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Ing. Stanislav Psohlavec



Východisko projektu
Project starting point

Proč se špatné zprávy a 
pomluvy šíří

nadsvětelnou rychlostí?

Why do bad news and 
gossip spread faster 

than light?



Cíl projektu
Project goal

Praktické využití
nového komunikačně-
informačního kanálu

Practical utilization of 
this new 

communication &
information channel



Vlastnosti vln OMIKRON
OMIKRON wave features

• Rychlost 131,459 x c
Speed 131,459-times c

• OMIKRON Delta 
– vlna špatné zprávy
– bad news wave

• OMIKRON Kappa 
– vlna pomluvy
– gossip wave



Praktické použití
Practical Utilization

• OMIKRON Delta
– Komunikace s bloudícími pakety na Síti 

založené na protokolu TCP/IP
– Communication with lost data packets in a 

TCP/IP network

• OMIKRON Kappa
– Spojení s chybou v software dříve, než

nastane
– Connection to a software bug before it 

happens

• Spojení je funkční kdykoli, kdekoli 
• Available 24/7/366



Supertajná základna
Top Secret Base

OMIKRON 1996



Supertajná základna
Top Secret Base

OMIKRON 2006



Supertajná základna
Top Secret Base

OMIKRON 2016



Klíčové mezníky projektu
Project milestones

• 1991 
– zahájení prací na projektu
– project work started

• 1996
– objev vln OMIKRON Delta a Kappa
– discovery of OMIKRON Delta & Kappa 

waves

• 2001
– objev rovnice vlny OMIKRON Delta
– OMIKRON Delta equation discovery

• 2006 …



20062006
UkonUkonččeneníí prvnprvníího výtisku rovniceho výtisku rovnice
First printout of the equationFirst printout of the equation



Klíčové mezníky projektu
Project milestones

• 2006
– první zařízení pro komunikaci pomocí

vln OMIKRON Delta a OMIKRON Kappa
– first usable OMIKRON Delta & Kappa 

wave-based communication equipment



Rozhovor metodou 
Interview by means of

OMIKRON Delta

(350 kB)          (30 MB)

http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Karen_Vladimir_rozhovor1.wav
http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Karen_Vladimir_rozhovor1.avi


Rozhovor metodou

Interview by means of

OMIKRON Kappa

(700 kB)          (32 MB)

http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Karen_Vladimir_rozhovor2.wav
http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Karen_Vladimir_rozhovor2.avi


Přejeme vám 
příjemnou konferenci

Have a pleasant stay at
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