné i politické spravodajstvo. Spoľahlivou činnosťou 
rádiovej linky zneisteli 
prevádzkovatelia medzi-
kontinentálnych káblov 
fungujúcich na tejto trase 
od roku 1858. Najprv do-
siahli to, že odosielateľ, 
ktorý chcel poslať rádio-
gram, ho musel označiť 
„via Marconi“. Ak to neu-
robil, správa sa prenášala 
káblom (a platilo sa jeho 
prevádzkovateľovi). Pre-
tože mnohí odosielatelia 
správ nevenovali pozor-
nosť označeniu spôsobu 
ich poslania, káblogramy 
výrazne prevládali. Pri 
objektívnom pohľade sa 
ich prevádzkovateľom ne-
môžeme čudovať, pretože 
káblové prepojenie konti-
nentov bolo neobyčajne 
technicky i investične ná-
kladným podnikom (nie-
koľko káblov sa pri ukla-
daní pretrhlo) a telegrafné 
spoločnosti prirodzene 
chceli mať z jeho prevádz-
ky i primeraný zisk. Bu-
dúcnosť však patrila i na-
priek všetkým technic- kým problémom rádiu. Nakoniec 
rivalita oboch spoločností skončila v roku 1929 vytvorením 
nadnárodnej spoločnosti Cable and Wireless Limited, v kto-
rej mal Marconi významnú pozíciu. 

Hneď ako vyšla z dielne fyzikov prvá elektrónka, Marconi 
poveril svojich asistentov skúmaním možností nahradiť 
v mieste príjmu koherér práve elektrónkou. Tú najjednoduch-
šiu – diódu – vynašiel v roku 1904 anglický technik John 
Ambroise Fleming (1849 – 1945). Nasadenie zdokonalených 
elektrónok neskôr umožnilo prenos ľudského hlasu miesto 
dovtedy používaného telegrafického jazyka – Morseových 
znakov.

V čase prvej svetovej vojny bol Marconi vojakom. Ako po-
ručík brigády špeciálnych zbraní sa podieľal na organizácii 
spojovacej služby. Po konci vojny ho talianska vláda poveri-
la vyjednávaním na mierovej konferencii v Paríži, kde preja-
vil nesúhlas s versailleskou zmluvou tak výrazne, že žiadal 
vládu, aby ho z konferencie odvolala , ale na naliehanie poli-
tikov zostal až do jej ukončenia. Po vojne odkúpil od britskej 
admirality loď, ktorú pomenoval Elettra, a využíval ju na 
ďalšie pokusy pre rádiové spojenie na veľké vzdialenosti. 

V roku 1923 sa s ňou dokonca vydal až do južného Atlantiku 
a zaviedol medzikontinentálne spojenie s Austráliou. 

Nie všetko sa vždy podarilo. Dňa 24. marca 1924 mal byť 
po značnej propagácii rádiovo prenášaný prejav B. Musso-
liniho, s ktorým bol Marconi v priateľskom vzťahu. Po jeho 
začatí sa zistilo, že rečníkovi nebolo vôbec rozumieť a prenos 
museli ihneď ukončiť. Šlo však len o čiastkový neúspech. Po 
prijatí Marconiho pápežom Piom XI. bolo rozhodnuté vybu-
dovať vlastnú vatikánsku stanicu, ktorá bola spustená do pre-
vádzky o rok pod názvom Città del Vaticano.

Guglielmo Marconi bol dvakrát ženatý. S prvou ženou sa 
po devätnástich rokoch rozviedol. Druhýkrát sa oženil so že-
nou, ktorú spoznal na palube Elettry. Zomrel 19. júla 1937 
v Ríme. Po prechodnom uložení pozostatkov na cintoríne 
v Bologni mu postavili hrobku pri vile Pontecchio, v ktorej 
uskutočňoval svoje prvé pokusy.

František Jáchim
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G. Marconi bol častým námetom  
poštových známok po celom svete

Elettra
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