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Autor : Jan B. Hurych 

Název : DIMENZE 

Článek: PŘEDMLUVA. 

 

Předmluva.

 

Už ani nevím, jak to začalo, ani nevím, jak se Jansan dostal k AmberZine - vím jen to, že jeho první 

článek psaný pro AmberZine je z ledna 1997. Záhy po jeho uvedení se Jansanova rubrika Jiná Dimenze 

stala jedním z pilířů našeho webzinu; evoluce a umělá inteligence - tato témata se pak stala klíčovými 

slovy, kolem nichž se točil AmberZine těch dní. 

 

O Dawkinsových neodarwinistických knihách (Slepý hodinář, Sobecký gen, atd.) a Drexlerově 

nanotechnologické bibli (Engines of Creation) se tou dobou v Čechách příliš nevědělo - překlady tehdy 

ještě nevyšly a o myšlenkách těchto autorů diskutovalo po Praze jen pár zasvěcených studentů a 

intelektuálů - a tak se stal AmberZine platformou "skeptického technooptimismu".

 

A nejen to: Jansan přišel se zajímavou formou - email interview, což nám umožnilo získat rozhovor s 

Howardem Rheigoldem, prvním "sociologem virtuálna", nebo s "cestovatelem v čase" - Peterem 

Cochranem. Jansanovy články o projektu HAARP pak nás inspirovaly ke stvoření fiktivního světa 

tajných elektromagnetických zbraní, v němž kartéžští medvědi pod vedením nemrtvého Nikoly Tesly 

zachrání svět před zlým padouchem Agobim a jeho sektou... 

 

Není možné na tak malé ploše zmínit všechno, co Jansan pro AmberZine nezištně udělal. Osobně 

oceňuji jeho přehled, jazykovou hravost a zvláště pak schopnost klást si netriviální otázky; v době 

povrchní webové žurnalistiky a prefabrikovaných názorů jde o velice cenné vlastnosti. 

 

Přeji mu, aby si svůj styl a pracovní energii zachoval do všech dalších projektů.

 

BVer, 13.6.2000 

 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : DIMENZE 

Článek: SF: KOLIK TÉ SCIENCE A KOLIK TÉ FIKCE?
 

To je divná otázka, že? A přesto se najdou lidé - většinou ti, 

kteří se scifi nezabývají - co vám ji přesto, většinou docela 

upřímně, položí. Ovšem tomu se, po pravdě řečeno, nemůžeme 

ani moc divit, neboť název "science fiction" je poněkud 

nepřesný (misnomer), podobně jako třeba "fuzzy logic" a navíc 

je (i kdž pouze zdánlivě) protikladný. Spojuje totiž dohromady 

vědu (a my většinou máme na mysli především exaktní vědy) a 

fikci (jinak řečeno představivost, imaginaci).

 

Ovšem zamyslíme-li se nad tím, jak tento název vznikl, přijdeme na to, že na západě například najdete 

v knihovně pod titulem "fiction" téměř všecko, co není literatura faktu, true (pravdivé) story, učebnice 

hry na klavír anebo politický manifest (well, tam si tím nejsem tak úplně jist). Je to tedy pojem daleko 

obecnější, než tomu je u českých výrazů "fikce" či "fiktivní". Název "science fiction" byl zřejmě použit 

tam, kde samotná "fiction" už zdaleka nestačila.

 

Ale nechci se tady pouštět do definic; zajímá mě jen, jak se dá na výše uvedenou otázku odpovědět. 

Podle mého názoru je to jednoduše a prostě otázka špatně položená, protože a priori dělí SF na dvě 

složky, které ještě navíc staví proti sobě. Myslím, že se naopak můžeme na SF dívat jako na ucelený 

kulturní obor, nebo jestli chcete doménu, ať už se vyjadřuje slovem či obrazem, filmem nebo WEBem. 

Tato kultura vzikla z potřeby lidí naší doby, z potřeby nějak se myšlenkově a citově vyrovnat s 

technickou revolucí, která je všude kolem nás, ale také i s tou další, která ještě přijde.

 

Není to tedy útěk od reality - právě naopak, a není to jen pouhé hobby nadšenců pro nové technologie, i 

když bez nich by scifi nebyla to, co je dnes. A už vůbec to není věc tak "protikladná", jak by se zdálo: 

lidé jako Asimov, kteří píší vědecké i scifi knihy, jsou toho dobrým příkladem.

 

Dnešní věda potřebuje víc než kdy jindy značnou dávku představivosti, přesněji řečeno, jsou to vědci, 

kteří ji potřebují. Ale situace se už začíná pomalu měnit: vědecké instituce zavádějí kurzy, kde se učí 

inspirace a vědci se už také pravidelně zůčastňují brainstormingů, kde se mohou diskutovat všechny, i 

ty sebefantastičtější nápady. Hodně vědců už také čte SF literaturu, zatím tedy ještě nepovinně:-).

 

Jako měl středověk své minnesengry a devatenácté století své romantiky, má toto století své scifíky. 

Nesmíme totiž zapomínat ještě na jednu potřebu, která to všecko vlastně spojuje: potřebu 

dobrodružství. Dobrodružství, bez něhož není fantazie fantazií ani věda vědou . . . 
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Autor : Jan B. Hurych 
Název : DIMENZE 
Článek: STROJE, KTERÉ TVOŘÍ (ale nejprve tvoření strojů)

 

(Diskuze ke knize E. Drexlera "Engines of Creation" (1986)
 

Eric Drexler prohlašuje, že kdyby měl svou knihu napsat znova, že by na ní 
nemusel příliš měnit. Po přečtení knihy pochopíme důvod: jeho kniha totiž 
pojednává o technologii, ve které se za posledních let příliš nepokročilo. 
Tím neříkám, že je nereálná či neuskutečnitelná - spíše že její čas ještě 
nepřišel. 
 
Dovolte mi, abych to dokumentoval. Tak například v biologii: O.K., 
naklonovali jsme jednu ovci, tele a já nevím co ještě. Ale ruku na srdce: 
není to jen pokračování několik set let křížení živočichů a rostlin, křížení, 
které se jen přeneslo do laboratoří, do zkumavek a do jednotlivých 
genových struktur? Pořád je ještě naší methodou více “trial-and-error” než 
plánovaný design, alespoň co se nových útvarů týká. Pokud naše 
sebevědomí stouplo, tak je asi tak málo oprávněné, jako zásluha otce 
někoho, kdo dostal Nobelovu cenu, na tuto cenu. Bionické inženýrství je 

pořád ještě na úrovni montážní linky, kde součástky kupujeme hlavně od matky přírody. 
 
Je to také trochu zaviněno tím, že naše doba je posedlá úspěchy v oblasti křemíku. Ano, jsou zde 
výsledky v oblasti umělého života. To jsou ovšem útvary čistě softvérové, virtuální. Drexlerovi jde 
něco víc: i když ne nutně na proteinové bázi, jeho “assembleři”, (používám tady rod "živý", na rozdíl 
od "mrtvých" asemblerů strojového kódu u počítačů a hned pochopíte, proč) tedy systémy o 
nanorozměrech, budou zcela definitivně reální, vytvoření a ovládaní lidmi. Assembleři budou 
vykonávat nejen práce, na které jsou naše metody a přístroje příliš “makro”, ale budou také budovat 
zcela nový svět pomocí nových nanotechnologií. Tito molekulární dělníčci nejsou jen něco jako 
Gulliverovi trpaslíci, oni dovedou dělat skoro všecko a ještě mnohem víc. Autor, zaujatý 
nanotechnologií, zde spekuluje, kde všude by nám tito assembleři mohli pomáhat. Někteří, zřejmě 
kompatibilní k naším biologickým tělům, by pracovali v našich tkáních, bojovali proti rakovině a 
podobně. Jiní by vytvářeli nové chemikálie, slitiny, atd. Navíc by byli zcela podřízeni člověku… 
 
A tady je problém číslo jedna: tyto - ať už živé nebo neživé - struktury budou samy o sobě, podobně 
jako buňky, velmi zranitelené. Odhaduji, že by brzo došlo k něčemu, co se stalo i v biologickém světě, 
kde se buňky začaly sdružovat a hlavně specializovat - na motorické, výměny potravy, obranné atd. 
Sdružování by ovšem vedlo k dalším, komplikovanějším, a hlavně větším mikro-, možná i 
mili-assemblerům, teď už ale neschopným práce “v malém”. Pochopitelně se specializací by přišla asi 
také jejich inteligence (původní assembleři by ji asi neměli, už proto, jak by nás tak ochotně 
“poslouchali” :-). I panu Darwinovi se do toho časem zamíchala inteligence, i když ji dále nevysvětlil. 
 
A hlavní problém: jak by se tito assembleři vytvořili? Kde chybí detaily, vždycky přijde na pomoc 
Darwin, tedy I Drexlerovi. Ten Darwin, který ještě před svou smrtí začal vážně o své teorii 
pochybovat, což je mimochodem víc, než se dá říci o jeho dnešních stoupencích. A tady jde zřejmě o 
novinku, jinak by se “assembleři “ díky Darwinovi vytvořili už dávno sami. Ovšemže tomu musíme 
nějak pomoci - ale jak? Navíc, kdyby se to podařilo, získali bychom asi vůbec první opravdu 



laboratorní důkaz Darwinovy teorie. Ne, nepleťme se, dosavadní genetické pokusy nám Darwina 
nedokazují, snad jen to, že už si umíme hrát s geny. To ovšem neznamená, že evoluce neplatí, jen její 
příčiny jsou jaksi “složitější” a také ten přirozený výběr má asi některé svoje "nepřirozenosti". U 
Drexlera se tedy bude asi jednat o evoluci plánovitě řízenou, nikoliv darwinovskou, kde byla změna - i 
když ne výsledek - jaksi ponechána náhodě. A “Stroje, které tvoří” bude zcela nutně předbíhat 
“tvoření” těchto strojů. A tady to právě zatím vázne. 
 
Osobně mě nejvíce zajímala kapitola pátá, nazvaná “Myslící stroje”. Zde Drexler spávně připomíná, že 
individuální RND (a též DNA) se neadaptují, zatímco bakterie ano. Některé mají dokonce chování, 
kdy reagují na změny v prostředí poměrně “inteligentně”. Autor také mluví o určitých modelech 
reality, které se vyvinou během života organizmu (pozor, pozor, tohle zavání lamarkismem - kde zůstal 
Darwin?). Modely jsou zatím známy spíše u vyšších živočichů a autor také podotýká, že se nemusí 
vždy jednat jen o instinkty (které, mám dojem, budeme jistě ještě v budoucnosti více studovat, neboť 
se zatím přesně neví, jak se přes geny přenášejí z generace na generaci). Nanoassemblerů a modelů by 
se dalo využít při konstrukci nanopočítačů. Zde bych chtěl upozornit, že v prohlášení: “…naši …předci 
se dokázali vyvinout v jedince vysoké inteligence a vůbec přitom nemysleli” asi BVerovi (viz 
P.Šuchmannův článek v Amberzinu) vypadla dvě slova, správně má být ” …a vůbec přitom na to 
nemysleli..:-).” 
 
Drexler zde také definuje Dawkinsovy memy jakožto agenty, vyvinuté formou učení a napodobování. 
Ale zpět k nanopočítačům - náznaky tadu už jsou, zatím tedy ještě ne příliš inteligentních prototypů. A 
jak vůbec inteligenci u nanopočítačů poznáme? Samozřejmě Touringovým testem, který je - podle 
mého názoru - asi to nejlegračnější, co se v počítačích dosud vymyslelo. Zatím se totiž žádný kompjútr 
podle tohoto testu nekvalifikoval - nehledě na to, že ”myslet” a “komunikovat” jsou dvě různé věci. 
Také si myslím, že zvyšování rychlosti počítačů není tím hlavním účelem, důležitější je naučit je 
myslet správně. Autor se také zmiňuje o neuronových sítích, které by se, místo velkých a pomalých 
neuronů, realizovaly třeba pomocí molekul, což je, počítám, otázka velmi blízké budoucnosti. 
 
Jaké jsou tedy šance budoucí nanotechnologie? Počkejte, jaké “ budoucí”? Nanotechnologieuž tu přece 
je: dělení genu pomocí střevních virů, použití bakterií k průmyslovému vylučování mědi (z roztoků), 
dokonce podobné, zatím jen na papíře, odmořování radiaktivně kontaminovaných materiálů pomocí 
bakterií a mnoho jiných aplikací, to už tu dávno je. Co tu ještě není, jsou ty nanotechnologie, které 
navrhuje Drexler. A v tom je zásluha jeho knihy: on vidí dál, než my, ale přitom není žádný visionář. 
Jeho technologie přijdou - a kdy k tomu dojde, to už není tak důležité. 
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Autor : Jan B. Hurych 

Název : DIMENZE 
Článek: INTERMEZZO O INTELIGENCI

 

Na jednom semináři IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 
v San Diegu nám jistý lektor (jinak docela vážný chlapík) vyprávěl historku 
o baboonech, chci říci paviánech, a soudě podle jeho narážek, měl na mysli 
někoho úplně jiného: 
 
Kdesi uprostřed horkého světadílu se nachází kopec a na něm je les, kde 
žijí na stromech babooni. Mladí tam vesele poskakují a dospělí - no ti už 
většinou jen klátí nohama a povídají si mezi sebou. Náhle jeden z baboonů 
zničeho nic seskočí se stromu a žene si to dolů s kopce, až se za ním práší. 
V tu ránu se ale všichni, staří i mladí, seberou a hurá za ním... 
 
Uprostřed kopce se náhle pavián zastaví, ale stádo, hnané hlavně 
setrvačností, se přes něj přežene a zle ho podupe. Jen jeden, jediný z nich 
se zastaví, vrátí se a ptá se toho pošlapaného, umírajícího kamaráda: "Proč 

jsi se, člověče (tady je ta narážka!) zastavil?" A ten druhý mu z posledních sil odpoví: "No jo, ale když 
já jsem si najednou uvědomil, že vlastně nevím, kam vůbec běžím!" 

Tak tuhle příhodu zde nepíšu proto, abych snad potvrdil či vyvrátil darwinismus (případně 
retro-darwinismus, t.j. vývoj od lidí zpět k opicím), ale jen proto, že je také na čase, abych se já sám 
zastavil a udělal nějakou tu bilanci. Už proto, že moje dva předešlé články neměly posloužit reklamě 
na ten či onen názor na vznik člověka, ale naopak, byla to spíše jen kritika toho, co víme - což jak je 
vidět není zrovna mnoho. A ty jiné dimenze? To už jste asi pochopili, že tím míním artificial life, 
neboli umělé životní formy, s důrazem právě na to slovo "umělé". Nešlo mi tedy o vznik života jako 
takového, ale jeho vyšších, řekl bych inteligentnějších forem. 
 
A jsme u toho. S překvapením jsem zjistil, že také Dawkins používá ve svých knihách termín 
"inteligentní formy", ovšem on tvrdí, že ty se vyvinuly právě díky přírozenému výběru a že tedy 
inteligence není "počátkem všeho". No dobře, ale co je to vlastně ta inteligence? 
 
Mark Twain kdysi napsal: "Existuje jen jedno nejinteligentnější dítě na světě a každá matka ho má." 
Inteligence byla vždycky považována za vyloženě lidskou vlastnost či schopnost a dokonce se prý (!) 
dá i měřit pomocí IQ ( kde to "I" nemá znamenat ignoranci, ale právě naopak). Ano, všichni máme 
inteligenci. Jinak bychom se přece nepojmenovali Homo sapiens, neboli "člověk moudrý". My jen 
máme potíže, jak tu inteligenci definovat. Já se o to ostatně tady ani nepokusím, byl bych asi první, 
který by se mnou nesouhlasil. 
 
A jako by tohle nestačilo, mluvíme ještě o inteligenci umělé, na rozdíl od té natural, naturální. 
Anglicko-český slovník na WEBu nám dokonce pro překlad nabízí hned několik výrazů: "natural" 
může totiž znamenat buď "přírodní" nebo "přirozený" nebo "vrozený" anebo dokonce i "pitomý"(?). 
Poznámka: Z toho asi vzniklo ono známé rčení, že "Inteligence může být umělá, ale blbost může být 
jenom přirozená"! 
Ale takhle se nikam nedostaneme. Raději se mě zeptejte, proč vůbec mluvíme o "inteligentní síle", 
namísto "stvořitele" či "designera". To máte tak: ona totož samotná inteligence ještě nestačí - musí být 



také schopna něco vytvořit (nebo stvořit, abych neurazil kreacionisty). A jako je třeba termín "energie" 
(původně znamenající jen "schopnost konat práci") dnes používán v SF téměř pro cokoliv, podobně i 
"síla" se nyní objevuje v různých, netradičních spojitostech. Jako příklad stačí uvést pozdrav z filmu 
Star Wars: "May the Force be with you!". Jen tak mimochodem: v lednu byl tento film znovu uveden 
(vylepšený) do kin - je to možné, že už je to dvacet let, co se prvně promítal? 
 
Takže termín "síla" nám zatím asi klidně postačí, než zjistíme, co to vlastně je. Daleko důležitější je 
termín "inteligentní". V případě kreace k tomu bylo zajisté potřeba určité inteligence, kterou má 
ostatně v sobě každý dobrý design. A i v evoluci se musí inteligence projevit na určitém stupni vývoje, 
jak jinak bychom se mohli stát inteligentními bytostmi? Ovšem sledujete-li onen sto let starý spor, 
výraz "inteligence" se v něm vyskytuje velice málo. A přece si myslím, že je to společný jmenovatel 
celé diskuze. Otázka by správně měla znít: "Jak to, že jsme inteligentní? Je to náhoda nebo úmysl? A 
když už jsme tolik chytří, jak to, že zase nejsme dost chytří, abychom věděli, proč jsme vůbec chytří?" 
 

 
 
Tyto otázky se ukazují žhavější (ale i ožehavější) s příchodem počítačů a jsou ještě palčivější v 
současné stagnaci. Ano, čtete dobře, opravdu jsem napsal "stagnaci"! Vždyt už skoro dvacet let marně 
čekáme třeba na ony inteligentní počítače třetí či které generace, co nám naslibovali Japonci. Kde jsou 
počítače, které nám měli nahradit Shakespeara anebo roboti, kteří by uměli hrát na housle - myslím na 
pravé housle - jako Paganini? Vrcholem počítačového umění je pro mnohé lidi pořád ještě 
wordprocessor a nejlepší roboty se nám zatím podařilo vytvořit jenom z lidí! 
 
Ale ne, pochopitelně to s tou stagnací nemyslím vážně. Úspěchy tu jsou, ale nejsou jaksi moc vidět a 
když, tak se objeví jen sporadicky. Máme my vůbec v tomhle směru nějaký cíl - myslím dosažitelný 
cíl? Protože k vytvoření umělé inteligence je potřeba bezesporu především inteligentní přístup k věci. 
Ale my bohužel většinou jen kopírujeme to, co vidíme - jako ti babooni. Což má ovšem s inteligencí 
jen velmi málo společného... 
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Autor : Jan B. Hurych 
Název : DIMENZE 
Článek: NAŠE MYŠLENÍ: NA ROZCESTÍ ČI VE SLEPÉ ULIČCE?

 

Všimli jste si, jak často se lidé mýlí, ať už v úsudku či jen v odhadu? A to i 
při té záplavě informací, která se na nás hrne z knih, televize i Internetu, 
kdy by se zdálo, že udělat chybu je prostě nemožné! Pokud se jedná o 
rozhodnutí, které nespadá do naší expertízy, no prosím, to lze pochopit, ale 
když jde o i odborníky, ať už se jedná o vědecký výzkum nebo technický 
problém? Je v tom nějaká zákonitost či se jedná jen o vadu našeho myšlení, 
které asi nikdy nebude imunní proti omylům?
 
Začněme ale od počátku: přírodopisci začali nazývat naše předky podle 
místa nálezu jejich pozůstatků: tak vznikl člověk neandertálský, 
cromagnonský a najednou, z ničeho nic, je tady člověk náš, Homo sapiens, 
neboli člověk moudrý. Nepodezíram pány biology z nadutosti či nadsázky - 
šlo jim zřejmě o to ukázat, že „nám to jaksi víc myslí" než naším předkům, 
i když těm to asi také muselo dost myslet, což dokazují nejen jejich zbraně, 

ale i nářadí, keramika, kresby a podobně. Nuže dobře, přiznejme si, že jsme asi nějaký pokrok od jejich 
doby v myšlení učinili - ale jak to tedy přijde, že někdy myslíme docela dobře a jindy zase vůbec ne? 
 
Tradičně pokládáme počátky opravdového myšlení asi tam, kde jsme začali používat abstrakci a 
jednoduchou analýzu, syntézu, dedukci a také indukci. Ale pak šel člověk ještě dál, to když si 
uvědomil, že stejnou či podobnou dedukci by mohl použít v různých případech a že tady tedy musí být 
něco, nějaká pravidla, která se nevztahují jenom na individuální případy, ale na celé skupiny případů, 
něco jako „zákony správného myšlení".
 
Tuto pansofii hledali už staří Řekové a její úlohu měla asi hrát filozofie. Od Aristotela, přejatého 
středověkými dogmatiky, se dostáváme k první revoluci v myšlení, kterou bezpochyby vedl René 
Descartes, jenž nás poučil, že autorita ještě není totéž, co důkaz a že každé prohlášení je třeba dokázat, 
odvodit či otestovat, podobně jako se to děje v matematice. Kromě jednoho: jen známé „Cogito, ergo 
sum" (Myslím, tedy jsem) je třeba brát jako evidentní, tedy něco jako axiom. 
 
Skeptik David Hume ovšem zase kritizoval Descarta, neboť naše znalost „příčiny a následku" je prý 
daná jen způsobem, jakým lidé myslí a že vlastně kausalitu jako takovou nemůžeme pořádně dokázat, 
neboť je všechna jen výsledkem našeho pozorování. Ovšem i Hume věřil, že existuje metoda, která 
zavede pořádek do myšlení, to jest, abychom poznali, co je jisté a co není. Humovu skepsi zase napadl 
Immanuel Kant, který tvrdil, že ne všechna naše znalost je přece dána jen naším pozorováním. Také 
další filozofové se snažili tak či onak popřít Humeho, i když se to žádnému dodnes úplně nepodařilo. 
A tak bychom mohli pokračovat a čím více se blížíme dnešní době, tím více se filozofie zamotává ve 
svých paradoxech a víc a víc se zabývá tím, co si vlastně máme myslet, místo toho jak máme myslet. 
 
A tak v hledání zákonů myšlení postupně zabrala místo, které si usurpovala filozofie, zase 
matematika, později fyzika a pak formální logika. Naděje se upírala i na počet pravděpodobnosti, 
symbolickou logiku a konečně přišly počítače a tam se to všecko teprve opravdu rozběhlo. Ale ruku na 
srdce: jak dalece nám to pomůže při řešení toho kterého konkretního problému, testování té které 
hypotézy nebo odhadování jistoty toho kterého tvrzení? Nebude lepší se vrátit k onomu známému 



„Vím, že nic nevím" ? 
 
Chceme-li totiž udělat nějaké rozhodnuti, prověřit hypotézu či vyřešit problém, marně hledáme v 
příručkách nějakou obecnou metodu jak na to - tedy myslím tu, která by vás vedla krok za krokem k 
výsledku. A zdůrazňuji obecnou, protože řešení pro mnoho individuálních problémů tady jistě jsou, 
ale ne třeba pro vysvětlení úplně nového jevu či řešení nějakého neobvyklého problému. Je až s 
podivem, jak často se vědci nemohou na určitých věcech shodnout a jedno vysvětlení asi je, že 
spoléhají víc na svoje zkušenosti než na nějakou obecnou metodu myšlení. Dobrá, řeknete, ale když 
máme fakta, pak přece se nemůžeme mýlit! Omyl: jedna věc jsou fakta a druhá je jejich vysvětlení či 
příčiny. Fakta jsou jen následkem určitých zákonitostí či předcházejících činností. V systému všech 
možných i nemožných hypotéz je pak ovšem těžké se vůbec nějak orientovat... 
 
Ale neberte to doslova: určitá pravidla tu pochopitelně existují, ale jsou buď příliš široká nebo zase 
příliš specifická. Navíc jsou dobrá jen tam, kde známe všechna potřebná fakta. Bohužel ne vždycky 
víme vše, co potřebujeme, nemluvě už o případech, kdy si fakta odporují, ať už proto, že jsme si je 
dost neověřili, nebo že prostě všechnu informaci bereme jakožto stoprocentně pravdivou. Rozhodně 
nemáme příliš mnoho pravidel pro odhady, spekulace a už vůbec ne tam, kde je také třeba i určité 
předvídavosti. A právě v těchto případech vede špatná úvaha či rozhodnutí kolikrát k značným 
materiálním i lidským škodám. Nepomůže ani to staré české „více hlav více ví", zvláště v situacích, 
kdy opravdu není s kým se poradit. Sem patří i případy, které nelze v praxi otestovat, například když se 
testováním změní podmínky anebo samotná situace, kterou pak nelze reverzibilně vrátit zpět. 
 
U počítačů existuje něco, čemu se říká dry run, to když si programátor v duchu - či na papíře – nechá 
proběhnout svůj program, krok za krokem a sleduje výsledky jednotlivých instrukcí. Je to něco jiného 
než známá metoda pro debugging, kdy program běží step by step (krok za krokem) a programátor se 
doví jen kde to nepracuje, ale ne proč to nepracuje anebo jak to opravit. Při dry runu ten zbytek musí 
dodat člověk sám – pravda, jsou různé pomůcky, dokonce existují programy, které píšou jiné 
programy, ale o to tu nejde. Chtěl jsem jen naznačit, že pro naše obecné usuzování často právě takový 
dry run nemůžeme udělat, protože jednak nemáme tak jasná pravidla, jaká se používají u 
programovacích jazyků, jednak často neznáme - a tady se opakuju - všechny „známé", abychom mohli 
jednoznačně určit ty naše „neznámé". 
 
Když se začala na univerzitách učit binární logika, byli jsme zaujati představou, že teď bude možno 
konečně vyjádřit naše myšlení univerzálně a vydedukovat výsledky podobně jako se v matematice 
používá vzorců. Ne tak docela: náš svět je trochu víc rozmanitý než jen černo-bílý (není všecko jenom 
lež nebo pravda) a brzy se objevila potřeba vyjádřit i další stav (jako třeba MOŽNÁ). Trochu jsem si 
tehdy pohrával s tříhodnotovou logikou, ale přiznám se, že mnou vyjádřené ternární De Morganovy 
zákony mě daleko nedostaly, díky dualitě negace, kde opak "možného" se dá nadefinovat buď jako 
„jisté" nebo zase třeba jako „nemožné". Také praktická aplikace tříhodnotové logiky byla a je vcelku 
omezená. Kdybych ovšem byl nápaditý jako Lofti Zadeh, tak už jsem tehdy mohl vymyslet fuzzy logic 
a být slavný (tedy až na ten název, asi bych to nazval míň fuzzy).
 
Až v sedmdesatých letech , kdy jsem dělal pro americkou počítačovou firmu Sperry Univac (dnešní 
Unisys, která postavila první počítač vůbec, zvaný Eniac), jsem prošel kurzem „Problem Solving and 
Decision Making" od pánů Kepnera a Tregoe. Ti na svou metodu přišli už v době, kdy pracovali pro 
NASA. A jak už to bývá, autoři si natolik věřili, že se osamostatnili a založili spolu konsultační firmu, 
která existuje dodnes a navíc je jedním z hlavních konzultantů v oblasti managementu a vědeckého 
troubleshootingu. Nebudu zde popisovat detaily, místo toho uvedu několik poznatků, které jsem z 
kurzu získal.



 
Především se jedná o metodu univerzální - náš training officer tvrdil, že ač ji používá hlavně v 
počítačovém oboru, dokázal s ní například i zjistit, proč jeho bratrovi, jinak farmáři v Texasu, umírají 
telata. To všecko aniž věděl cokoliv o chovu zvířat či veterinářství. Tato metoda totiž dovoluje 
vytvářet logická spojení různých fakt, pokládaní pertinentních otázek a tak vidět i to, co je jinak 
„neviditelné". Navíc se zdá, že použití hlavně praktických zkušeností vede spíše k ukvapeným 
závěrům (jumping to conclusion), o čemž jsem se sám na sobě přesvědčil. To možná vysvětluje, proč 
lidé s různou zkušeností docházejí k rozdílným závěrům. Rád bych zde popsal příklad, který značně 
zvýšil mou důvěru v uvedenou metodu.
 
Dostali jsme totiž v kurzu jednou takový „domácí úkol": zjistit, proč se u naší firmy začaly na 
destičkách s tištěnými spoji najednou při výrobě deformovat součástky. Byla nám dána celá story a 
pochopitelně, příčinou mohla být buď velká teplota při automatickém pájení nebo chemický účinek 
čístící lázně, která následovala po pájení. Metoda Kepner -Tregoe spočívá v tom, že se vytvoří matrice, 
kde na jednotlivých řádcích jsou uvedena fakta (kdo, co, kde, jak, odkdy, jak dlouho, atd.). V 
odpovídajících sloupcích se pak zkráceně definuje, co „má býti", „je", „rozdíl", „změna rozdílu" a 
konečně několik hypotéz, které se pak konfrontují s fakty, tedy zase jakýsi dry run. Specifické otázky 
konfrontace jsou např. „Vysvětluje hypotéza A (tj. velká teplota) bez výjimky, že se defekty začaly 
objevovat až od 15 května?" Pozitivní odpověď se pak označí do patřičného čtverečku jako plus, opak 
jako minus. Nakonec se sečtou plusy pro tu kterou hypotézu (tedy jakési obodování) a ta, co jich má 
nejvíc, je s největší pravděpodobností pravá příčina problému. Zdůrazňuji, že to vysvětlení musí být 
pravdu bez výjimky a že výsledek není jistota, ale jen největší pravděpodobnost.
 
Snad, že jsem byl příliš poctivý (u každé metody se totiž dá šidit, ať už vědomě či ne), ale možná, že to 
byla jen náhoda, dostal jsem pro obě uvedené hypotezy (tj. teplo či lázeň) přesně stejný počet bodů. 
Napadlo mi, že snad existuje nějaký kompromis. Ale jaký - obě hypotézy se přece navzájem 
vylučovaly! A tady se ukázala pravá síla té metody: přinutila mě totiž přemýšlet. Položil jsem si 
otázku, zda obě hypotézy přece jen nemají něco společného. Brzo jsem na to přišel: každá součástka 
má totiž povrch pokrytý ochrannou vrstvou, která, když se naruší, dovoluje deformaci citlivého 
materiálu, jenž je pod ní. To je sice známo každému odborníkovi, ale bere se to jaksi za samozřejmost. 
Zkusil jsem tuto třetí hypotézu a dostal jsem daleko víc bodů, než pro ty předtím.
 
Nemusím zdůrazňovat, že třída byla rozdělena téměř na polovic mezi oběma „starými" hypotézami, a 
potom já, co jsem měl tu „novou" hypotézu, která se ukázala být jedině správnou. V tom je také jádro 
věci: nebudete-li mít správnou hypotézu, nemužete ji jen tím formálním způsobem najít a jsou-li 
výsledky „obodování" příliš blízko, můžete se vsadit, že máte zrovna ten případ. To nám ovšem 
přednášející „zapomněl" říci předem.
 
Tím se dostáváme k tak zvané root cause, neboli hlavní příčině. Zda se součástky tavily či chemicky 
rozpouštěly, bylo v tomto případě úplně vedlejší. Teplota i lázeň byly zřejmě správně nastavené a 
jejich změna by k ničemu nevedla - chybné byly součástky. Později jsme se dozvěděli, že firma 
změnila jednoho ze tří dodavatelů součástek, takže pravá příčina byl vlastně ten nový dodavatel, ale 
metoda nám přesto pomohla určit „kořen zla" - a to je důležité. Je to zároveń příklad i toho, jak se celá 
třída specialistů nemůže dohodnout na příčině, protože si ji plete s následky.
 
Na vyšetřování root causes se spotřebují na světě ročně biliony dolarů a tak není divu, že se firmy i 
celé státy snaží hledat nové způsoby řešení problémů. Do této kategorie patří i další metody, jako je 
bariérová analýza, změnová analýza, dále t. zv. metoda „událost a příčina", účelová analýza, 
symptomová klasifikace a jiné. Jsou pochopitelně i ty sofistikovanější, které používají kombinaci 



grafiky a symbolické logiky, případně i počtu pravděpodobnosti, to vše pochopitelně ještě navíc za 
pomoci počítačů.
 
Další častí vědeckého troubleshootingu je ovšem rozhodnutí o korektivní akci - neboli decision 

making. Při posuzení nejlepšího řešení (těch je vždy několik, jinak by to bylo hrozně lehké) je třeba 
udělat odhad ceny, risku, praktické realizace, kompletnosti a také trvalosti daného řešení. Navíc 
musíme uvážit i potencionální neboli možné problémy, které řešení může přinést, neboť jak říká 
Murphyho kolega: „Každé řešení jednoho problému s sebou přináší nejméně dva nové problémy". Při 
řešení nám zase pomáhají různé metody – z nich nejznámější je ta, která každému faktoru řešení 
přiřadí určitou „váhu", jež se pak pro to které navrhované řešení vynásobí pravděpodobností či 
odhadem efektivnosti řešení pro ten který faktor. A opět, udělá se jakási suma a nejlepší řešení je na 
světě. Zase ovšem jen to pravděpodobně nejlepší, neboť záleží na tom, jak správně oceníte ty které 
váhy či pravděpodobnosti. 
 
Prodělal jsem ještě jiné kurzy hledání root causes, a to vše bych shrnul asi takto:
 
• Naše zkušenosti nám někdy v dedukci pomáhají, jindy nás spíše zaslepují, specielně ty jednostranné
• Nejlepší obecná metoda je taková, kde i neodborník může najít cestu k řešení - ovšem ne zcela nutně 
řešení samotné
• Většinou máme data navíc, která nejsou nijak užitečná. To věci nepomáhá, neboť se začínají 
uplatňovat různé variance a chyby, které komplikují situaci, nemluvě už o datech vyloženě 
nesprávných. 
• Při hypotézách se uplatní používat pravidlo Occamovy břitvy, tj. nejprve je třeba vyzkoušet ty 
jednodušší.
• Vždycky je potřeba předem prostudovat věrohodnost fakt, naměřených hodnot a získané informace, 
jinak se dostaneme do začarovaného kruhu a výsledek je pochopitelně také nesprávný
• Metoda nám sice řekne, která hypotéza je nejpravděpodobnější, ale ne, která je správná - to se dokáže 
jen zkouškou, což je idůležtá čast každé analýzy
• Tak či tak, hypotézy si musíme vymyslet sami a nebude-li mezi nimi ta pravá, správné řešení 
nenajdeme. Podle určitých náznaků (viz dříve uvedené výsledky obodování) však můžeme už před 
otestováním vidět, zda tomu tak je a hbitě přimyslet další hypotézu. Jak hbitě, to už zase záleží na naší 
praxi v tom kterém oboru, případně zkušenosti s řešením podobných problémů.
• Nemusíme uvažovat „všechny" hypotezy: také zde praxe naznačí, co je nepravděpodobné či 
zbytečné. Ovšem pozor: překvapení jsou možná!
• Otestování v praxi je nejlepší a často jediné spolehlivé měřítko správnosti naší hypotézy.
 
Od zjištění, která hypoteza je správná, přejděme teď k tomu, co předchází: jak vlastně tyto hypotézy 
dáme dohromady. Tady většinou samotná fakta nepomohou vůbec, zkušenost jenom trochu a jistě 
pomůže i určitá dávka intuice či inspirace, jinak řečeno creative thinking. Také tato část myšlení dělá 
současným vědcům, inženýrům a manažerům potíže a to možná ještě větší než samotná dedukce: jinak 
řečeno „komu není shůry dáno, v apatyce nekoupíš". Ovšem i tady zase existují kurzy, knihy a 
tréninkové metody. Zvláštní kategoríí jsou pak ty pomůcky, které slouží specielně pro výcvik pravé 
poloviny mozku, ano, té, která má být sídlem inspirace a která údajně u umělců pracuje lépe, než u lidí, 
uvažujících příliš „logicky".
 
Nebudu posuzovat něco, co jsem důkladně nevyzkoušel, ale znám detailně například metodu Edwarda 

De Bono, skvělého konzultanta a autora mnoha knih, včetně termínu „laterární myšlení ®". Po stránce 
organizace dat, zaměřené na jejich plošné a grafické znázornění (namísto lineárního) mi nejlépe sedí 



„mind maps ®" od Tony Buzana, který také tento termín vynalezl. Taková mapa se pak liší od 
lineárních outlines, jako jsou třeba poznámky z přednášky, hlavně tím, že nejen vyjadřuje hierachii 
jednotlivých bodů, ale i jejich spojitost a navíc přímo vyvolává další asociace či evoluce. 
 
Účinnou metodou je například tvoření nových pardigmat (včetně reverzace těch starších), či jiné 
methody kreativního myšlení, z nichž každá má jistě něco do sebe. Ale to by byl dlouhý seznam a 
pokud jsem tu některé vynechal, není to proto, že bych je podceňoval, ale proto, že jsem neměl 
příležitost je příliš používat. Pro vlastní potřebu si vypracovávám také své vlastní asociačně-inspirační 
diagramy, ke kterým jsem se propracoval vlastní metodou a jejichž „skeletonové" formuláře a grafy 
jsem si navrhl. 
 
S příchodem počítačů se objevily, anebo našly širší použití, i jiné metody. Dříve již zmíněná fuzzy 

logic (FL) dnes dokonce proniká i do regulačních a kontrolních systémů, kde nahrazuje archaické 
řešení regulačních obvodů methodou „ladění" (tj. hledání optimálních konstant pro proporcionální, 
derivační a integrační členy). Na rozdíl od klasické metody, kde se konstanty během přechodového 
jevu nemění, fuzzy logic je měnit může, takže při změně vstupní funkce nebo parametrů zátěže se 
systém nemusí pracně „přelaďovat", stačí jen aby proběhl trénovacím cyklem. To ovšem znamená, že 
se dotyčný obvod musí přitom také něco naučit. V této „vyšší" kategorii jsou totiž stroje, které se 
opravdu umí učit (learning systems), což je někdy těžké i pro člověka.
 
Mezi tyto systémy pak zahrnujeme například neural networks (NN), které využívají principů, na 
kterých pracují mozkové neurony člověka. Jak dalece vlastně napodobují práci neuronů, to je těžko 
říci, neboť typů NN je několik a stále přirůstají. Na rozdíl od dnešních, dalo by se říci již klasických 
počítačů, neurony provádějí různé operace ve společném elementu, tj. neuron má v sobě logiku i 
paměť. Jejich hlavní použití je tam, kde mají optimizovat systémy, které se nedají reprezentovat 
formulou, rovnicí či grafem, čili kde existují proměnné, jejichž zákonitosti dobře neznáme. Údajně už 
dělají NN dobrou práci při odhadu tendencí na burze a pomáhají i při jiných předpovědích. Do této 
kategorie patří i systémy s genetickým algoritmem (GA), okoukaným od pana Darwina, jak i sám 
název naznačuje. A pochopitelně existují i kombinace těchto FL, GA či NN, račte si vybrat. Také 
paralelní počítače nám stále ještě jaksi mají ukázat, co dovedou. 
 
Tím to pochopitelně zdaleka nekončí a jistě nás čeká i mnoho překvapení. Nejnovější práce se snaží 
navázat na teorii, že mozek vlastně pracuje holograficky, t.j. že nelze dost dobře najít lokaci určitých 
dat v lidské paměti, že jsou jaksi rozprostřena. Vyrobíme-li totiž holografický obraz, třeba na 
fotografické desce, a tuto rozbijeme na malé střípky, každý ten střípek obsahuje celou, kompletní 
informaci. Také studie, které porovnávají způsoby myšlení obou polovin mozku, jsou přinejmenším 
zajímavé…
 
Ale to už jsme se dostali do oblasti umělé inteligence (artificial intelligence). Pravda, termín 
inteligence je poněkud nejasný, už proto, že ho nikdo nechce ani definovat. Ne že by šlo o jistý druh 
skromnosti (ten kdo ví, co vlastně inteligence je, musí být sám jistě svrchovaně inteligentní, ne?), ale 
hlavně si nechceme zavírat vrátka, když víc a víc poznáváme, co všecko se vlastně může považovat za 
projev inteligence. Můj osobní názor je, že kromě lidské inteligence existuje ještě jiná, ne tak zřejmá, 
mezi jinými i genetická, jako jsou třeba instinkty. Nevadí, že zvířatům samotným jaksi inteligenci 
nepřiznáme; jejich instinkty jsou přesto jakousi zděděnou Velkou Pravdou, která jim pomáhá přežít a 
dokázat něco, na co my bychom sami potřebovali třeba právě ty počítače. Kdyby například šestiletý 
školák dokázal uplést pavučinu tak rafinovaně a optimálně jako pavouk, jistě bychom jeho činnost 
považovali za inteligentní. Pravda, u člověka by to ovšem nebyl instink, ale výsledek složitých 



myšlenkových procesů či postupů. 
 
Umělá inteligence kdysi začínala t.zv. expertními systémy (ES), kde počítač za pomoci fakt a pravidel, 
kterými jsme ho (vlastně ti experti) zásobili předem, dokázal uvažovat jako odborník, tj, prováděl 
lékařské diagnozy, hledal naftu a podobně. Jeho činnost spočívala v tom, že se uživatele programu ptal 
na fakta, podle odpovědí mu pak dával další, specifické otázky a nakonec provedl rozhodnutí. Program 
měl jednak svou databázi, jednak pravidlovou bázi (rulebase) a odvozovací logiku (inference engine). 
Ta pravidla byla někdy daná jenom logikou, jindy vzorcem, někdy jen pravděpodobností anebo 
zkušeností (rule of thumb). ES systémy se množily, ale svoji užitečnost vyčerpaly prakticky velice 
brzo. To je totiž tak: programy mohly být koneckonců jen tak dobré, jak dobří byli experti, kteří je 
vytvořili a někdy bylo lepší a levnější najmout si přímo experta. Také proces IF-THEN, používaný u 
ES, vytvářel dost složité logické stromy a navic byly programy příliš specifické, takže např. ta 
veterinářská diagnostika se nehodila k ničemu jinému než právě k veterinářské diagnostice. 
 
Kdysi se dokonce prohlašovalo, že PROLOG (v Evropě a Japonsku) či LISP (v Americe ) jsou 
„inteligentní" jazyky. Pravda, Prolog je object language a jeho inference engine je přímo zabudována v 
něm, což je jistě výhoda, ale jeho použití je opět vázáno na to, jak kompletní máte databázi fakt - 
chybí-li vám nějaká fakta, nemůžete nic spolehlivě odvodit. V takovém případě mají lepší výsledky 
NN či počítačová simulace (samozřejmě jen pro rozumně veliký soubor proměnných), případně 
metody Monte Carlo, teorie chaosu a jiné vymoženosti moderní matematiky a fyziky. A 
nezapomenňme ani na umělý život (artificial life), to jest ty softvérové kompozice, které mají 
charakteristiky živých tvorů, včetně rozmnožování (např. počítačové virusy) a doufá se, že časem 
přijdou i na svůj způsob myšlení, který bude rozdílný od toho našeho, v neposlední řadě i tím, že bude 
prý i „lepší".
 
A jsme opět na začátku, ale i zároveň i na konci tohoto velikého kruhu. Zdá se, že složitost našich 
zájmů a tomu odpovídající komplexnost našeho myšlení se nedá nahradit nějakým jednoduchým 
návodem, jinak řečeno, kamenem mudrců. A i když si prý Einstein vzal svůj unifikovaný vědecký 
systém s sebou do hrobu, pro praktické potřeby řešení každodenních problémů by stejně nebyl příliš 
užitečný. O to tady ostatně ani nejde. Jedno je jisté: naše myšlení se rozhodně nenachází ve slepé 
uličce a o užitečné metody myšlení není nouze. Jde spíše o to, jak a kdy tu kterou metodu s úspěchem 
použít. 
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Čas je opravdu podivná fyzikální dimenze: má sice také negativní stupnici, 
ale zkuste ho obrátit zpět ! Zatím to umíme jen v počítačových simulacích 
anebo pomocí různých pamětí, ale ten reálný, řekl bych "biologický" čas, 
ve kterém žijeme, ten zatím obrátit nejde, leda tak v science fiction.
 
Ovšem s tím už jsme se tak nějak smířili, i když už ne zrovna s tím, že ten 
čas ovšem také pro každého z nás jednou skončí. Jak říká staré přísloví: 
každý chce jít do nebe, ale nikdo pro to nechce umřít. A nejen to: čas se 
nedá ani zpomalit či urychlit (při "normálních" rychlostech, pane 
Einsteine!), a už vůbec ne přeskočit. Jak by se nám to ale značně hodilo... 
 
Je na to takový technický vtip, elektrotechnici tomu říkají "předbíhající 
relé" (time advance relay , TAR) . Je to pravý opak časově "zpožděného 
relé " (time delay relay, TDR) , které zapracuje nějakou dobu po tom, co 

zmáčknete tlačítko. Reverzací paradigmu pro TDR vznikne TAR, to jest relé, které sepne nějakou 
dobu před tím, než zmáčknete tlačítko. Že je to nemožné, obzvláště bez použití jiných sensorů, např. 
vzdálenosti, tepla, atd? Vůbec ne, na jedno poměrně elegantní řešení jsem přišel: stačí přece reverzovat 
čas a pak můžete použít obyčejné zpožděné relé! Tento nápad zde dávám zcela zdarma a zatím jsem na 
to ještě nikde nenašel žádný patent. Ale vážně, praktických použití by bylo nespočetně: tak například 
byste věděli, kdy přijdou nečekaní hosté, o kolik později vám asi tak přijde děvče na rande, atd. Ovšem 
pozor, TAR jde udělat úplně normálně tam, kde přesně víte, kdy ten který jev v budoucnosti nastane - 
ale to by nebyl žádný vtip, že ano. 
 

Už od pravěku se lidé snažili předvídat, co se stane v budoucnosti: ať už to bylo zjistit, kdy kolem 
půjde stádo mamutů, nebo kdy zkrachuje ta která banka. Pokud se jedná o jevy opakované, můžeme 
buď udělat odhad (guess) anebo použít i hrubé pravděpodobnosti (guesstimate), případně to i poněkud 
přesněji vypočíst (calculated guess). Tomu všemu se pak ovšem obecně říká předpověď neboli 
forecast. Uvádím zde anglické výrazy jen proto, aby bylo vidět, že i jinde existují různé stupně odhadů 
a pochopitelně i s nimi spojené druhy problémů. V poslední době se přidružily odhady pomocí 
neuronových sítí, která nám v našich odhadech přidávají další nejistotu, totiž tu, jak dalece jim 
můžeme věřit.
 
Nu dobrá, ale jak je to u věcí či událostí, které se neopakují, tj jsou buď jednorázové či ještě nemají 
žádnou historii, tj. události, které se ještě neudály? Tam má naše fantazie volné pole, neboli - když už 
jsem u těch citátů - "your guess is as good as mine" , tj. každý odhad stejně dobrý (přesněji řečeno 
stejně špatný). Nejde mi tu ovšem ani tak o metody, jako spíše o výsledky. Když mi někdo najde naftu 
proutkařením, pak samotný fakt, že si to neumím vysvětlit, je vcelku bezpředmětný. I kdybych pak ty 
miliony spotřeboval na to, že toho proutkaře vozím po světě, aby mi našel další ložiska nafty a on už 
žádná nenajde, stejně to nevymaže ten fakt, že už to tak jednou našel a třeba někdy - řekněme do 
nebližšího velkého třesku - zase najde. Zrovna tak to ale nevymaže ten fakt, že se jednalo o čistou 
náhodu...
 



Ale to už se dostávám do oblasti iluzí, totiž představ, které jsou anebo budou - v případě předpovědí - 
nereálné. A opět: nemám zde na mysli žádné podvody nebo drogové halucinace (ty patří do jiné 
kategorie), ale poctivě míněné představy, které nemaji (a v případě předpovědí ani nebudou) mít svou 
realizaci ve skutečném, reálném světě. Vize, na druhé straně, je předpověď, která se víceméně 
uskuteční.
 
Uvedu příklad: v roce 1862 napsal Victor Hugo v Bídnících:" Občané...umíte si představit 
budoucnost? Národy si budou navzájem jako bratři, žádné děsivé události (míněny války, povstání či 
krize, pozn. jansan), všichni budou šťastni..."
 
Ano, dobře míněno, ale stále jenom iluze. Na druhé straně, jen o rok později, napsal jiný Francouz, 
Jules Verne, knihu (která byla mimochodem odmítnuta nakladatelem a našel ji až Verneův pravnuk v 
roce 1989; poprvé pak vyšla v roce 1994), ve které zobrazuje svoji vizi o tom, jak bude svět vypadat za 
sto let (přesněji řečeno roku 1960) a která se jmenuje "Paříž ve dvacátém století".
 
Verne měl tehdy za sebou teprve svou první knihu, "Pět neděl v balóně" a na svůj velký úspěch si 
musel ještě pár let počkat. Přesto se kniha vyznačuje už i typickou verneovou "jasnovidností". Tak 
například v ní předvídal (v roce 1863):
 

použití elektrického světla pro osvětlování ulic (první obloukovka byla v roce 1876, Edisonova 

žárovka v roce 1880, elektrické osvětlení ulic v Paříži až v roce 1890) 

motorová vozidla (automobily) poháněné vodíkem (pár jich už jezdí a ve velkém se na tom pracuje, 

viz můj výtah z říjnového časopisu Wired) 

tramvaje (první v USA r. 1880, v Evropě 1890) 

automaticky řízené "nadzemní" vlaky na kolejích, poháněné sice stlačeným vzduchem, ale už 

držené v ložiskách elektromagnetickou silou (viz moderní japonské vlaky s lineárními motory) 

výtahy a dveře ovládané tlačítky (první Otis výtah se objevil už v roce 1857, ale nebyl tuším 

elektrický, tlačítka neexistovala) 

podzemní dráha (první pokusná v Londýně sice už 1862, ale v Paříži až 1900 - o Praze naštěstí 

Verne nemluvil) 

elektrické křeslo (vynalezeno o 25 let později) 

kanceláře s kopírkami, faxem a počítači (Verne jim říkal kalkulátory) 

 
V jedné pasáži jsem objevil i e-mail: "...elektrická telegrafie, která posílá dopisy přímo k adresátovi..." 
a navíc tak, že "...utajení textu je zaručeno". Jinde zase " ..fotografická telegrafie...dovoluje zasílat 
fotografie a obrázky na velké vzdálenosti". Jeho počítače už mají také klávesnici (tehdy se ještě 
nevědělo ani o psacím stroji!), lidé hrají na elektrická piana, atd.
 
Je třeba pokračovat? Asi ne, zajímavější je, jak to tedy všecko vlastně vysvětlíme. Tak například:

Kniha může být ovšem hoax, napsaný později. Proti tomu svědčí dokumenty, které potvrzují, že 

Verne v roce 1863 opravdu dal tento text svému vydavateli Hetzelovi, který ho odmítl, s 

poznámkou : "Je to utopie. Nikdo vám to dneska neuvěří." Rukopis byl také nedávno oficiálně 

autentikován a uznán za pravý. 

Lidé prostě dělali za posledních sto let všecko možné, aby Vernea usvědčili z pravdy - ne, počkejte, 

to nezní ani tak moc blbě, on totiž Verne hodně lidí inspiroval. Ale ve velkém měřítku je to 

pochopitelně nesmysl. 

Někdo Verneovi při tom pomáhal (to se mimochodem tvrdilo o všech jeho knihách). Ale jak mohl 

ten pan Někdo tak dobře znát budoucnost? Tato otázka se ovšem dá zredukovat na otázku první a 

odpověď tedy stále chybí. 



Verne přišel z Venuše, tak jak se to tvrdilo i o jiném vizionáři, Teslovi, který navíc svoje vize i 

uskutečňoval. V tomto případě bychom si ale měli stěžovat u úřadů na Venuši, že nám sem jich 

takových neposlali víc... 

Verne měl pozorovací talent, dobrou logiku a skvělý odhad, kterým směrem technologie půjde. 

Možná, že k tomu přispělo i to, že neměl běžné technické vzdělání, které by asi omezovalo jeho 

představivost. Na druhé straně víme, že měl svoji vlastní databázi, která obsahovala 20 tisíc 

kartotečních karet. Také jeho předvídavost v jiných knihách je fenomenální: tak například Apollo 

9, které realizovalo jeho cestu na měsíc sto let po tom, kdy o ni psal, bylo také odpáleno z Floridy, 

vážilo stejně, a přistálo v moři tři kilometry od místa, kde to očekával Verne. Podobně přesné 

odhady byly v případě doby cesty, celkem asi dvacet a Verne také už v roce 1889 předvídal umělý 

zemský satelit. 

 
Jak je vidět , Verne dovedl odhadnout trend věcí, i těch, které v té době ještě považovali za nesmysl. 
Dalo by se říci, že nic není úplně nemožné, jen je to v té či které době ještě nerealizovatelné - řekl 
bych, že šedesát procent věcí, které dnes používáme, bylo před sto lety neuvěřitelnými. Ano, fantazie 
to může vytvořit, tam se smí všecko, ale naše omezené lidské chápání, držené při zemi současnou 
realitou, nám často říká "ne, to není možné". Podle známé Murphyho definice je vynálezce člověk, 
který "neví, že to nejde a tak to vynalezne", nebo dokonce podle jiné "inženýr, který nebere svoje 
vzdělání příliš vážně".
 
Tak či tak, Verneovy vize se splnily, zatímco iluze jiných tu pořád po světě běhají dál, bez naděje na 
první početí. Jiní iluzionáři zase něco nesmyslného začnou, ale pak dá velkou práci je od jejich iluzí 
odehnat - sem patří i "revoluzionáři". Do třetí kategorie pak patří hrubé omyly při předvídání 
budoucnosti - těch je pochopitelně nejvíc. Namátkou si vzpomínám na případ Američana, který v 
druhé polovině minulého století sice předvídal enormní vzrůst městské dopravy, ale zároveň varoval i 
před tím, že se pak budeme muset brodit po kolena v koňském trusu. Jak je vidět, nejen v koňském - 
na prvního ledna se ve sdělovacích prostředcích objevuje každý rok zase plno nových předpovědí... 
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Tak především: tou konektivitou zde myslím spíše spojitost, 

nežli jen nějakou neurčitou souvislost. Vzpomínám si ještě, jak 

nám naši poslušní učitelé kdysi papouškovali axiom 

rádobyklasiků, že totiž "Všecko souvisí se vším", k čemuž 

jsme my darebové dodávali : "Ano, tedy i s blbostí!". Ono to 

totiž nepracuje: sou-viset spolu mohou docela dobře dva 

klasici na stejné stěně - myslím jen jejich fotografie, 

pochopitelně - ale jinak je to tvrzení tak vágní, že nám to 

defakto vůbec nic neříká. 

 

Jinak je ovšem souvislost věc dobrá: například tento článek by měl mít nějakou souvislost, po česku 

hlavu a patu, jinak řečeno měl bych se držet tématu a neodbíhat. A to platí i pro ostatní články, které se 

v Jiných Dimenzích objevují. Pravidelní čtenáři této rubriky (proboha, jsou vůbec takoví?:)) se možná 

už pozastavili nad tím, jak se tu (ujišťuji vás, že pouze zdánlivě!) skáče z jednoho tématu na druhé, 

jakoby bez nějaké souvislosti. Ale ve skutečnosti se tu jen nakusuje ten samý koláč, i když pokaždé z 

jiné strany. 

 

Jde tu totiž o víc než souvislost, jde tady o spojitost. Nevěříte? Tak si třeba vezměte toho pana 

Darwina, jak se nám tu pořád vnucuje. To není žádná náhoda, on sem opravdu patří, ať už ho uznáváte 

nebo ne. Vždyť i ten boj o umělý život (viz článek z minulého týdne) by bez něho pravděpodobně ani 

nezačal! Jiný takový příklad společného jmenovatele je inteligence, která sama o sobě se ani nedá 

inteligentně definovat:) -tedy možná rekurzivně, ale zatím to ještě nikdo nezkusil. Bez inteligence by 

ale neexistovalo ani naše, ani to "počítačové " myšlení. Potkáváme ji skoro všude, zřídka ovšem tam, 

kde by jí mělo být co nejvíce, např. v politice. 

 

Dobře, řeknete si, jakási spojitost tu tedy asi je, ale co je vlastně účelem "Dimenzí"? Půjdu na to 

zchytrale - řekněme, že těch účelů je hned několik. Alespoň jeden z nich by měl být zřejmý: současná 

věda už vlastně - alespoň v několika odvětvích - předhání současnou science fiction, které tak hrozí 

nebezpečí, že se z ní stane odvětví historické četby. Spisovatelé - a tím i čtenáři - se asi až příliš dlouho 

toulali po vzdálených galaxiích a zapomněli, že se tady na zemi vytváří zcela nová realita, ta normální i 

ta virtuální. Chtělo by to vrátit se zpět na zem a trochu se nad tím také zamyslet... 

 

Ne, nejde zde jen o pouhou novou technologii, jde o revoluci v myšlení. Před čtvrt stoletím se ještě 

tvrdilo, že objem technického oboru se za 10 let zdvojnásobí (N=2). Navíc dodejme, že polovina toho, 

co známe, je už také navíc zastaralá, nebo dokonce ani neplatí. Pokud jsme tedy těch deset let seděli na 

vavřínech (nebo na WC, jak kdo), známe jen třetinu užitečného objemu v daném oboru. To bylo ovšem 

před čtvrt stoletím, dnes už možná platí, že N=3 či možná až 4. 

 

To platí v podobné míře i o našem myšlení a není divu, že je pak nejen zaprášené, ale někdy přímo až 

zarezlé. Představte si takový pokus: dejte jedné skupině paviánů (mých oblíbených baboonů) moderní 

počítače a druhé dejte sčoty (neznáte? - ty se ještě v některých zemích používají místo kalkulaček). 

První skupina bude sice nějakou dobu bušit do klávesnic, ale pokud tyto budou dost odolné (heavy 

duty), něco se tím také naučí a za nějakou dobu budou možná používat i Microsoft Excel for Apes, 



ovšem za předpokladu, že na klávenici budou místo číslic ikonky. Druhá skupina se možná naučí 

sčítat, ale jen ty kuličky, protože babooni jak známo nevědí, co je to abstrakce a od kuliček je k číslům 

značně daleko! A budou ještě tvrdit, že kdo to jakživ slyšel, takový počítač - počítat se dá přece jen s 

kuličkami na drátě. Pak se otočí a půjdou radši pracovat, protože to byla "práce, která polidštila opici" 

a ne nějaké to abstraktní myšlení. 

 

Zatím jsem mluvil jen o souvislosti a spojitosti, ale co takhle třeba závislost? Závislostí se už 

dostáváme do světa vědy a techniky, kde jí označujeme učeným slovem "funkce", tedy něčeho, co se 

dá vyjádřit rovnicí, formulou anebo alespoň grafem. Potíž je v tom, že opravdovou závislost někdy ani 

netušíme a jindy ji zase hledáme tam, kde není. Doposud jsme měli hlavně úspěchy s funkcemi 

matematickými, fyzickými, logickými, chemickými a já nevím ještě s kterými. Většinou jde o funkci 

veličny "závislé" na té "nezávislé", za předpokladu, že ty ostatní "nezávislé" držíme v šachu - pardon, 

konstantní. Dobře, ale co tam, kde všechny ty ostatní nezávislé veličiny neznáme, anebo nevíme, jak je 

formulovat? 

 

Zde nám pomáhá modelování, simulace a v poslední době i nové techniky, jako jsou NN (neuronové 

sítě) či FL (fuzzy logic). Jak? Ony se totiž umí učit - na rozdíl od některých lidí. (Poznámka: není to 

tak lehké - i na univerzitě vás naučí ledacos, jenom ne jak se učit - to už se musíte naučit sami.) Idea 

systémů, které se samy učí není ovšem nijak nová, to jen počitače ji udělaly dostatečně efektivní pro 

naše účely. A výsledkem modelování je pak pochopitelně optimalizace řešení anebo celého procesu. 

 

Mohl bych tady vyjmenovat celou řadu subjektů, které se navzájem propojují a tvoří tak formu 

moderního myšlení. Rychlost šíření nových objevů či ideí je ovšem v různých oborech různá. 

Vzpomínám si na jednoho inženýra, který dělal elektroniku v jakési nemocnici a náhodou si vzpomněl 

na to, co se kdysi naučil, totiž o Lissayousových obrazcích. To se přivede časový průběh jedné veličiny 

na horizontální a druhé veličiny na vertikální vychylovaci destičky obrazovky a dostanete - podle 

frekvence a fáze - takové roztomilé elipsy či mnohonásobné osmičky. A protože mu to s prominutím 

také myslelo, napadlo ho, co by se stalo, kdyby se u EKG jeden pár elektrod připevnil na hruď pacienta 

svisle a druhý pár vodorovně (ano, já vím, co namítnete, ale já to myslím tak jako kdyby pacient při 

tom stál, že ano!). 

 

A hle: objevil tím novou metodu lokace poruch srdeční činnosti! Pravda, ultrazvuková diagnostika se 

pak ukázala značně lepší, ale to už tak bývá a je to docela normální. Nenormální je, že svět čekal 

padesát let na to, než někomu došla ta spojitost a napadlo ho použít jinde zcela běžnou techniku zase 

třeba v jiném oboru.... 
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Autor : Jan B. Hurych 
Název : DIMENZE 

Článek: OVCE, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT
 

Když jsem asi před měsícem začínal v Jiné Dimenzi, nečekal 

jsem, že se tak brzo po tom stane něco, co ji učiní opravdu 

aktuální. Ano, mám na mysli onu malou ovečku Dolly 

(zkráceně pro Dorothy), která změnila a ještě změní náš názor 

na mnoho věcí. Přiznávám se ovšem, že to byla náhoda a že 

jsem o tom předem nevěděl. Z toho důvodu bych se také v 

tomto článku chtěl raději zabývat fakty, než spekulacemi, už 

proto, že to je to, co většině diskutérů (v tisku i jinde) vlastně 

chybí. A je jen na vás, chcete-li se k nim vyjádřit... Nejprve 

tedy několik zjednodušených objasnění, než přejdeme k věci: Genetické inženýrství je odvětví vědy, 

které se zabývá vytvářením nových genetických kódů pomocí "gene targeting", tj. Předem naplánované 

rekombinace existujících genů pomocí introdukce částí jiných genů (širší definice zahrnuje 

pochopitelně víc). 

 

DNA je nositel genetické informace (v chromozomech buňky) 

 

Klon je vlastně identická kopie, v širším smyslu i "populace geneticky identických organismů, 

vzniklých postupnou replikací z jednoho předka". 

 

Replikace je genetická duplikace (např. segmentů genů či buněk). 

 

Klonování: 
1. molekulární: DNA sequence se replikuje v jiných organizmech, obyčejně v bakteriích 

2. rekombinační: zcela nové kombinace DNA se vytváří kombinací mezi primární DNA a bakteriální 

DNA (viz 1) 

3. jádrové (nukleární) : 

a. pomocí embrya, kde se kompletní DNA přenese z buňky embrya (donor) na buňku 

neoplodněného vajíčka. To se podařilo Roslinovu Institutu už v březnu 1996, čímž byla 

demonstrována možnost klonování vyšších savců 

b. pomocí dospělé buňky. Donor je normální buňka, namísto embrya. Tato buňka byla v Roslinu 

vzata z vemene šest let staré ovce. Pokus se podařil a narodila se ovečka, která už teď už pět 

měsíců stará. Tento úspěch byl před týdnem oznámen v tisku. 

 

 

Proč je to takový úspěch? Protože u klonování z embrya se to celkem očekávalo - jeho mladé buňky 

totiž ještě nejsou vyvinuté (tj. specializované pro ten který orgán), zatímco u dospělé buňky se myslelo, 

že to nebude možné. Nevěřilo se, že tuto specializaci bude možno reverzovat, jinými slovy " to rewind 

the clock" neboli obrátit čas, aby se proces začal zase od počátku. 

 

Jak se ten "zázrak" vědcům z Roslin Institutu (ve spolupráci s firmou PPL Therapeutics) podařil? 

Podle Dr. Wilmuta z Roslinu (který je hlavním řečníkem této vědecké skupiny) bylo třeba "vyhladovět 

buňku ve slaném roztoku, takže se přestala rozdělovat a vypnula všechny své geny až na ty nejnutnější" 

a tak se podařilo přeprogramovat jádro buňky vajíčka. Unikátnost je také v tom, že samčí sexuální 



buňky přitom nebylo vůbec potřeba (jako to bylo v případě embrya). Jinými slovy, Dolly nemá otce. 

 

Z druhé strany vzato je Dolly sice identická se svou matkou, ale pouze geneticky, podobně jako u 

mononukleárních dvojčat, jejichž personality se shodují jen částečně (např. i u lidí je to něco méně než 

50%). Počáteční bilance pokusu je asi taková - udělaly se současně tři pokusy: z 9 dní starých embryjí, 

26 dní starých fetusů a z buněk 6 let staré matky. Z celkového počtu 24 klonů se narodilo jen 8, a Dolly 

je jediná, která se narodila z dospělé buňky své matky. 

 

Pozitivní aplikace: výroba bílkovin (např. pro léčení cystické fibrozy), léčba hemofilie, léčení 

genetických nemocí (tj. způsobených genetickými poruchami), klonování ve velkém, tj. nově 

vytvořených DNA genetických kombinací např. klonování lepších užitkovách zvířat. Zlepšená 

transplatace orgánů ze zvířat na lidi. Výzkum a léčení rakoviny, výzkum stárnutí. 

 

Negativní aplikace: Zde je míněno použití klonování k sporným, neetickým či přímo škodlivým 

účelům, jako je klonování lidí, klonování škodlivých virů, biologické zbraně vůbec a také ještě dosud 

neznámé aplikace (např. někdo se zmínil o výrobě lidských klonů za účelem zásob náhradních orgánů 

pro transplatace). 

 

Dosud nelze klonovat: z mrtvých buněk. Rozhodně asi nepůjde replikovat náhodné změny v DNA 

struktuře (např. způsobené stářím), neboť tento proces zatím nelze reverzovat. Odhaduje se však, že by 

se mohlo dát stárnutí zpomalit. 

 

Zákon: V Anglii se nesmí lidé klonovat a pokusy s lidskými embryi jsou pod přísnou kontrolou. V 

USA zákon proti klonování není, ale asi brzo bude. Je ovšem nebezpečí, že už se na výzkumu 

klonování lidí v USA či jinde ve světě pracuje a to v soukromých laboratořích. Tak se alespoň 

domnívá profesor biologie S. Grebe z Washingtonu. 

 

Ohlasy: Papežská kancelář se ostře vyslovila proti klonování lidí. Prezident Clinton svolal komisi, 

která se má vyjádřit k etice klonovaní a navrhnot patřičné akce. Dr. Silver z Princetonské university 

prohlásil:" Science fiction se stala skutečností". Také se teď v tisku připomíná, že tento druh klonování 

už popsal Aldous Huxley ve své knize "Brave New World" (1932) a že se podobným námětem 

zabývaly filmy Jurassic Park a Boys from Brazil. 

 

Názory Dr. Wilmuta: Z jeho intervjú vyplývá, že je proti klonování lidí, neboť je to neetické a "nevidí 

k tomu důvod". Navíc je samotný pokrok v klonování zvířat ještě tak malý, že by bylo nezodpovědné 

vůbec o klonování lidí uvažovat. Také nevěří, že bude někdy možno klonovat z mrtvých. Roslinský 

experiment je zaměřen vyloženě na klonování zvířat a na výrobu léků. Klonování je nejrychlejší 

technika pro výrobu lidských proteinů v mléce. Také vítá iniciativu prezidenta Clintona v etické 

otázce. 

 

Na otázku, zda se už uvažovalo o transplataci orgánů z paviánů - tj. baboonů - odpovídá Dr. Wilmut 

(redaktor ho žertovně nazývá Dr. Frankenstein), takto: "Lidé si myslí, že je přijatelnější používat vepře, 

protože babooni se zdají více podobni lidem." Co na to říci: že by to byli ti samí babooni, co jsem o 

nich mluvil posledně - viz Intermezzo o inteligenci, zde. 
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Autor : Jan B. Hurych 
Název : DIMENZE 

Článek: O OVCÍCH A LIDECH
 

Neříkám, že nedávný úspěch klonovací technologie si nezaslouží chválu: 

vždyť otvírá cestu mnohým, užitečným aplikacím! Ale už první ohlasy 

ukázaly, kdo se hlavně o klonovaní ovcí bude zajímat. Novináři se ptali 

kdekoho: počínajíc Klubem "Přátel dobrého skopového" a konče kanceláří 

Nejvyššího pastýře v Římě (podobnost titulu je ovšem čistě náhodná). 

Neptali se jedině snad těch ovcí. Tedy mám na mysli spíše berany: po 

úspěchu v Roslinu jich už asi vůbec nebude potřeba, Dolly totiž nemá otce 

... 

 

Minulý týden jsem dostal zajímavý e-mail: Představte si, že že cestujete na 

nějakou konferenci do New Orleansu, zabydlíte se v hotelu a jdete si 

odpočinout dolů do baru. Jakýsi člověk vám nabídne drink a usadí u vás u 

stolu, kde sedí ještě několik jeho přátel. Probudíte se až ve svém pokoji, ve vaně a po krk v ledu. Na 

zdi před vámi je velká cedule, žádající vás, abyste okamžitě volal číslo 911 (to je v Severní Americe 

číslo pohotovosti). Na židli u vany je pro ten účel vhodně položený telefon. Zavoláte a operátor se vás 

požádá, abyste se přesvědčil, jestli vám ze zad čouhá nějaká trubička a když to potvrdíte, tak vám 

řekne, že už to znají a abyste se nehýbal, že sanitka už jede. V nemocnici se pak dovíte, že vám byly 

odoperovány (rozuměj ukradeny) obě ledviny... 

 

Science fiction? Ale ne, to je skutečný případ - podobné věci se podle uvedených svědků udály i v Las 

Vegas, v Houstonu i jinde. Jedná se o kriminální gangy, které používají professionální chirurgy; ledvin 

k transplataci je totiž nedostatek a na černém trhu se za ně asi dobře platí. Tolik tedy e-mail a navíc 

varování, že tyto případy se vyskytují stále častěji.

Potěší nás jistě, že právě klonování by mělo podle Dr. Iana Wilmuta - který je, dalo by se říci, jakýmsi 

symbolickým otcem bezprizorné ovečky Dolly - pomoci vyprodukovat zvířecí orgány (on jmenuje 

právě ledviny a játra), které by se daly transplatovat na lidi. 

 

Ovšem když už se klonovala ovce, teď je jistě na řadě člověk a nedělejme si žádné iluze, že k tomu 

nedojde. Minulý týden jsme se dověděli o lidkském klonu-dvojčeti a prý už se také podařilo klonovat 

opice, i když jen z embrya. 

 

Zákonodárci mají proti klonování lidí jen stereotypní opatření: udělá se zákon a prostě se to zakáže. 

Ano, to bude asi tak stejně účinné, jako když se zakázuje, aby se kradlo nebo aby se dělaly 

kompjútrové viry! Zisk z klonování či už jen pouhé pokušení je totiž příliš veliké a sám Dr.Wilmut 

prohlásil, že by byl sorry, kdyby se tato technika zneužila při aplikaci na lidech. Ale právě pokus v 

Roslinu dokázal, že je to v podstatě možné! A to, že nositel Nobelovy ceny Joseph Rotblat (také 

angličan) svolává komisi na vyšetřování ethických důsledků Roslinského úspěchu, je sice velmi slibné, 

ale ruku na srdce: kdy se to naposled stalo, že vědci, kteří nás dostali do nějaké šlamastiky, nás z ní 

také dokázali hned vytáhnout? 

 

Klonování je navíc vlastně jen kopírovací technologie (tím to nechci snižovat, pochopitelně). Podstata 



genetického inženýrství je ovšem hlavně v tom, že chceme vytvořit nové, pozitivní genetické znaky, a 

to za účelem jejich praktického využití. Teprve až když se tento nový genetický kód vytvoří, 

uvažujeme o replikaci, tj. klonování ve velkém. 

 

Samotná klonovací technologie nám ale také nabízí rychlou reprodukci existujících živých (a vsadím 

se, že jednou i mrtvých) organismů či jedinců, jejíž některé výsledky mohou být užitečné a jiné 

katastrofální. Jednou z takových nebezpečných aplikací jsou jistě biologické zbraně, kde je navíc 

"výroba ve velkém" důležitou podmínkou. Ano, věřím, že se bude klonovat všecko možné (pamatujete 

na doby, kdy přišly do kanceláří první automatické kopírky?) a také tomu se bude říkat výzkum. Jaký 

výzkum? Výsledek je přece jasný: bude to klon jako klon jako klon. A zatímco bychom měli vyhlásit 

genetickou válku rakovině nebo AIDS, bude se genetický výzkum ještě navíc tříštit. A jako obvykle, 

vlády zakazují hlavně tam, kde to není potřeba. Sem patří i nešťastné rozhodnutí britské vlády snížit 

subvencování Roslinského Institutu na polovinu - zcela jistě motivované publikováním jejich 

klonovacích výsledků. A zatímco užitečný výzkum bude takto omezen, soukromé laboratoře, finančně 

zajišťované buhví kým, budou vesele a neomezeně "klohnit" dál... 

 

Ale vy se vůbec nemusíme bát, ujišťují nás titíž zákonodárci: oni sami totiž budou sledovat, co se s 

těmi všemi objevy děje. Hlavně, když se bude všecko zveřejňovat, že ano! Jenže i v samotném Roslinu 

byl výzkum, jak sami vědci přiznávají, skvěle utajen. Pravda, PPL Therapeutics, to jest firma, která s 

vědci spolupracovala a jistě také výzkum financovala, má teď exkluzivní práva na uvedenou 

technologii. Jenomže sotva bychom spočítali chodníčky, kterými se dá obcházet ta která licence. 

 

Hlavní problém ale vidím v něčem úplně jiném: představme si ve své naivitě, že se bude skutečně 

všechno zveřejňovat a kontrolovat. Jenže jsme v situaci, která je první svého druhu: kde se v nás 

vezme ta svrchovaná moudrost, že budeme předem vědět, co bude pro lidstvo dobré a co mu uškodí?

 

Poznámka: Od té doby, co jsem tento článek napsal, se ledacos změnilo: úspěšné klonování byl 

opakováno i jinde - na Havaji už také z dospělých buněk a navíc vstřikováním, místo rosslynské fúze a 

dokonce i Čína už chce klonovat - dnes už téměř vyhynulého medvídka Pandu (na světě jich je jen asi 

tisíc). Univerzita USC (Jižní Kalifornie) teď sleduje historický vývoj klonů lidské rakoviny - pro 

léčebné účely, zatímco Torontská univerzita našla gen, který umožní větší toleranci rostlin na slanou 

vodu, typický to problém našich prérijích farmářů. 

 

A co se děje v Rosslynu? Nově vytvořená firma Geron pracuje ve spolupráci s institutem na diagnoze a 

léčení rakoviny, příčinách stárnutí a podobně. Pravý otec ovečky Dolly, Ian Wilmut, ve svém novém 

článku poukazuje na práci s lidskými embryonickými buňkami, jejichž výzkum může pomoci léčit 

AIDS, Parkinsonovu chorobu a možná i diabetes. Objevují se ale i nové problémy: lékaři si stěžují, že 

se všechen výzkum děje úplně tajně a to může způsobit zpomalení ostatních výzkumů. Jenže to víte: 

farmaceutické firmy tuší velké zisky a konkurenční boj je silný. No a zákonodárci pořád ještě přesně 

neví, kde je mez, co vlastně mohou povolit a co by měli určitě zakázat . . . 
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Už jste někde slyšeli, že by se počítač zajímal o to, jak vlastně 

pracuje? Ale ano - říká se mu mozek a snaží se to vypátrat za 

každou cenu. Filozofové, logici i lékaři - ať už neurologové, 

nebo psychyatři - nám každý den dodávají na stůl takříkajíc 

"řízky z mozečku", které nám mají vysvětlit, proč a jak děláme 

tohle takhle a ne jinak. A to nemluvím o těch druhých, kteří si 

také říkají vědci, ale asi jen proto, si myslí, že něco vědí.

 

Ale vážně: studium našeho myšlení, které se postupem času 

stalo z obyčejného by-productu, vedlejšího produktu našeho mozku, jeho hlavní funkcí, udělalo v 

poslední době udělalo značný krok nejen kupředu (což se dalo čekat), ale i do stran. Tedy do jiných 

dimenzí, jestli dovolíte. 

 

Jako prvnímu patří tato zásluha jistě Freudovi. Freud byl vlastně takový Kolumbus nového mozkového 

světadílu, totiž podvědomí. Bohužel, stejně jako Kolumbus, jehož světadíl pak pojmenovali po 

nějakém Vespuccim a vzpomenou si něj vždycky jen na nějaké to sté výročí objevení Ameriky - 

Freudova psychoanalýza prošla všemi stadii bagatelizace. Od doby, kdy bylo módou se nechat 

analyzovat, až do dneška, kdy už stačila vymřít po přeslici (to když ho opustil Jung) i po meči (dnes 

Freuda krituje každý, kdo mu nesehá ani po kolena).

 

A tak když se slovo "podvědomí" dostalo i do našeho podvědomí a stalo se běžným obratem v řeči, 

dovídáme se, že i ono se dá nějak ovlivňovat. Tak třeba nedávno byl v TV kanadský film o obětech 

jistého doktora Camerona, který v šedesátých letech dělal v Montrealském sanatoriu pokusy na 

pacientech. Projekt by financován americkou CIA, která se snažila najít spolehlivou methodu 

brejnvošování, neboť se báli, že Rusové už něco podobného mají. Dobrý ten doktor totiž přišel na to, 

že bude-li svým pacientům hrát celý den do sluchátek nekonečnou pásku s nějakým poselstvím, 

dostane se tak přímo do jejich podvědomí a tím tam jaksi zasadí zárodek jejich vyléčení.

 

Američanům nešlo o léčení, ale mentální programování. A doktorovi, který neměl na výzkum, šlo 

zase jak získat peníze pro jeho projekt. A tak když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří...

 

Nepodařilo. Po překonání počátečních potíží, kdy si po nějaké době pacienti sluchátka prostě strhávali, 

začal je doktor nadrogovávat. Větším problémem ale bylo, že pacientům po tom programovaní zůstaly 

v paměti iluze obě : ta jejich první, schizofrenická, i ta nová, získaná. Ale v té době se už používaly 

počítače a tak jejich zřejmou analogií dostal doktor nápad, že pacientům musí nejdříve to starou paměť 

vymazat. A mazal pořádně! Několikrát denně jim dával elektrické šoky o stovce voltů, trvající několik 

vteřin a to přímo do mozku! 

 

Kdo maže, ten jede a opravdu, pacienti byli po tom všem jako vygumovaní, lépe si nové sugesce 

osvojovali, rychle se léčili a brzo by měl sanatorium prázdné - kdyby se mu zase dál neplnilo, protože 

jak známo, počet bláznů na světě zůstává konstantní. A brzo mu už sanatorium praskalo ve švech, 

protože se mu začali vracet i ti "vyléčení", které pak radši posílal jinam, protože byli bohužel v horším 

stavu, než když k němu přišli poprvé. Až po letech zažádaly oběti jeho "léčení" Američany o odškodné 



a americký soud jim ho také přiklepnul.

 

Jednu věc ale pokusy dokázaly: naše podvědomí se zřejmě dá do jisté míry ovládat, i když ne nějakými 

primitivními, ne-li přímo kriminálními metodami. Meditace, ať už ta orientální, nebo i křesťanská, je 

toho jistě důkazem. Použijeme-li jazyk počítačů, podvědomí je něco jako "executive" program a 

pravděpodobně ještě mnohem víc. Otázka, jak ho přeprogramovat, není tak jednoduchá, jak by se 

zdálo: pouhá repetice samozřejmě nestačí. A zdá se, že čím méně o tom ví to normální vědomí, tím 

lépe.

 

Na tom jsou také založeny tak zvané sublimální methody - hlavně pásky, ať už phono a nebo video. 

Fonopásky jsou většinou dělány tak, ža ta poselství neslyšíte, alespoň ne vědomě - většinou slyšíte jen 

hudbu nebo šumění moře. Jedná se prý o stovky hlášek, posílaných současně. Zdá se, že to šumění 

moře není vůbec žádné moře, ale určitý druh bílého šumu, do kterého se všechny ty normální zprávy 

společně namixují. To je ovšem jen má doměnka a jelikož jsem nedělal jejich frekvenční analýzu, 

nemohu to potvrdit.

 

Co ale mohu potvrdit, je že to na mně pracuje. Půjčil jsem si kdysi jednu takovou pásku z knihovny a 

pravidelně jsem si ji v autě hrál - ne, že bych se chtěl naprogramovat, ale že tam byla dobrá hudba. 

Cítil jsem při tom jistou úlevu - páska byla proti stressu - ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. 

Za nějakou dobu se mi stalo, že jsem večer nemohl usnout a odněkud se vynořila nápad, aby si 

předříkával opakovaně slovo "relax!". Ze zoufalství, že nemohu usnout, jsem to učinil a také jsem brzo 

usnul. Druhý den jsem si vzpomněl, že ta message se vyskytovala na druhé straně té pasky, kde byla 

"čitelná" ale kterou jsem nepoužíval, neboť byla údajně hypnotická a nesměla se hrát za jízdy v autě. 

Po několik večerů jsem pokus opakoval a vždycky to pracovalo.

 

Pak jsem udělal jiný pokus: začal jsem si to říkat upravené do češtiny:"relaxuj se!". K mému 

překvapení to nepracovalo vůbec, ani trochu. Přešel jsem tedy na starou verzi a opět, stoprocentní 

úspěch. Zřejmě jsem byl naprogramován jen v angličtině. Moje první reakce byla vítězná - tak ono to 

přece jen pracuje! Druhá byla spíše děsivá: Vždyť je to hrůza, já mohu být naprogramován jako nějaká 

mašina! Zjistil jsem také ještě jinou věc: nové programování se neudrží na dlouho, musíte tuto sugesci 

pravidelně opakovat, jinak jaksi vyprchá. K tomu jsem pak používal onu pásku a opravdu, jakmile 

hudba spustila, cítil jsem, jak se mi automaticky snižuje napětí v těle, specielně v rukou, které držely 

volant.

 

Prosím, já netvrdím, že ty pásky všeobecně pracují, ale po mé zkušenosti nemohu stoprocentně 

vyloučit, že vůbec nepracují. Ale to není důležité: mě samotného zajímá spíše to, jak to vlastně 

pracuje. Četl jsem kdysi knihu profesora z MacMaster Univerzity v Hamiltonu, jmenovala se 

"Subliminal Suggestion"; jméno autora si bohužel nepamatuji. Mimochodem, Webster´s Dictionary 

definuje "subliminal" jakožto něco, co je na hranici vědomí a podvědomí; a "subliminal message" 

jakožto zprávu, která je určena k ovlivnění podvědomí svým pravidelným opakováním. V knize se 

tvrdí, že naše smysly dokážou podvědomě vnímat a zpracovávat daleko víc, než jsme ochotni přiznat. 

 

Tak třeba náš zrak umí docela dobře přečíst nápis obrácený vzhůru nohama, vnímat jedno rozdílné 

okénko filmu (kterých je na filmovém pásku třicet za vteřinu), číst částečně naznačené slovo "sex" v 

mracich na fotografii v Playboyi a podobně. Zřejmě je to i se zvukem, kde náš procesor umí oddělit 

několik zvukových kanálů, které jsou smixovány - sám vím, že u čisté sinusovky neslyším víc, než 

dvacet kiloherz, zatímco u houslí vnímám i jejich značně vyšší harmonické...My to prostě vnímáme, 

ale neuvědomujeme si to. A co víc, my na to reagujeme - podvědomě, pochopitelně - tak jako v tom 

kině, kde jim jako každý třicátý rámeček filmu dali fotku člověka, co umírá na Sahaře žízní a spotřeba 



nápojů v kafeteerii toho kina prý pak vzrostla dvojnásobně. A lidé si nedovedli vysvětlit, proč to tak je.

 

Ten profesor si tohle všecko vyexperimentoval na žácích, jenomže on šel ještě dál: on tvrdí, že 

reklamy v televizi jsou dělány tak, aby nás podvědomě programovaly ke kupování jejich výrobků. 

Obrázky se prý hemží podvědomými zprávami o sexu, smutku (reklama na Whiskey), bolesti a 

podobně. Vyvolal proti sobě velkou bouři: vždyť takové programování by bylo nezákonné! On 

argumentoval tím, že i t.zv. debilní reklamy v televizi stály pár miliónů (každá), takže na nich přece 

něco musí za ty prachy být. No a jelikož to není vidět, tak že to asi bude sublimální. 

 

Videopásky jsme zatím žádné neviděl (možná že podvědomě, haha). Jen si vzpomínám, jak jednou v 

Ancasteru, stát Massachussetts, jsme se o tom bavili s jedním americkým inženýrem, který se chlubil 

tím, že kdysi dělal pro FBI. Na mou otázku přiznal, že sublimální sugesce existuje. Když jsem se ho 

zeptal, jestli je možné, aby i reklamy kandidátů na prezidenta mohly být tak dělány, aby sublimálně 

ovlivnily voliče, absolutně to popřel. To se prý najde jenom v science fiction... 
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Především na vysvětlenou - tím Darwinem nemyslím ani:

 

a) Development Aeronautics Revolutionizing Wind-tunels with Intelligent 
systems for NASA
b) či Data Acquisition and Recording WINdows (firmy Yokogawa) 
c) nebo DAta Repository and Windows INformation (University of 
California, San Diego), 
 
ale Charlese Darwina, otce teorie o vývoji druhů. Jak vidíte, jeho jméno je 

tak popularní, že se už po něm pojmenovává skoro všecko. 

Poslední dobou se zájem o Darwina ještě zvýšil - tentokrát na WEBu, což 

dokazuje, že přes sto let starý svár mezi darwinisty a kreacionisty (to jsou 

ti, co věří, že živočichové - včetně člověka - byli vytvořeni silou či bytostí 

inteligentní), tedy že tento souboj se stále vede s opravdu neutuchajícím elánem a novými triky. Tomu 

odpovídá i patřičný objem digitální fantazie , kterou obě strany na síti prezentují jakožto "vědecká 

fakta", nad kterými musí i čtenář sci-fi kroutit beznadějně hlavou. 

 

Ale abych začal od počátku - tedy ne od toho, o který se ti pánové hádají, ale od toho, co tu bitku 

vyvolal - na počátku bylo slovo, tedy NBC televizní show, která se konala v únoru 1996, pod názvem 

"Záhadné počátky člověka" (The Mysterious Origins of Man), kde program uváděl a komentoval sám 

Mojžíš (tedy ne on, ale jeho představitel ze starší zfilmované verze Bible), Charlton Heston. Čím že se 

ta show zabývala? Novými i staršími důkazy, že se Darwin zmýlil, že totiž lidstvo může být o mnoho 

milionů let starší, než se předpokládá. Existují prý důkazy, že lidé žili ve stejné době jako dinosauři a 

podobně. 

 

Show byla pochopitelně hned napadena darwinisty a od té doby se to pere, až peří lítá: na jedné straně 

z pterodaktylů, na druhé straně zase z andělů. Ono totiž podle výzkumu až padesát procent kreacionistů 

věří v boha a pan Darwin sice boha neodstranil, ale udělal něco daleko horšího - on ho totiž zbavil 

důležitosti. A tak se na obou stranách už zase vytahují otřepané pseudodůkazy a obě se navzájem 

obviňují z podvodů a zločinů proti vědě. Pro neutrálního diváka (jsou vůbec takoví?) by to vypadalo 

spíše jako veselohra, kdyby se nejednalo o dva na smrt znepřátelené tábory, pro které je jejich 

přesvědčení - sem by se hodilo spíše slovo ideologie - důležitější, než pravda sama. Ale kde je vlastně 

ta pravda? A je to jen jedna z nich? Nebo obě? Nebo žádná?... 

 

Historicky vzato, až do doby t.zv. "opičího procesu" v USA, který tehdy vyhrál "pro Darwina" právník 

Clarence Darrow, nebylo veřejné mínění na straně Darwina; většinou jeho teorii nebralo příliš vážně. 

Dnes stojí veřejné mínění převážně za Darwinem.a jako kdo tehdy byl pro Darwina, byl označen jako 

"neznaboh a hříšník", kdo je teď proti Darwinovi, není pro publikum dost "politically correct". Existuje 

vůbec nějaká možnost smíření? Asi ne, protože obě strany mají jen velice úzký úhel vidění, tedy t.zv. 

tunelvizi. A dvě tunelvize vám nikdy dohromady neudělají jednu stereovizi. 

 

Ale zpět k té show: už název byl ironický, totiž narážka na titul Darwinova spisu :"The origin of 

species". Pořad dále konstatoval, že:



 

a) V Mexiku byla nalezena špice od kopí, stará 250 tisíc let
b) Kostra hominida tj. předchůdce člověka, pojmenovaná Lucy (podle písně Beatles :"Lucy in the sky 
with diamonds", která se tehdy v kempu archeologů často hrála), je vlastně montáž. Že totiž Lucka, 
lépe řečeno její kostra, byla složena z částí, které se nalezly až o 60 metrů níže a až dva kilometry od 
sebe. A podobně i "Java-man" byl podvod, což se prý tutlalo až do roku 1984.
c) Theorie C.E. Hapgooda, která kdysi upoutala samotného Einsteina (o posunu zemské kůry v době 
ledové, díky váze ledovců) je také více méně potvrzena mapou Antarktidy (Oronteuse Finaeuse) z roku 
1532
d) V Texasu (Glen Rose) byly nalezeny lidské stopy hned vedle dinosauřích
e) Byl nalezen zkamenělý prst, udajně lidský, z téže doby
f) Existují důkazy, že město Tiahuanaco (v Bolivii), egyptské sfingy a i jiné stavby lze datovat do doby 
nejméně dvanáct tisíc let před naším letopočtem. 
 

Darwinisté ovšem nejprve nazvali film propagandou, a snažili se zdiskreditovat osoby, které se show 

zúčastnili (britského autora R.Miltona, archeology N. Steeda a O. Riveru a egyptologa J.A. Westa), ale 

když ani to nepomohlo, museli zasednout a pokusit se uvedené důkazy do detailu popřít. Jak se jim to 

povedlo, posuďte sami:

 

a) Nebylo určeno stáří hrotu kopí, ale horniny, kde hrot
ležel. To je výborný trik, ono se dá určit totiž JEN stáří horniny a tím svedete podezření na nálezce, 
tedy na jeho tvrzení, že hornina byla v době nálezu neporušená) 
b) Lucy: nálezce sice přiznal, že koleno nalezl daleko od ostatních kostí, ale mínil prý tím JINÉ koleno 
(a ne od Lucky) 
c) Váha ledu by sama nestačila posunout zemskou kůru (o Einsteinovi ani zmínka, přece nebudou 
JEHO obviňovat z omylu!) 
d) Lidské stopy? Podvod: byly vytesány do zkameněliny dlátem! Podle jiných obhájců to jsou zase 
stopy nějakého jiného ještěra (viděl jsem fotku a řekl bych, že tahle námitka JE nehorázný nesmysl) 
e) Dotyčný prst není vůbec prst, natož lidský
f) Jedná se o chyby v datování - t.j. pomocí doby rozpadu radioaktivního uhlíku. Poznámka: Je 
podivuhodné, že tyto chyby se nikdy nevyskytují u nálezů, které potvrzují Darwinovu teorii. 
 

Pro show byly použity detaily z následujích knih: R.Milton: "Shattering the Myths of Darwinism" 

(Tuto knihu jsem četl. Milton je technicko-vědecký spisovatel z Anglie a má svůj výzkum velmi dobře 

dokumentovaný), Graham Hancock: "Fingerprints of the Gods", Robert Bouval: "Orion Mystery", 

Rand and Rose Flem-Ath "When the Sky Fell" 

 

Zde by patřilo i uvést i tam nejmenovanou knihu P.E. Johnsona "Darwin on Trial", kde autor 

argumentuje, že Darwiova teorie vlastně nebyla nikdy dokázána a že "chybějící článek" (missing link) 

se nikdy nenašel. Na což mu darwinisté odpověděli, že se našel, dokonce několik(!) a každý jiný. 

Johnson tvrdí, že on evoluci nepopírá, ale že podle něho probíhala s nějakým účelem. Čili že 

neprobíhala jen skrze náhodné mutace, ze kterých pak jen ty nejzdatnější přežily. Tím ovšem odporuje 

Darwinovi, u kterého je to první - příčina a to druhé - následek. 

 

Jak už jsem naznačil, v tomhle zmatku nevíme, komu máme věřit. Nedostatkem obou táborů je, že 

jediný podstatný důkaz vidí v archeologických nálezech a obávám se, že ty nebudou nikdy plně 

přesvědčující, ani pro jednu, ani pro druhou stranu. Darwinisté jsou v nevýhodě: jejich teorie nám 

neříká, jak bude lidstvo vypadat v budoucnosti. Protože nevědí, proč a jak mutace vznikají, vymlouvají 

se na to, že jsou náhodné (a dál se nestarej!). Jejich odpůrci si to udělali lehčí hned od začátku: lidé 



vypadají tak, jak byli stvořeni a budou tak vypadat pořád. Neptejte se ale, proč tak vypadají - to je 

jedno z tajemství, která zná jedině Stvořitel ( a opět: dál se nestarej!). Ani nedávné prohlášení papeže o 

Darwinovi na situaci nic nezmění - jde o pouhé gesto, ne o nějakou změnu dogmat. Kompromis v 

blízké budoucnosti asi také nepadá v úvahu : dovedete si představit, že by OBĚ strany v něčem 

souhlasily? 

 

Je zde ovšem ještě třetí pohled (lépe řečeno pohledy), tak říkajíc z té třetí dimenze. Je vyjádřen třeba 

názory lidí jako je biochemik Behe, molekulární biolog Senapathy či astrofyzik Wyller. Ale o tom snad 

někdy jindy... 
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Pokusy s elektromagnetickými zbraněmi by měly být pokračováním 

Teslových pokusů. Snad jen pár detailů o Teslovi: studoval také v Praze, 

stal se inženýrem, odešel do Ameriky, chvíli dělal u Edisona, se kterým se 

rozešel a šel k Westinghousovi. Měl pak nekonečně mnoho patentů, ale 

většinu z nich dal darem Westinghousovi, čímž mu zachránil firmu a zato 

pak skončil jako chudák, protože jeho poslední pokusy ztroskotaly na 

nepochopení podnikatelů a nedostatek peněz. 

 

Tesla byl skutečně genius. On to byl, co vynalezl třífázový proud, motor a 

transformator, postavil vodní elektrárnu na Niagáře (která pracuje dodnes) 

a má patentové prvenstvi před Marconim (na princip radia). Když - tuším v 

Coloradu - posílal své vlny na opačný konec zeměkoule a zpět, dokázal 

rezonancí nashromáždit tolik energie, že spálil v elektrárně hlavní spinač. 

Byl také velký šouman - např. rozsvěcoval neonové trubice proudem, ktery vedl přes své tělo - ovšem 

proud vysoké frekvence mu běhal jen po povrchu, kůží. 

 

Jindy se nechal fotit, jak čte ve Faradayově kleci, do které pálily megavoltové výboje. Jeho pokusy s 

rezonancí a vysokou frekvencí pokračovaly ještě dále a dodnes nevíme, jak daleko se dostal, protože 

jeho poslední pokusy byly zapsány už jen v jeho denících, kterým nikdo nerozumí. O tyto deníky měli 

také v sedmdesátých letech zájem Rusové a kvůli tomu zkontaktovali Teslova asistenta, ktery tehdy žil 

v Montreálu. Tesla mimochodem nabídl před druhou světovou válkou malým zemim svůj vynález, 

který měl zařídit, aby se žádná letadla nedostala na jejich území. 

 

Tesla také prohlásil, že by dokázal na měsíci osvítit ze země plochu o průměru 10 cm (že by už laser?). 

Ostatní jsou jen spekulace. Také se psalo v některých časopisech o tom, že Tesla přišel z Venuše a že 

líital na něčem podobném létajícímu talíři ajiné nesmysly. Někteří pochybují o Teslově zdravém 

rozumu, zvláště v posledních letech. Deníky Tesly se staly nedávno přistupné vědcum v Teslově 

muzeu v Srbsku. 

 

Co se týká "pokračování" ve stopách Nikoly Tesly při vývoji nových zbraní, také tam zřejmě Rusové 

neuspěli, jinak by dneska nebyli tam, kde jsou. 
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(Z rubriky Brain meltdown:-) 
 

Vzpomínám si, že když jsem ještě dělal v Montrealu, že jsem se seznámil s 
jedním Holanďanem, jmenoval se Flieg Van Horne. Samotný způsob, jak 
jsem ho poznal, byl atypický: koupil jsem si totiž na bleším trhu obnošené 
dřeváky, ve kterých jsem našel vevnitř na chodidle inkoustovou tužkou 
napsané jeho jméno a telefonní číslo. Domnívaje se, že si asi tímto 
způsobem hledal partnerku, zavolal jsem mu, abych mu sdělil, že to 
nepracovalo, už z toho důvodu, že to byly mužské dřeváky, které by byly 
volné i té největší Popelce. 
 
Ujistil mě, že mu o to nešlo, neboť je notorický – teď už si nepamatuji, 
jestli řekl starý mládenec nebo alkoholik. Vysvětlil mi, že tak učinil proto, 
že dělal u holandské firmy v Dorvalu, kde si je museli všichni takhle 
označit, jinak by se jim pletly. Ale proč to píšu: vídali jsme se pak častěji a 
zatímco naše manželky pletly, my jsme se probírali našimi vzpomínkami. 

Flieg byl totiž za druhé světové války nasazen v Reichu, kde nejprve dělal u party, která odjišťovala 
nevybuchlé spojenecké bomby. Později byl přeřazen do party, která je zase zajišťovala a nakládala do 
německých bombarďáků na cestu zpět, k čemuž většinou nedošlo, protože Němcům došel benzin. 
Pochlubil se mi ale, že jich stejně hodně nasabotoval, aby nevybuchly, neboť měl na Němce vztek. 
 
Až jednou ho přeřadili k jedné Němce, která pod záminkou, že má doma nevybuchlou bombu, ho pak 
zneužívala nejprve pohlavně, později i sexuálně. To se Fliegovi líbilo a tak tam zůstal až do konce 
války. 
Ale proč to povídám: její manžel , který sloužil v Jugoslávii, dostal totiž nabídku: buď jít na ruskou 
frontu nebo sloužit v Hitlerově štábu. Bylo to těžké rozhodovámí, ale nakonec zvolil to druhé. Protože 
se ale ve Vlčím doupěti nesmělo pít (v Norimberku potvrdila Adolfova sekretářka, jak často řval na 
šoféra: “Za jízdy mi chlastat nebudeš!”), vynahrazoval si to Fritz doma a Flieg mu musel dělat 
společníka. Opilý Fritz Kindle – tak se totiž ten obergruppenfuhrer jmenoval – mu pak vybreptal, že se 
teď v Německu pracuje na jedné tajné zbrani, tak tajné, že se nesmí ani zkoušet. A tady se dostávám 
opět k Teslovým deníkům. 
 
Tesla si totiž psal deníky dvojího druhu: nejprve v srbštině, to pro sebe, protože - a to se málo ví - on 
hodně zapomínal, a později je přepisoval do angličtiny, aby odlákal pozornost na ty originální. A právě 
v těch to schválně zamotával, aby tomu nikdo nerozuměl (to také vysvětluje, proč z nich zatím nikdo 
nic nemohl použít). Naneštěstí ale Tesla později zapomněl i to, kam si ty srbské deníky schoval, a do té 
anglické verze musel pak psát už jen nesmysly. No a jeden německý špion v Manhattanu našel ty 
srbské deníky u vetešníka, propašoval je v ponorce do Brestu Litevského a odtamtud do Berlína. O tom 
trochu něco vím: Angličané a Američané se dodnes hádají, kdo z nich ty deníky falšoval a tomu 
německému špionovi nastrčil. 
 
Po selhání “Fau einz” a “Fau cvaj” si totiž Hitler sliboval, že jiné tajné zbraně zvrátí osud války, který 
se neodvratně blížil. Dostat do ruky originální Teslovy deníky se Ádovi zdálo jako znamení, seslané 



samotným bohem (jinak byl atheista). No a jelikož byl Fritz předtím v Jugoslávii, tak se předpokládalo, 
že zná srbsky. Později , když Fritz poznal, že tam píšou cyrilikou, naučil se dokonce od jednoho 
ruského zajatce azbuku. Flieg se vůbec od Fritze dozvídal hromadu tajných věcí, ale když jsem se ho 
ptal, jestli se ty zprávy snažil propašovat ke spojencům, řekl mi s podivem. ”Vidíš, a to mi ani 
nenapadlo!” 
 
Jedna věc, kterou se Němcům přece jen podařilo rozluštit z deníků, zřejmě jednala o TTZ (Teslových 
Tajných Zbraních). Po pokusu ve Francii, kde Němci vyzkoušeli elektrické dělo a zjistili, že by na to 
potřebovali celou jednu elektrárnu (a kabely až na frontu), přesunuli zájem na aplikace bezdrátové. 
Tesla, který jak se dnes celosvětově uznává, předběhnul Marconiho (stavěl také v Kanadě vysílací věž, 
kterou ale pro nedostatek peněz nedokončil), měl mimochodem patent i na dálkově řízená radiová 
torpeda a válečné roboty. Flieg si pamatoval jenom to, že se jednalo o bombu, která měla baterii 
kondensátorů, která se za letu dobíjela třením o vzduch. Hlavice bomby pak vysílala impulsy 
mikrovlněnou anténou. K čemu měly sloužit, to se už v deníku nedalo rozluštit, neboť zrovna na tuhle 
stránku rozlil Tesla inkoust. 
 
Popisuju tady jen to, co si Flieg (a také já od něho) ještě pamatoval – nezapomínejme, že i on musel 
tehdy s Fritzem pít; tomu také děkoval za svá zničená játra. Něco si rozhodně nepamatoval přesně, 
například občas nevěděl, zda se vynálezce jmenoval Dr. Tesla-Bráník či Dr. Tesla-Hloubětín - ta dvě 
jména si pořád pletl. Jinak ale za jeho podání mohu ručit: proč by lhal člověku, jehož dřeváky jednou 
sám nosil? 
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