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1
VEČERA 

S ELONOM

„MYSLÍTE, ŽE SOM ŠIALENÝ?”
Túto otázku mi Elon Musk položil na konci našej spolo nej ve-

ere v istej vychýrenej reštaurácii s plodmi mora v kalifornskom 

Palo Alto. Do reštaurácie som prišiel prvý a usadil sa vediac, že 

Musk bude – ako vždy – meška . Zjavil sa asi po pätnástich mi-

nútach. Na sebe mal zna kové džínsy, kockovanú koše u a kožené 

topánky.

Musk meria stoosemdesiattri centimetrov, no ke  sa spýtate ko-

hoko vek, kto ho pozná, povie vám, že sa zdá by  vyšší. Má nesmier-

ne široké plecia, je statný a zavalitý. akali by ste, že bude po vstupe 

do miestnosti vykra ova  pyšne ako páv. Pôsobí však skôr takmer 

bojazlivo. Tentoraz krá al so sklonenou hlavou. Rýchlo mi podal 
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ruku a sadol si k stolu. Potreboval ešte nieko ko minút, kým sa uvo -

nil a za al by  v pohode.

O zorganizovanie ve ere ma požiadal Musk. Pred osemnástimi 

mesiacmi som ho informoval o svojom pláne napísa  o om knihu. 

On ma zasa informoval o svojom pláne nespolupracova  a nepo-

skytnú  pre knihu rozhovory. Jeho odmietnutie ma v tom ase za-

bolelo a prinútilo k ešte dôkladnejšej novinárskej práci. Obdobie 

uplynulého jeden a pol roka som strávil vyh adávaním zdrojov in-

formácií o Muskovi a zamýš aním sa nad jeho životom. Z Musko-

vých spolo ností – PayPal, Tesla Motors a SpaceX – odišlo ve a udí, 

ktorí boli ochotní rozpráva  sa so mnou. Okrem toho som poznal 

ve a jeho priate ov a aj tí poznali kopu príbehov.

Musk sa mi znova ozval až po tom, o som urobil rozhovory asi 

s dvesto týmito u mi. Raz ve er mi zavolal domov a povedal, že to 

môže pokra ova  dvoma smermi: bu  môže za a  u om bráni , aby 

sa so mnou rozprávali, alebo by mi mohol nakoniec s projektom po-

môc . Povedal som, samozrejme, že dávam prednos  druhej mož-

nosti.

Musk sa vyjadril, že bude ochotný spolupracova , ak si bude 

môc  knihu pre íta  skôr, ako pôjde do tla e a bude do nej môc  pri-

dáva  poznámky pod iarou. Nebude meni  môj text, no chce ma  

možnos  uvies  na pravú mieru záznam na miestach, ktoré bude po-

važova  za chybné.

Chápal som, z oho to pramení. Musk chce ma  kontrolu nad prí-

behom svojho života. Zárove  je vzdelaním fyzik a neznáša chyby 

vo faktoch. Akáko vek chyba v knihe by ho trápila celé mesiace, i 
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dokonca roky. Hoci som jeho prístup dokázal pochopi , nemohol 

som mu dovoli , aby si knihu pre ítal. Novinár musí ma  slobodu 

skúma  tému a zistenia potom predstavi  svetu bez strachu z toho, 

že mu bude niekto pozera  cez plece, prípadne sa snaži  upravi  die-

lo vo svoj prospech. Okrem toho, Musk mal vlastnú verziu pravdy, 

a tá sa asto líšila od poh adu ostatných. A nakoniec, Musk zvykne 

aj na tie najzákladnejšie otázky dáva  ve mi dlhé odpovede, preto mi 

predstava poznámok pod iarou dlhších ako samotná kniha pripa-

dala ve mi reálna.

Luxusná ve era bola našou príležitos ou porozpráva  sa o tomto 

všetkom, trochu si podebatova  a zisti , kam nás to zavedie.

Na za iatku ve ere sme sa chví u zhovárali o u och, ktorých 

obaja poznáme, o slávnych podnikate och ako je Howard Hughes 

a o továrni na výrobu automobilov Tesla. Asi po dvadsiatich minú-

tach k nám prišiel ašník, aby prevzal našu objednávku. Musk ho 

požiadal o návrhy, ktoré by boli v súlade s jeho spôsobom stravo-

vania. V tom ase držal nízkosacharidovú diétu a snažil sa vyhýba  

veciam ako sú cestoviny, chlieb a sladkosti. Vybral si kúsky vysmá-

žaného homára poliateho iernym atramentom kalmara.

Ešte než za ala naša skuto ná debata, Musk za al rozpráva , a to 

svojím jedine ným, vážnym spôsobom. Zveril sa mi, že má strach 

z toho, že by spoluzakladate  Googlu Larry Page mohol vytvori  ko-

lóniu robotov vylepšených umelou inteligenciou, schopných zni i  

udstvo. „To ma naozaj trápi,“ povedal Musk.

Muskove obavy nijako nezmier oval ani fakt, že boli s Pageom

ve mi blízki priatelia a považoval ho za ve mi dobrého loveka. 
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V tom bol vlastne svojím spôsobom problém. Page v aka svojej mi-

lej povahe usudzoval, že stroje budú navždy robi  to, o chceme. „Ja 

taký optimista nie som,“ povedal Musk. „Neš astnou náhodou by 

mohol vytvori  nie o zlé.“

Ke  nám priniesli jedlo, Musk ho rýchlo zjedol. Teda, skôr vyvo-

lal dojem, že rýchlo zmizlo, lebo ho zlikvidoval nieko kými ve ký-

mi sústami. Ke že som chcel, aby bol Musk spokojný a aby hovoril, 

podal som mu zo svojho taniera ve ký kus steaku. Plán zabral... na 

celých devä desiat sekúnd. Mäso. Poriadny kus. A bol pre .

Chví u mi trvalo presmerova  Muskove myšlienky od robotov 

preberajúcich vládu nad udstvom a dosta  ho k rozhovoru o kni-

he. Ke  sa tak stalo, Musk sa okamžite opýtal, pre o chcem písa  

o om. Na túto chví u som akal. Vzrušene som sa pustil do toho, 

o mal by  štyridsa pä minútový prejav o všetkých dôvodoch, pre o 

by mi Musk mal dovoli  vniknú  do jeho života. A pre o by mi toto 

vniknutie mal dovoli  bez uplatnenia svojich plánovaných zásahov. 

Na moje ve ké prekvapenie ma Musk po pár minútach prerušil 

a jednoducho povedal: „Dobre.“

Ve era sa kon ila príjemnou konverzáciou a Musk kvôli obrov-

skej porcii zmrzliny zabudol na svoje zdravé stravovanie. Dohodli 

sme sa. Musk mi dovolí hovori  s vedúcimi pracovníkmi jeho  riem, 

s jeho priate mi a rodinou. Až do ukon enia knižného projektu sa 

budeme raz mesa ne stretáva  pri ve eri. Musk po prvý raz dovolí 

nazrie  novinárovi do vnútorného usporiadania svojho sveta.

Dve a pol hodiny po tom, o sme za ali, položil Musk dlane na 

stôl a urobil pohyb, akoby chcel vsta , no zarazil sa. Uprene mi po-
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zrel do o í a položil mi tú neuverite nú otázku: „Myslíte, že som šia-

lený?“ Nezvy ajnos  jeho otázky mi na chví u vyrazila dych a ja som 

sa pokúšal odhadnú , i nejde o nejakú hádanku. Až neskôr, ke  

som s Muskom strávil viac asu, som si uvedomil, že otázka bola 

ur ená skôr jemu než mne. Bolo úplne jedno, o by som odpovedal. 

Musk sa naposledy zarazil a nahlas zamyslel, i mi môže veri  a po-

tom mi pozrel do o í, aby sa vedel rozhodnú . Zlomok sekundy nato 

sme si podali ruky a Musk odišiel na svojom ervenom sedane Tesla, 

Model S.
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ELONOV SVET
2

AKÁKOĽVEK ŠTÚDIA O ELONOVI MUSKOVI sa musí za ína  v sídle jeho 

raketovej spolo nosti SpaceX v kalifornskom Hawthorne – pred-

mestí Los Angeles. Na tomto mieste nájdu návštevníci na stene pri 

Muskovej kancelárii ved a seba visie  dva obrovské plagáty Marsu. 

Plagát na avo zobrazuje Mars taký, aký je dnes – ako studené, er-

vené nebeské teleso. Plagát napravo predstavuje vysnenú verziu 

Marsu s obrovskou zelenou pevninou obkolesenou oceánmi. Plané-

ta bola zohriata a obývate ná pre udí.

Práve to Musk chce. Vyhlasovaným cie om jeho života je pre-

meni  udí na kolonizátorov kozmu. Chce nejaký záložný plán pre 

prípad, že by sa na Zemi nie o strašne pokazilo – i už by to bola 

nepredvídaná pohroma ako asteroid, ktorý sa zrazí s planétou alebo 
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nejaká hrozná choroba, ktorá vyhladí miliardy udí alebo u mi spô-

sobený problém, ako globálne otep ovanie. „Rád by som zomieral 

s myšlienkou, že udstvo má jasnú budúcnos ,“ povedal. „Ke  doká-

žeme vyrieši  udržate nú energiu a staneme sa úspešným multipla-

netárnym druhom s udržate nou civilizáciou na inej planéte – aby 

sme zvládli najhorší prebiehajúci prípadový scenár, ni iaci udské 

vedomie – potom,“ a tu sa na chví u odml al, „to pod a m a bude 

naozaj dobré.“

Ak vám nie o z toho, o Musk hovorí a robí, znie absurdne, je to 

tým, že to na istej úrovni ve mi absurdné je. Muskova ochota púš a  

sa do výnimo ne ažkých projektov ho v Silicon Valley, centre tech-

nologického pokroku USA, zmenila na idol. Spolupodnikatelia ako 

Larry Page ho opisujú žiarivými výrazmi a tí mladí sa usilujú „by  

ako Elon“.

Mimo Silicon Valley udia Muska asto vnímajú s vä šími po-

chybnos ami. Zvyknú na ho myslie  ako na chlapíka, o zbohatol 

na nie ve mi užito ných i praktických elektrických autách, solár-

nych paneloch a raketách.

Napriek tomu si po iatkom roku 2012 ešte aj pochybova i za ali 

uvedomova , o Musk v skuto nosti dosahuje. Jeho spolo nosti boli 

úspešné vo veciach, ktoré nikdy predtým nikto nerobil. SpaceX vy-

slala zásobovaciu kapsulu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) 

a bezpe ne ju priviezla spä  na Zem. Jeho spolo nos  Tesla Motors 

vyrobila Model S, krásny, plne elektrický sedan, ktorý ohromil au-

tomobilový priemysel. Musk bol tiež predsedom a najvä ším akcio-

nárom ( i vlastníkom akcií) rastúcej spolo nosti SolarCity, ktorá sa 
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zameriava na solárnu energiu. Musk nejako dosiahol tie najvä šie 

a najohromujúcejšie pokroky v kozmickom, automobilovom a ener-

getickom priemysle za posledné desa ro ia.

Je ažké uveri , že ako základ a pre všetok tento elán, ambície 

a vysokú energiu, by mohlo slúži  kalifornské mesto Hawthorne. Ide 

o škaredú as  losangeleského okresu, v ktorej jedny ošarpané bu-

dovy obklopujú alšie, ešte ošarpanejšie. Isté však je, že uprostred 

tohto pochmúrneho prostredia stojí jagajúci sa biely hranol s plo-

chou 49 500 metrov štvorcových. Je to hlavná budova SpaceXu.

Pri svojej prvej návšteve som v SpaceXe našiel stovky technikov 

a mechanikov vyrába  sú asne viaceré rakety – od piky. Továre  

bola roz ahlým, otvoreným pracovným priestorom. V úzadí boli 

obrovské dopravné priestory umož ujúce dodávky ve kých kusov 

kovu, ktoré sa transportovali k zváracím strojom vysokým dve pod-

lažia. Nad nimi na jednej strane boli technici v bielych pláš och, kto-

rí vyrábali základné dosky, vysiela ky a alšiu elektroniku.

alší udia boli vo zvláštnej, vzduchotesnej sklenej komore. Sta-

vali kapsuly, ktoré rakety vynesú na Medzinárodnú vesmírnu stani-

cu. Potetovaní chlapi s elenkami si púš ali naplno rockovú hudbu 

a na ahovali drôty okolo motorov rakety. Boli tam zoradené skom-

pletizované trupy rakiet, pripravené na naloženie na nákladiaky. 

alšie rakety, v inej asti budovy, akali na vrstvy bieleho náteru. 

Nebolo ahké vníma  celú továre  naraz. Okolo celého radu bi-

zarných strojov sa neustále pohybovali udia.

Muskove spolo nosti operujú aj z nieko kých alších susedných 

budov. Jedna má zakrivenú strechu a vyzerá ako hangár pre lietadlá. 
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Slúži ako výskumné, vývojové a dizajnérske centrum Tesly. Práve tu 

spolo nos  prišla s dizajnom sedanu Model S a jeho nasledovníka, 

Modelu X SUV. Na parkovisku pred štúdiom postavila Tesla jednu 

zo svojich dobíjacích staníc, kde si vodi i z Los Angeles môžu zadar-

mo dobíja  elektrinu.

Práve pri mojom prvom rozhovore s Muskom, ktorý sa uskuto -

nil v dizajnérskom štúdiu, som si za al uvedomova , ako rozpráva 

a funguje. Bol to sebavedomý chlap, mohol však pôsobi  placho a ne-

motorne. Má slabý juhoafrický prízvuk a, ako mnohí inžinieri, sa pri 

premýš aní nad presným slovom, ktoré potrebuje, na chví u zarazí. 

Má tiež sklon hovori  o technických veciach technickými výrazmi bez 

nejakých zjednodušujúcich vysvetlení. O akáva, že tomu rozumiete.

Ni  z tohto nie je odrádzajúce. V skuto nosti bude Musk rozprá-

va  kopu vtipov a dokáže by  ve mi o arujúci. Ide len o to, že každý 

rozhovor s týmto mužom sprevádza pocit ú elnosti a tlaku. Musk 

v skuto nosti nevedie nezáväzné re i.

Vä šina slávnych podnikate ov má okolo seba asistentov. Musk 

sa po SpaceXe a Tesle pohybuje zvä ša sám. Vnútri jeho spolo ností 

to ani z aleka nie je ten Musk, o kradmo prechádza reštauráciou. 

Je chlapíkom, ktorý ten lokál vlastní.

S Muskom sme sa rozprávali po as jeho obchôdzky po hlavnom 

podlaží dizajnérskeho štúdia, ke  kontroloval diely a vozidlá. Na 

každom stanovisku sa k Muskovi hrnuli zamestnanci a zasýpali ho 

informáciami. On pozorne po úval, všetko spracovával a ke  bol 

spokojný, prikývol. udia odišli a Musk prešiel k alšiemu zdroju 

informácií.
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V jednej chvíli chcel od Muska šéf návrhárov Tesly Franz von 

Holzhausen, aby schválil usporiadanie sedadiel pre Model X. Kým 

sa zhovárali, zopár pracovníkov všetko zapisovalo a potom prešli do 

zadnej miestnosti a po úvali vedúcich pracovníkov predajcu špi -

kového gra  ckého softvéru, ktorí sa snažili Muska presved i , aby 

kúpil ich produkty.

Potom Musk vykro il k zdroju ve kého hluku – dielni v útrobách 

návrhárskeho štúdia, kde technici Tesly stavali as  devä metrových 

ozdobných veží, ktoré sa osadzujú pred nabíjacími stanicami. „Tá 

vec vyzerá, že by dokázala preži  hurikán piatej kategórie,“ povedal 

Musk. „Trochu ju zoštíhlite.“ Nakoniec sme s Muskom nasadli do 

jeho auta – ierneho Modelu X – a odfr ali spä  k hlavnej budove 

SpaceXu. Opísal niektoré alšie obavy o stave priemyslu technoló-

gií a vyjadril sa, že by rád videl viac udí, ktorí stavajú stroje a prelo-

mové zariadenia. „Pod a m a sa zrejme prive a bystrých udí venuje 

internetovým záležitostiam, financiám a právu,“ povedal cestou 

Musk. „To je s asti dôvod, pre o je tak málo inovácií.“

Musk Land bola zjavením. Bola presne tým, o som h adal od-

vtedy, o som ako novinár pred pätnástimi rokmi prišiel do San 

Francisca.

San Francisco má dlhú históriu nenásytnosti. Stalo sa mestom 

v tyle zlatej horú ky, do ktorého prichádzali tisíce a tisíce udí, usi-

lujúcich sa nájs  svoje š astie a zbohatnú . Hospodárske vzostupy 
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a pády sú rytmom tohto miesta. A v roku 2000 zasiahol San Fran-

cisco najvä ší zo všetkých hospodárskych vzostupov, dot-comový 

boom. Celá populácia pod ahla fantázii – internetovému šialenstvu 

rýchleho zbohatnutia. Energia tohto spolo ného sebaklamu sa dala 

cíti . Vytvárala neustály šum, vibrujúci mestom.

Ak ste chceli založi  solídnu spolo nos , nemuseli ste už vyrá-

ba  nie o, o chcú iní kúpi . Aby vás podporovali investori, sta ilo 

len ma  nápad na nie o, o súviselo s internetom. Celkovým cie om 

bolo zarobi  o najviac pe azí v o najkratšom ase, lebo všetci ve-

deli, že nakoniec zavládne realita a dobré asy sa skon ia.

Zrútenie internetovej fantázie rýchleho zbohatnutia v roku 2001 

zanechalo San Francisco a Silicon Valley v hlbokej depresii. Tech-

nologický priemysel nemal predstavu, o si má so sebou po a . 

Investori, ktorí prišli o obrovské  nan né iastky, nechceli vyzera  

ešte hlúpejšie a robi  alšie chyby, a tak úplne prestali  nancova  

nové nápady. udia z oblasti podnikania sa prestali snaži  láka  in-

vestorov návrhmi na odvážne produkty a radšej vyberali malé, cha-

bé záležitosti, ktoré by v tých konzervatívnych asoch pod a nich 

mohli by  atraktívnejšie.

Dôkaz tohto poklesu inovácií sa dá vidie  na spolo nostiach a ná-

padoch, ktoré vznikali po as tohto obdobia. Okolo roku 2002 sa ob-

javil Google a za alo sa mu naozaj dari . To však bola výnimka. Me-

dzi Googlom a následne uvedením iPhonu spolo nosti Apple v roku 

2007 je celá púš  nudných spolo ností. A skvelé nové veci, ktoré sa 

práve za ínali – Facebook a Twitter – rozhodne nevyzerali ako spo-

lo nosti, ktoré prišli pred nimi – Hewlett-Packard, Intel, Sun Micro-
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