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V tomto obtížném roce nemám příležitost osobně vidět všechny naše partnery a cítím rozpaky, když mluvím 
před kamerou, a ne před těmi, kteří investovali do mého celoživotního díla - SkyWay. Plním si však své 
povinnosti. Jednou z nich je výroční zpráva o odvedené práci, úspěších, plánech. 


Rok 2020 lidem a lidstvu jako celku připomněl osobní a civilizační zranitelnost. Čelíme virům, přírodním 
katastrofám, globálním politickým otřesům ... Ale život jde dál. Za ta léta práce na strunových technologiích 
jsem se vícekrát přesvědčil o pravdivosti tvrzení - „co nás nezabije, to nás posílí.“ Takže se to stalo teď - 
stali jsme se silnějšími. Navzdory hlavní nepřízni roku 2020 - epidemii koronavirů - jsme ani na jeden den 
nezastavili práci ani v Bělorusku, kde sídlí projekční organizace, výroba, ale také předváděcí a certifikační 
centrum SkyWay, nebo ve Spojených arabských emirátech, na výstavbě SkyWay Innovation Center ... 
Nejprve bych chtěl podrobně hovořit o tom, co se stalo během sledovaného období v EcoTechnoParku - 
centru pro předvádění a certifikaci technologií. A co je neméně důležité - operační středisko pro 
zdokonalování, zdokonalování a modernizaci technologie. Tento proces probíhá. Valivá plocha na nosníku 
SkyWay byla modernizována - je zde instalována plochá kolejová hlava typu pásu. Vyvinutá řešení umožnila 
eliminovat příčné svary po celé délce valivé plochy zrychlovací části vysokorychlostního komplexu. 
Absolutně jedinečná technologie by měla umožnit nejen potvrdit očekávané vlastnosti plynulého chodu a 
hladiny hluku vysokorychlostní dopravy SkyWay, ale také zajistit, aby byly pocity cestujících při takové 
rychlosti extrémně pohodlné. Toto řešení umožňuje spolehlivější provoz systému proti vykolejení a 
experimentální povrchová úprava oběžné dráhy je navržena tak, aby byla struktura tratě ještě odolnější.


Výsledkem je, že po krátké době jsme dosáhli hladkého chodu kolejových vozidel vyššího než v 
automobilech obchodní třídy. Pokud byl dříve na vozidlech SkyWay použit hydraulický systém vyrovnávající 
nepravidelnosti na trati, nyní byly pomocí nové technologie ukazatele plynulosti několikrát vylepšeny. V tuto 
chvíli je v EcoTechnoParku testován hnací podvozek unibusu U4-212-0


1. Kromě toho pokračujeme v testování inovativního odběru proudu na této trati - ne od trolejového drátu, 
ale od levé a pravé kolejnice přes kola. To vyžadovalo vytvoření inovativní konstrukce trati, kde jsou 
kolejnice izolované od sebe navzájem a od podpěr, včetně kotevních, a naše inovativní elektrická 
kolejová vozidla, kde jsou kola izolována od sebe navzájem, jakož i od rámu a interiéru vozidla. Nebudu 
to skrývat - nebylo to snadné, vzhledem k tomu, že každá kolejnice má podélnou sílu několik stovek tun 
při elektrickém napětí téměř 1000 voltů, takže elektrická izolace musí být silná a odolná vůči cyklickému 
zatížení. 


2. Modernizace jedné z prvních zkušebních tratí, která byla uvedena do provozu v roce 2016 - flexibilní 
prověšení. Vyměněná pružná sedla na podpěrách - nyní jsou vyrobena jako velmi flexibilní „rybářský 
prut“ s plynulým snížením tuhosti na koncích. To nejen zlepšuje kvalitu jízdy přívěsných elektrických 
vozidel, ale také umožňuje projet podporu bez zpomalení. Monitorování strun, které byly zakoupeny za 
nižší cenu, navíc ukázalo, že bez zinkování, ani v ochranném prostředí, nevydrží 100 let. Proto nyní v 
žádném projektu, včetně testovacích drah, nepoužíváme struny bez zinkování - nestojí to za to šetřit. 


3. 3. Navrhli jsme a v loňském roce jsme začali stavět 6. linii, kde jsme plánovali postavit kolejovou trať ve 
formě svařovaného krovu, jako první trať postavená v EcoTechnoParku, jen o řádově větší zatížení. Ale 
když jsme přišli se SkyWay do Emirátů a začali jsme přepočítávat svařovaný krov podle Euronorms, 
ukázalo se, že nevydrží 100 milionů cyklů načítání. A tento požadavek je pro nás povinný, protože 
tvrdíme, že po dobu 100 let stavíme nadjezdy typu string-rail, včetně těch v podobě příhradových 
konstrukcí. Dovolte mi to vysvětlit. Ačkoli podle ruských a běloruských standardů vyhovuje svařování 
tomuto druhu kovových konstrukcí. Faktem je, že svařování udržuje statické zatížení dobře, řekněme 
teplotní síly, které dosahují maxim a minim 2krát za rok - v zimě a v létě, nebo zatížení sněhem, ke 
kterému dochází pouze v zimě, to znamená jednou za rok. Konvenční stavební konstrukce proto během 
100 let provozu zažijí jen několik stovek kritických zatěžovacích cyklů. A tady, ve SkyWay, je zatížení 
dáno každým průchodem kola a automobilu jako celku, s intervalem několika sekund, takže budou 
existovat miliony nakládacích cyklů ročně. Svařování nedrží takový cyklus - rychle se „unaví“, zejména v 
napínací zóně, a jeho síla klesá více než 10krát. Například svařování může udržovat statická napětí na 5 
000 kgf / cm2, ale aby vydrželo 100 milionů zatížení, nemělo by v něm být napětí namáháno více než 
250 kgf / cm2, což je 20krát méně než ve statickém stavu. Museli zastavit konstrukci a přepracovat 
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estakádu nahrazením svařování vysokopevnostními šrouby. Šrouby silně stlačují konstrukci a její 
pevnost není zajištěna svařováním, ale třecími silami ve stlačených uzlech, které se časem nemění, to 
znamená, že se konstrukce „neunaví“. Zároveň se zcela změnily design a pracovní výkresy, a to nejen v 
samotný nadjezd, ale bylo nutné provést změny v podvozku a systémech proti vykolejení kolejových 
vozidel. Rovněž jsme museli zastavit dodávky kovových konstrukcí a znovu vyjednat smlouvy s dalšími 
zahraničními dodavateli a výrobci. Současně se vypočtená zatížení na již postavené kotevní podpěry 
zvýšila o 200 tun a bylo nutné je posílit. To se nám podařilo a nyní víme, jak modernizovat a posílit nejen 
konstrukci koleje, ale také kotevní podpěry. To není chyba někoho a nejsou vinni - takto dochází k 
technickému pokroku a zdokonalování jakýchkoli technologií a technologie strun nejsou výjimkou. A kdo 
tomu nerozumí, je lepší se nepodnikat - nevyhnutelně ztratí konkurenci a zbankrotuje. V tomto ohledu je 
důležité si uvědomit následující. Provedené změny nevedly ke zvýšení nákladů na konstrukci. Kromě 
toho se stal nejen odolnějším, ale také technologicky vyspělejším - nadjezd lze postavit za jakéhokoli 
počasí, zatímco jeho nákladová cena se při stejné prodejní ceně výrazně snížila - minimálně 1 milion 
dolarů za kilometr. To znamená, že během výstavby cíleného projektu s délkou trasy například tisíc 
kilometrů lze ušetřenou miliardu dolarů použít na výplatu dividend našim investorům. Proto jsem měl 
alternativu: Možnost č. 1 - v loňském roce dokončit 6. testovací řadu, vstoupit na trh se špatnou verzí 
našeho produktu, která se dříve či později stane známou, a poté zkrachovat. Varianta číslo 2 - posunout 
o rok do provozu jednu z požadovaných možností realizace tras SkyWay pro nákladní a osobní dopravu, 
což nám v blízké budoucnosti umožní vydělat další miliardy dolarů. Zvolil jsem druhou možnost - 
nepotřebujeme okamžité výdělky penny, ale stabilní, po staletí velký podnik. 


4. Pokračovaly práce na Unilight - nejlehčí konstrukci trati a nejjednodušší montáži, protože bude 
kompletně vyrobena v továrně. Zbývá jej přivést na místo, odmotat z cívky, vytáhnout, zvednout a 
struktura kolejnice je připravena. Trať bude dlouhá 1125 metrů. Všechny podpěry jsou již dodány - dvě 
kotevní a 4 mezilehlé, z nichž jedna je otočná v úhlu 5 stupňů pro vypracování zatáček bez kotevního 
podpěrného zařízení. Osmimístné elektrické vozidlo na neznámém voze má také nejjednodušší 
konstrukci, jako je horizontální kabina výtahu s vlastním pohonem, bez zvláštních „zvonků a píšťal“, 
protože doba jízdy je asi 2 minuty. Jednoduchost odkazuje pouze do kabiny automobilu je ve všech 
ostatních ohledech unilight plnohodnotné elektrické vozidlo s automatizovaným řídicím systémem - 
efektivní, hospodárné, ekologické, bezpečné a velmi snadno použitelné. Půjde o první cílený projekt, jak 
jsem slíbil, protože pro mě, generálního designéra SkyWay, bylo snadné přesvědčit farmáře Yunitského, 
aby vybudoval pilotní dopravní systém na území své farmy poblíž EcoTechnoParku, aby vyřešil 
jednoduchý úkol - dodávku rybářů od parkoviště k jezeru. A udělat první turistickou trasu na světě 
SkaVey, která povede přes rybník a kanál malebným lesem. Na této pilotní trase bude možné bez 
jakýchkoli sankcí ze strany farmáře odstranit nevyhnutelné nedostatky a „hejna“, provést všechna 
nezbytná vylepšení, certifikovat komplex Unilight a zahájit s ním sériovou výrobu pro poměrně populární 
turistický sektor nákladní a osobní dopravy. Plánujeme zahájit testování Unilight do šesti měsíců. 


5. Zahájili jsme stavbu 7. testovací linky v EcoTechnoParku v Maryina Gorka - nalévá se základ první 
kotevní podpory. Otázka zní: proč je to nutné? Existují tři významné důvody: 

• První důvod. Stavíme testovací dráhy v Emirátech v tropickém designu pro trh na Středním 

východě. Aby mohl do této oblasti dodávat kolejová vozidla, musí projít továrními testy a určitým 
počtem ujetých kilometrů - to jsou požadavky na jakýkoli automobil, ať už jde o automobil, tramvaj 
nebo autobus. Jelikož se výroba unibusů nachází v Minsku, pak v Bělorusku musí každé naše 
elektrické kolejové vozidlo projít záběhem, pro který je nutná zkušební dráha. 


• Druhý důvod. Nyní máme nejvíce zakázek na vysoce produktivní projekty - nákladní a osobní - pro 
které jsou zapotřebí prostorná a tedy těžká vozidla o hmotnosti asi 50 tun, která by mohla 
přepravovat 40 stop dlouhé námořní kontejnery o hmotnosti až 35 tun, nebo vzít na palubu, 
vyrobenou ve formě malého vlaku, 200–250 cestujících. Dříve, když jsme v roce 2015 zahájili práci v 
Bělorusku, zaměřili jsme se na lehčí stroje, jak se nám to tehdy zdálo - více poptávky na trhu. Proto 
byly mimochodem vybudovány lehčí trasy, mnohem levnější - to byl důležitý argument před 5 lety, 
kdy došlo k katastrofickému nedostatku peněz na realizaci a bylo nutné na všem ušetřit. A tehdy 
byla položena všechna dnes implementovaná řešení. Zkušební dráhy postavené v Maryině Gorce - 
č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 - proto nevydrží takové velké zatížení. A těžké stroje, které dnes trh 
vyžaduje, nemáme kde otestovat. I zde není nikoho na vině - tak roste a dospívá jakákoli inovace. 
Můžu být obviněn z krátkozrakosti. Možná je to tak Bratři Wrightové byli také krátkozrakí - místo 
toho, aby stavěli airbusy A380 a Boeing-747, z nějakého důvodu postavili létající knihovnu, která ve 
vzduchu trvala jen několik sekund a pak padla. Nevytvořili letectví, ale vznikli. Letectví vytvořil 
William Boeing, který začal vyrábět Boeing-747 ne hned, ale až 66 let po prvním letu letadla. 
Zásadně nový těžký kolejový vůz předvedeme na jaře příštího roku - necelých 5 let po prvním 
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průjezdu unibike, který mimochodem během této doby nikdy nespadl, vážně se nerozbil, přestože 
najel tisíce kilometrů. 


• Třetí důvod. Všechny zkonstruované testovací dráhy byly navrženy v logice roku 2015, kdy jsem se 
po záměrné provokaci připravené našimi bezohlednými konkurenty a skandálu v Litvě vrátil do své 
vlasti, do Běloruska, s obrazem nejednoznačného tvůrce nejednoznačného produktu. Bylo velmi 
obtížné pracovat - nebylo dostatek finančních prostředků, konstrukční a konstrukční oddělení 
společnosti SkyWay Technologies Co. se právě začala formovat, nechtěli pro nás pracovat, mimo 
jiné kvůli nádobám na bahno, které na nás nalil žlutý lis - v Bělorusku ve skutečnosti, demokracie a 
svoboda projevu, je pravda také svoboda beztrestně lhát, jako v našem případě. Opět si nestěžuji, 
ale konstatuji fakta, která byla a která nemohla být ignorována. Samozřejmě, že ne všechno bylo z 
naší strany dokonalé, mnoho z nejlepších designových řešení bylo nalezeno později, když byla 
vytvořena designová a vědecká páteř. Došlo k chybám a díky bohu, že nebyly pro technologii 
fatální. Během designové studie, dlouhodobých experimentů, výzkumu, testování a certifikace byly 
získány nové údaje a výsledky, které nebylo možné teoreticky získat, řekněme v roce 2015, kdy 
jsme začali stavět EcoTechnoPark. A teprve v současném 2020. roce, a to i díky pauze globálního 
podnikání, kterou pandemie koronavirů způsobila globální ekonomiku, mi bylo jasné, že některé 
dříve přijaté standardy je třeba změnit na optimálnější. Včetně - trati nejen v zavěšené dvoukolejné 
dopravě, ale také v zavěšených dvoukolejných a čtyřkolových komplexech SkyWay. Nemusíte si 
myslet, že jsem první, kdo je tak chytrý. Tímto postupem prošla i železniční doprava. Například v 
roce 1886, tedy pouhých 41 let po vybudování první železnice Stephenson, přešli Spojené státy na 
jedinou trať v délce 21 000 km. Před tím bylo v zemi několik typů železničních tratí, takže cestující 
se musel dostat do mezistanice a přestoupit na jiný vlak s jinou tratí. To byla tak nedomyslená 
logistika. Byla provedena kolosální a nákladná práce na změně trasy v síti, například 2,5krát delší 
než transsibiřská dálnice. Proč tedy v budoucnu změnit trať SkyWay, když to dokážeme nyní bez 
zvláštních problémů, zatímco ještě nebyla postavena jedna komerční linka? Je třeba poznamenat, 
že Američané se stále mýlili - vybrali si nejoptimálnější stopu ze všech možných - Stephensonovu 
stopu - a existuje analytik, který jen díky tomu ztratila americká ekonomika za více než sto let více 
než bilion dolarů. Zkoušky, certifikace a další vývoj a zdokonalování nových modelů kolejových 
vozidel budou probíhat na nově vybudovaných tratích v EcoTechnoParku - jedná se o tratě č. 6, č. 7 
a č. 8 v severní verzi, stejně jako dvě testované tratě ve výstavbě ve Spojených arabských 
emirátech, pouze v tropických provedení. 


6. Navrhli jsme a nyní vyrábíme dvě jedinečná kolejová vozidla: 25místný osobní autobus unibus, který lze 
sestavit do vlaku s kapacitou 200 cestujících, a nákladní unicont o hmotnosti 50 tun a nosnosti 35 tun, 
schopný přepravovat 40 stopové kontejnery. Mají automatizovaný řídicí systém a lze je vyrábět v 
tropické i severní verzi. Odhadovaná rychlost jejich pohybu - 150 km / h. Tato a následující elektrická 
kolejová vozidla jsou ve srovnání s našimi předchozími modely výrazně vylepšena. Mají vylepšené 
odpružení, vylepšený systém proti vykolejení a automatický systém naklánění kol. To umožní každému 
kolu pohybovat se ve středu hlavy kolejnice, na rozdíl například od železnice, kde vlak jede podél 
sinusoidy, od nárazu do kolejnice pravou nebo levou přírubou kol. 


7. Ve vykazovaném roce jsme plně dokončili implementaci nákladní linky dopravníkového typu. Ochranné 
přístřešky (přístřešky) jsou instalovány přes pracovní větev unitrans. Také v nakládacím terminálu byla 
dokončena instalace modernizovaného vykládacího zařízení pro nákladní vůz. Komplex nákladní 
dopravy v EcoTechnoParku se tak objevil v úplné podobě se všemi nezbytnými prvky. Komplex zahrnuje 
dva hlavní subsystémy: unitrans a unitruck. Jedná se o funkční příklad univerzálního systému s možností 
modulárního balení. Nákladní dopravu SkyWay lze přizpůsobit téměř jakýmkoli podmínkám a potřebám 
spojeným s přepravou různých druhů nákladu. Na území speciální konstrukční a technologické 
kanceláře s pilotní výrobou byla uvedena do provozu nová dílna, ve které nachází se modernizované 
místo mechanické montáže kolejových vozidel. Nová dílna v kombinaci s administrativní budovou má 
celkovou plochu asi 1200 m². Má nosný jeřábový jeřáb s nosností 10 tun pro celé rozpětí a sklad se 
samostatnými branami. Zde byla přemístěna stávající montážní oblast, na místo které bylo umístěno 
nové obráběcí zařízení. Tato stránka umožnila v nejkratší možné době přizpůsobit výrobní procesy pro 
malou výrobu kovových konstrukcí, kolejových vozidel SkyWay a jejich komponent pro podporu 
infrastrukturních projektů v oblasti Středního východu, zejména ve Spojených arabských emirátech. Za 
tímto účelem je naše výroba vybavena nejmodernějším parkem obráběcích strojů v této konfiguraci - 
jediným podnikem v Bělorusku s takovými schopnostmi výroby strojů. 


8. Další důležitou součástí práce je neustálé sledování stavu kolejových vozidel, dopravní infrastruktury a 
stavebních konstrukcí, především svařování na všech našich zkušebních tratích. Dostáváme také 
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experimentální údaje o opotřebení kolejí, rovinnosti a deformovatelnosti koleje, hluku kol, trvanlivosti 
ochranných a korozivzdorných povlaků a mnoho dalších cenných informací. Bez těchto znalostí 
získaných v terénu, a ne u stolu v kanceláři, je nemožné vstoupit na trh s dobrým produktem a zaujmout 
tam důstojné místo. 


9. Pokračujeme v budování inovačního centra SkyWay v Sharjahu a brzy dokončíme jeho první fázi 
uvedením do provozu nejen prvního demonstračního dopravního komplexu s dvoukolejným visutým 
nadjezdem v tropickém provedení, ale také veškeré potřebné infrastruktury: stanice, depo, 
automatizovaný řídicí systém, inženýrské sítě - elektřina, komunikace, vodovod, kanalizace. To vše 
nebylo snadné na „otevřeném poli“, v poušti. I když to samozřejmě není jen poušť. Chci o tom mluvit 
zvlášť. Inovační centrum se nachází v technologickém parku, který je součástí struktury americké 
univerzity v Sharjah. Univerzitu postavil v poušti Jeho Výsost šejk Sharjah a nyní tam studuje asi 50 tisíc 
studentů, což je například dvakrát více, než kolik studuje na největší univerzitě v Bělorusku - na 
Běloruské státní univerzitě. Jeho Výsost je vědec, obhájil 2 doktorské disertační práce a byl to on, kdo 
nám svým rozhodnutím přidělil 28 hektarů půdy v nejlepší části technoparku - na jeho fasádě, aby podle 
něj mohl jezdit po silnici a obdivovat SkyWay. 

Byl to on, kdo nám dovolil postavit dřevěný dům, ačkoli legislativa země takovou stavbu zakazuje - z 
důvodu požární bezpečnosti musí být dřevěná zeď zvenčí i zevnitř pokryta betonovou vrstvou o tloušťce 
30 centimetrů. Toto místo je významné, i když jen proto, že v roce 1998 UNESCO uznalo tento emirát 
jako hlavní město kultury arabského světa a v roce 2015 získal Sharjah status „hlavního města arabské 
turistiky“ a „kulturní perly Arábie“. Inovační centrum Skyway již dodalo všechny podpěry pro trať 
nákladu a cestujících č. 2 o délce asi 2,5 km pro testování, certifikaci a předvedení komplexu nákladu a 
cestujících pro těžká kolejová vozidla, který již v Minsku vyrábíme. Bude zde postaven komplex dva v 
jednom s jízdou nahoře a jízdou na dně, takže rozpětí je zde standardní - 48 metrů dlouhé. Již jsme 
zaslali tropickou unicar do SkyWay Innovation Center v Sharjah. Tento model je speciálně navržen pro 
provoz v horkém podnebí za přítomnosti agresivních mořských solí i písku a prachu ve vzduchu. Na 
rozdíl od svého předchůdce je vůz vybaven dvojitou sadou hlavních akumulátorů pro zvýšení dojezdu, 
vylepšeným chladicím systémem a duálním mikroklimatickým systémem pro cestující i VIP interiérem. V 
Maryině Gorce jsme postavili speciální laboratorní komplex pro testování jednotlivých komponent a 
sestav. Tam a teď jsou testy různých konstrukcí našich kolejnic, kol, aktuální kolekce v plném proudu - z 
hlediska opotřebení, hluku a trvanlivosti. Některé místnosti jsou vyztuženy pancéřovou ochranou, 
protože například při rychlosti přes 500 kilometrů za hodinu, když je testovací kolo zničeno, mohou 
úlomky létat až několik stovek metrů. Podobné případy se staly u motoristů a železničních dělníků a 
tomu se chceme vyhnout již ve fázi návrhu. Tento výzkum je zásadní pro to, abychom předjeli každého a 
navždy. Na konci října loňského roku byly v rámci inovačního centra SkyWay v Sharjahu v rámci první 
etapy vývoje a testování SkyWay provedeny kolaudační práce na první konstrukci trati. Toto je důležitá 
etapa v životě projektu, která znamenala novou kapitolu v historii SkyWay. Aby se akce mohla 
uskutečnit, vynaložilo veškeré úsilí více než tucet lidí a udělali vše, co bylo nutné k uskutečnění mého 
snu a všech našich investorů. Chtěl bych vyjádřit vděčnost všem, kteří společnost psychicky podpořili a 
byli v kontaktu 24 hodin 7 dní v týdnu, aby mohli rychle vyřešit problémy, které se během práce objeví. 
Přijali jsme osobní přízeň Jeho Výsosti šejka sultána bin Muhammada al-Kásimího, člena Nejvyšší rady 
Unie arabských 

Emiráty, vládce Sharjahu. Jeho návštěvu inovačního centra SkyWay pokryli všechna přední arabská 
média. Jeho Výsost obdivovala naši cestu a zahnala novináře, kteří blokovali výhled na pohybující se 
pohlednou unicar. Slíbil jsem, že to pojedeme do konce roku 2020, a jsme připraveni to udělat hned, 
jakmile taková žádost přijde. Také v inovačním centru jsme zahájili výstavbu dalšího typu komplexu 
nákladu a cestujících pro těžký zavěšený kolejový vůz, který již má velké rozpětí - každý 288 metrů. 
Tento testovací úsek lze považovat za první fázi realizace cíleného projektu realizace nákladního projektu 
pro přepravu námořních kontejnerů. Délka této trasy bude asi 100 km, zatímco asi 30 km bude 
procházet horami. Stejně jako trať nákladu a cestujících bude namontována na vysokopevnostních 
šroubech a bude navržena na životnost 100 let.


10. Spolu s řadou řešení pro vytvoření struktury trati, jak jsem již uvedl, nabízíme širokou škálu kolejových 
vozidel pro řešení různých dopravních problémů. V tuto chvíli naše společnost kompletně vyvinula a 
vyrobila přímo v kovu dvanáct zásadně odlišných inovativních vozidel. Každý z nich není složitější než 
letadlo. Na konci letošního roku se připravuje zavěšený unibus pro 25 cestujících a unicont pro přepravu 
námořních kontejnerů o délce až 40 stop a hmotnosti do 35 tun. Na konci roku 2020 proto budeme mít 
celou řadu kolejových vozidel 14 modelů, přičemž poslední dva modely budou tropizovány pro cílené 
projekty na Středním východě. 
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11. Dnes můžeme s důvěrou hovořit o úplné autonomii kolejových vozidel SkyWay. Inteligentní systém, 
který je vybaven desítkami senzorů a eliminuje lidský faktor, snadno naviguje v okolním prostoru a podle 
potřeby přizpůsobuje přiřazení trasy. Je naprosto přirozené, že toto know-how vycházelo z hlavní 
myšlenky - bezpečnosti cestujících. Bezpečnost proti vykolejení a „druhá úroveň“ umístění také zvyšují 
bezpečnost. Oba například v silniční dopravě neexistují - jedná se tedy o nejnebezpečnější lidský 
vynález - automobil ročně zabije přibližně 1,5 milionu lidí a zraní více než 10 milionů lidí, znemožní jejich 
invaliditu a zmrzačení. Vynásobte to stovkou a čísla jsou prostě děsivá - za 100 let jsou automobily 
schopné zabít (včetně elektromobilu) populaci 15 zemí, jako je Bělorusko, a ze zdravotně postižených 
lidí ve 3 zemích, jako jsou Spojené státy americké. Těchto lidí lze zachránit, protože bezpečnost ve 
SkyWay lze zvýšit ještě více než v moderním letectví, kde je nehodovost tisíckrát nižší než v silniční 
dopravě - po mnoho let bylo při leteckých nehodách zabito podstatně méně lidí - 200 - 500 lidí 
každoročně. 


12. Technologický růst společnosti, který se zdá být dostatečně řečený, je vždy doprovázen nárůstem počtu 
vysoce kvalifikovaných odborníků. V tomto ohledu SkyWay není výjimkou. Počet inženýrů zapojených 
do projektu již překročil tisíc. A jen před několika lety jsem byl jediným zaměstnancem. Rovněž jsme 
rozšířili naši prostorovou kapacitu získáním nového kancelářského komplexu ve městě Minsk. Naši 
zaměstnanci sídlí v devíti patrech moderní budovy o celkové ploše asi 10 tisíc metrů čtverečních. To 
přispívá k optimalizaci obchodních procesů, zvyšuje úroveň produktivity společnosti, zrychluje tempo 
vytváření technologií a praktickou implementaci řetězcového přenosu. V tuto chvíli má společnost 
SkyWay Technologies Co. kromě samotné centrály ještě jednu pronajatou kancelář. Prodali jsme ještě 
jednu kancelář, která již nebyla nutná, protože jsme získali značný zisk. Celkově jsme během několika let 
ušetřili asi milion dolarů pouze na kompetentním využití kancelářských prostor. I přes krizi jsme v mnoha 
ohledech díky ní aktivně optimalizovali všechny výrobní procesy i procesy a technologie pro vývoj 
konstrukční dokumentace, výkaznictví, účetnictví a kontroly. Odklonili jsme se od papírování a do práce 
všech divizí společnosti byl zaveden elektronický systém „1C: Enterprise“, což potvrzuje náš závazek k 
environmentálním standardům. Neustálým zlepšováním kancelářské práce se našim vývojářům podařilo 
vytvořit plně automatizované pracovní stanice. Snížili jsme čas a náklady pomocí digitálního modelování 
založeného na platformě 3DExperience, ve kterém se mohou osvědčit jak designér, tak statik. A 
počítačový park SkyWay - máme více než tisíc počítačů - se vyvinul natolik, že každý nový zaměstnanec 
se okamžitě posadí na pracoviště vybavené nejnovější technologií. Ale technické vybavení není zdaleka 
to hlavní, co máme dnes k dispozici k dosažení našich cílů. Mnohem důležitější je kultura, kterou 
vytváříme - technické, konstrukční a vědecké školy. SkyWay získává a posiluje svou pozici ve vědeckém 
světě jako alternativu k tradičním dopravním řešením: tramvaj, metro, jednokolejka. Takže studenti 
Uralské federální univerzity a Státní univerzity architektury a stavebnictví v Nižním Novgorodu již třetí rok 
po sobě píší diplomové a diplomové práce na témata související s perspektivou integrace dopravních a 
infrastrukturních komplexů SkyWay do městského prostředí. Tyto práce prokázat silný zájem o vývoj 
strunové dopravní technologie a podporu nových nápadů od mladých vědců a také pomoci lépe se 
seznámit s výhodami inovace. V poslední době společnost SkyWay Technologies Co. dokončila 
přijímání diplomových prací studentů. Abychom podpořili mladé kreativní odborníky a vědce a zvýšili 
zájem o projekt, pozvali jsme absolventy vysokých škol k účasti na každoroční soutěži o absolventské 
práce - bakalářské, magisterské a postgraduální studium - které se konají na téma strunová doprava a 
smyčcové technologie. Autor nejzajímavějšího zaměstnání získá právo ucházet se o místo ve 
strojírenské společnosti SkyWay Technologies Co. Mnoho našich zaměstnanců si zdokonaluje úroveň 
dovedností a znalostí a stalo se například přednášejícími na různá témata na 3. mezinárodní konferenci 
o problémech industrializace vesmírů bez raket, která se konala v Maryině Gorce 12. září tohoto roku. Je 
třeba si uvědomit, že SkyWay se před několika desítkami let otočil z jiné strunné technologie - 
planetárního vozidla. Tyto dvě technologické platformy pro tisíce a tisíce vynálezů inspirovaly a stále 
inspirují mě a mnoho dalších pokrokových lidí s jejich humanistickým transformačním potenciálem, který 
je skutečně schopen zachránit naši civilizaci. 


Na závěr shrnu svou zprávu a rád bych řekl několik slov o našich plánech do budoucna. Počínaje 
vzdálenými plány, které mě ve skutečnosti vedou životem. Zaprvé máme v úmyslu přivést environmentálně 
nebezpečnou část zemského průmyslu, zejména energii, do blízkého vesmíru do poloviny 21. století. Pokud 
se tak nestane, naše vnoučata nebudou mít budoucnost, protože naše technogenní civilizace bude čelit 
osudu plísní v Petriho misce: po konzumaci omezených zdrojů a otravě omezeného prostoru jeho odpadem 
bude forma nevyhnutelně zemřít. Zadruhé plánujeme v 21. století vytvořit síť TransNet o délce přibližně 25 
milionů kilometrů silnic druhé úrovně - bezpečnější, efektivnější, ekologičtější, pohodlnější a rychlejší než 
stávající síť neefektivních a ekologicky nebezpečných dálnic a železnic o celkové délce více než 60 milion 
kilometrů. Síť TransNet založená na řetězcových technologiích je obchod, který jsem řekl před 6 lety, když 
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jsem se obrátil na budoucí investory: „Vytváříme největší obchod v historii civilizace.“ Ale to je skličující 
úkol. A vyřešíme to, pokud v tomto směru podnikneme správné kroky. Nemůžeme opakovat chyby bratrů 
Wrightů - oni vytvořil první letadlo. Jejich auto létalo, dokonce si ho nechali patentovat. Ale o mnoho let 
později podnikali další, zejména William Boeing, který k letectví přišel ze dřevozpracujícího průmyslu. 
Neustále a neúnavně směřujeme k tomuto cíli prostřednictvím práce prováděné skupinou společností 
SkyWay denně, každou hodinu. Abychom toho dosáhli, musíme příští rok dokončit výstavbu zkušebních 
tras v Bělorusku a Spojených arabských emirátech a uzavřít alespoň 3 smlouvy na projekty zaměřené na 
nákladní a městskou dopravu - již budeme mít vyzkoušenou a certifikovanou technologii v podobě, kterou 
trh vyžaduje, v včetně - v tropické verzi. Hodně toho jsme se rozhodli udělat již v roce 2020, letos však 
okolnosti narušily plány nejen pro naši skupinu společností. Pokud jde o vysokorychlostní systémy SkyWay, 
nyní jsou v závěrečné fázi schválení přidělení pozemků v Bělorusku o délce 21 km - na kratší délce zpravidla 
zrychlete na rychlost 500 km / h, projeďte několik kilometrů touto rychlostí, abyste stanovili standardní 
provozní režimy, a poté zpomalit plynule - nebude to fungovat. Před několika lety nám bylo zamítnuto 
přidělení tohoto pozemku z dalekosáhlých důvodů, ale po našich úspěších ve Spojených arabských 
emirátech budou běloruské úředníky podle mého názoru moudřejší - proč by země měla přijít o více než 
100 milionů dolarů investic? Věříme v náš úspěch. Naše důvěra jen roste. Vidíme na vlastní oči, jak se to, co 
se včera zdálo jako fikce, stalo realitou. Dnes jsme již v praxi potvrdili většinu výhod transportu řetězců. 
Vývoj technologie pokračuje. Přijmeme to nejlepší, co bylo před námi učeno, poučením se z chyb druhých, 
vytváříme nejbezpečnější, nejhospodárnější a nejspolehlivější dopravní systém ze všeho, co kdy existovalo. 
SkyWay již svým transformativním humanistickým potenciálem upoutal mysl milionů lidí po celém světě. 
Nezastavíme se, dokud naše dopravní systémy neprojdou každou zemí, každým městem a nepřijdou do 
každého domova. Nezastavíme se ani poté. Vědecký a technický pokrok je nekonečný. Skyway se stane 
skutečnou sjednocující silou pro celé lidstvo, které bez jednoty nemá budoucnost. Naše motto proto zní 
„Build Skyway - Save the Planet“!
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