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ÚVOD.
Rád vykládám přátelům příběhy z mého života - ostatně myslím, že to dělá každý, i když ne vždy a ne
každému. Za ty nejvíc zajímavé považuji právě příběhy, které se mi staly v době, kdy jsem pracoval jakol
aktivní inženýr. Už samotná místa: Evropa, Kanada, USA a Japonsko by tomu možná dávala jisté
exotické pozadí, ale pro mě je interesantní hlavně to, že se ty příběhy převážně týkaly řešení nějakých
problémů. Problémů, které mi spadly na hlavu, když jsem na ně vůbec nebyl připraven a musel jsem
použít daleko víc mozkových závitů, než kolik mi jich v hlavě kdysi navínula vysoká škola. Z každého
problému jsem se nějak poučil; tak jak to ukazují názvy kapitol.
Tím nechci říci, že ten základ na univezitě byl nepodstatný - ale přirovnal bych to asi k postavení základů
k Národnímu divadlu: ještě pak bylo potřeba postavit zbytek budovy a hlavně rozhodnout, co a jak se v ní
bude hrát. K řešení opravdových problémů ze života totiž potřebujeme nejen tu teorii, ale i praxi. Mám
na to ostatně svoji, Jansanovu teorému©: Teorie bez zkušenosti je jako auto bez kol, ale zkušenost bez
teorie je jako kola bez auta.

Dělal jsem ve výrobě i ve výzkumu a to ve státním i soukromém; učil jsem na pražské Technice i ve
firemních kurzech, dělal jsem designéra, sloužil jsem jako prostý inženýr ale později i jako manažer, byl
jsem ve výrobě, testingu, troubleshootingu a jistou dobu i jako inženýr na montáži. Psal jsem velmi nudné
reporty či manuály pro přístroje, o kterých ani jejich návrhář detailně nevěděl, jak pracují. Vydal jsem i
několik technických článků, nejen do českého Elektronického obzoru, ale i do prestižních amerických
IEEE Transactions.
To vše bylo většinou i náplní mé práce, ale o tom zde vlastně nepíši. Příběhy v této knize mají ukázat, že
život inženýra není tak suchý, jak by se druhým lidem zdálo: je v něm napětí i vzrušení, strach ze
zodpovědnosti i úleva, když konečně vše chodí tak, jak má. Jsou často i momenty, kdy nám nepomohou
výpočty ale naopak jen naše intuice, chvíle, kdy člověk ztrácí naději a chvíle, kdy ji znovu získá a nejen
to: on s překvapením zjistí, že je opravdu dobrý inženýr a někdy i originální "objevitel" či vynálezce.
Na rozdíl od vědce - a tím se na západě míní graduovaný pracovník v oboru, který není vyloženě
technický - pro kterého práce končí tím, že výsledky napíše na papír, inženýr musí to zařízení postavit,
vychytat mouchy, případně opravit některé vědcovy příliš idealistické předpoklady, často i předělat
návrh, vyrobit to, vyzkoušet a zaručit, že zařízení je nejen bezpečné, ale i levné.
Ano, často se zapomíná, že jen díky inženýrskému úsilí se nám rok od roku objevují nové, téměř zázračné
aplikace a zcela zapomenut už je ten fakt, že i když ty samé výrobky dokážou víc a víc, zároveň u nich
ještě navíc klesají i ceny - hlavně u elektroniky. A to prosím v době, kdy ceny všeobecně jsou nahoru,
například u potravin. Proč tomu tak je? Jistě, je to automatizací, ale tu také vymysleli inženýři. Dnešní
hovězí stejk má už cenu malého tranzistorového rádia - v tom případě by ovšem kráva měla být zatraceně
složitý výrobek :-).

V inženýrském životě je navíc i něco, co ty druhé obory často nemají: radost z dobře vykonané práce, z
produkování nových věcí, které zušlechťují náš každodenní život.
Nestačil by mi pocit obchodníka, že dobře předražil zboží a vydělal na tom, ani advokáta, který pomohl
osvobodit notorického lumpa, ani novináře, který živě popsal poslední agonie obětí nějakého atentátu!
Ne, jsem asi staromódní, ale rád se raduji z něčeho, co dobře poslouží nám všem. Bohužel nám,
inženýrům, často ani nezbývá čas být pyšnými na to, že tvoříme, pomáháme a vůbec děláme život lidí
bohatší a lepší.
Ona totiž je ta inženýrská práce i značná dřina, hlavně mentální - proto asi dnes jde relativně málo lidí
studovat inženýrské vědy a raději dávají přednost oborům, kde se moc nenadřou a navíc si vydělají
daleko víc. A kdo dnes přece jde dělat inženýring a čeká vděčnost, ten je prostě ve špatném biznysu.
Ale i kdybych to tehdy po promoci všechno věděl, myslím, že bych neměnil. Bylo to krásné a bylo toho
dost. . .
Jan B. Hurych
V Kincardinu, v březnu 2012.
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Vzpomínám si docela přesně, jak jsem se rozhodl stát inženýrem. Bylo to oklikou, přes Esperanto, i když
ani to Esperanto jsem původně dělat ani nechtěl :-). Ale tehdy za mnou přišel kdosi s návrhem, že kdesi
na Smíchově dává profesor Sekanina kurzy Esperanta a tak jsem šel, jen pro tu legraci.

Věděl jsem jen tak zhruba, že Esperanto je umělý mezinárodní jazyk a protože jsem byl tehdy ještě na
gymplu, měl jsem jinak plno času - teda když to srovnám s tím, jak málo jsem pak měl času na vysoké
škole. Když na to tak vzpomínám, studium na gymplu bylo opravdu zcela lehké, alespoň pro mne:
bazírovalo na středověkém memorování látky a samotné studium se scvrklo do hesla "Učit se, učit se,
učit se". Ano, tak dalece klesla pedagogika v této zemi Komenského! Uvítal jsem Esperanto jako
příjemnou zábavu - v té době jsem se toitž zajímal o vše, co se vymykalo nudnému normálu a jednu
dobu esperantisty dokonce pronásledovali.
Esperantisté byli následovníci Dr. Zamenhofa, který si říkal Dr. Esperanto, podle naděje, kterou ve svůj
jazyk vkládal. Byli to jinak humanisté a dokonce mi s ohledem na můj dezolátní stav chudého studenta
odpustili poplatek za kurz. Náš prof. Sekanina přišel na první hodinu ozbrojen obrazem psa a řekl "Tio
estas hundo" a pak dodal - naposled češtinou - že se tam bude dál mluvit jen a jen v Esperantu. Byla to
novinka, patrně podle Berlitze, kterou tentýž úspěšně aplikoval ve své jazykové škole v USA - i když u
nás ho lidé spíše znají podle jeho knihy o Bermudském trojúhelníku.
Bylo to úžasné, nesmírně zajímavé a to hlavně pedagogicky. Navíc mě zaujala ona celekm naivní vize,
že by se lidé na světě přece jen mohli opravdu domluvit, kdyby měli společný jazyk :-). Už pátou hodinu
jsme si každý museli připravit vlastní projev - vzpomínám, že jsem tehdy pronesl kratší gratulaci "ke
stoletým narozeninám pana profesora". V kurzu nás bylo asi dvacet, ale nejlépe si pamatuji jednu
herečku - později jsem ji viděl hrát ve známé jednoaktovce Jeana Cocteau a byla v tom úžasná. Vzala
mě do ochrany pod svá andělská křídla a já ji, jelimánek, dokonce tajně miloval - ostatně vždycky jsem
byl přitahován k ženám, které byly sofistikované, jemné a navíc ještě krásné . . .

V tom kurzu jsem se seznámil i s jedním studentem pražské Techniky. Byl radioamatérem - i to se mi
moc líbilo a on mi proto umožnil návštěvu amatérského klubu Elektrofakulty. Bylo to na půdě staré
fakulty v Husově ulici, teda v budově původní německé Techniky, v prostředí, které připomínalo spíše
příhody Foglarových Rychlých šípů, . Když jsem tam později už jako právoplatný student chodil na
různé přednášky, živě jsem si představoval, jak tam kdysi studenti nosívali ještě kordy, oslovovali se
"pane", vykali si a společně kuli pikle proti rakouské vládě .
To místo bylo navíc obklopené slavnou českou historií: blízko byla Betlémská kaple, muzeum Vojty
Náprstka, starodávné Klementinum s knihovnou i staroměstská mostecká věž, kde několik let v koši
visely lebky popravených českých pánů - a blízko bylo i ono neslavně proslulé místo jejich popravy,
Staroměstské náměstí. Do Husovky jsme přicházeli od Národní třídy, nalevo byla neslavně proslulá
Bartolomějská ulice a napravo na rohu pak "bazar" elektrických součástek, s celým pohřebištěm starých
radiopřijímačů.
Tam vždy zamířily moje kroky, většinou ale marně: moje studentské kapsy byly věčně prázdné. Fakultní

radioamatéři měli tehdy volací značku OK1KUR a sbírali QSL lístky, na kterých jim jiní amatéři
potvrzovali příjem jejich vysílání až třeba z Kamčatky anebo z poněkud bližších Vokovic :-). Já jsem si
tam tehdy udělal kurz morzeovky a chodil jsem tam i na hodiny teoretické radiotechniky, kterýžto kurz
jsem už ale nedokončil, protože se blížila matura a já se musel přece jen učit, učit a učit, abych se pak
mohl lépe rozhodnout, co budu dělat po matuře. Já jsem se ovšem rozhodl už předem.
Moji rodiče mě nikdy do ničeho nenutili, takže jsem vybral ten svůj obor zcela sám. Vyrůstal jsem v
Libni a už od mládí jsem byl spíše dítě ulice, jinak řečeno "uličník", prostě takový malý rebel. Zároveň
jsem byl ale dost práskaný na to, abych neměl příliš velké průšvihy. Zbytek už bylo spíše jen štěstí dvojku z mravů na obecné škole jsem dostal zcela nevinně, i když už si nepamatuji za co :-). Navíc mi to
prošlo, bylo to na druhé straně vysvědčení, kam se můj otec nikdy nedíval a já ho k tomu nijak
nepobízel. Sám vyrůstal v Karlíně a jednou dostal i on dvojku z mravů, protože hrál - tehdy zakázaný fotbal, později dokonce i za známou Čechii Karlín..

U těch radio amatérů jsem tehdy pochopil, jak málo toho ještě znám a tak jsem se raději přihlásil hned i
na elektrofakultu. Tehdy byl dáván důraz hlavně na matiku, která mi naštěstí dost šla, ale už u první
zkoušky jsem měl problém. Měli jsme profesora, co vypadal jak pirát - měl černou pásku přes oko - a
byl povahy vznětlivé. Když jsem mu u zkoušky na jeho otázku "Jak byste tohle spočítal?" odpověděl
"To bysme spočítali takhle," pirát zařval: "Ještě jednou řekni 'to bysme' a já tě vyrazím!"
Nechápaje, že mu nejde o správnou češtinu, opravil jsem se a řekl jsem "to bychom". Zachechtal se jako
ďábel, ale zřejmě ho ten smích uklidnil. Kolegové studenti, kteří slyšeli na chodbě jeho řev, se mě ptali,
když jsem vyšel: "Tak co, kdy jdeš na opravnou?". Odpověděl jsem jim hrdě: "Jakou opravdou? Dal mi
to za jedna, volové!"
Jiný profesor už nebyl tak férový - když jsem na jeho přednášce zíval, pozval mě na konzultaci. To bylo
zlé a většinou to znamenalo výhazov u zkoušky a pak často i z fakulty. Bylo nás tam asi sedm a nikdo
jsme to neznali - pochopitelně, protože to byla to látka, kterou právě ráno přednášel. I on byl proslulý
grobián a rozhodl se tehdy, že nikoho nepustí na velikonoce domů. Když došlo na mě, odpověděl jsem
po pravdě, že bydlím v Libni. To ho - nevím proč - tak rozzuřilo, že mi nařídil každý týden nosit deset
vypočítaných příkladů, které mi měla dávat jeho asistentka, Maruška. Já si to zjednodušil a bral jsem si
prostě sám příklady z knihy jakéhosi Minorského, kde sice nebyly vypočítány, ale byl tam alespoň
zapsán výsledek. Výpočet jsem si tedy prostě pracně "zpětně vyinžinýroval" odzadu a přinesl jsem mu
to asi devětkrát, perfektně a správně vypočítané.
Přišla zkouška a on mě poznal a hned povídá hrdě Mařence, která seděla vedle: "Tady je student,
kterého musím kopat do pr...., aby se učil." Ano, on to jen řekl doslova, žádné tečky. Ztrnulá Maruška
neřekla nic, ale byla hodná,neshodila mě. Zato on se na mě vyřádil - i když o tom mém triku nevěděl :-).
Když jsem mu totiž všechny tři příklady vypočítal správně, naštval se a místo, aby mi dla výbornou,
udělal na mě podraz.
Zkoušel mě klidně dál - on prostě musel vyhrát. Dostal jsem vypočítat průsečík dvou přímek. Počítám,
počítám, nějak mi to nejde. Po čtvrt hodině ztratil trpělivost a povídá: "A co když jsou to mimoběžky?"
Svitlo mi v hlavě a říkám: "To je možné, mně to nějak nevychází."
"To je jen hádání, to je jen hádání" zařval a dal mi to za dvě minus, přičemž to mínus vyryl do indexu
jako deset centimetrů dlouhou čáru a ještě protrhl stránku. Kdyby se mě přímo zeptal, jak se
matematicky zjišťuje, zda ty přímky jsou mimoběžky, odpověděl bych mu správně, ale on ne - schválně
udělal podraz v tom, že se zeptal jinak. No dobře, já také udělal podraz, byli jsme si kvit a bylo to pro
mě poučení i do života. Mohl jsem to totiž zcela bezpečně udělat jinak - trápit se s tím normálně, i když
daleko déle, případně si s tím nechat pomoct od někoho jiného. Na chodbě mi pak Maruška povídá: "Ty

příklady jsem vám ale měla dávat já, ne? "
"Nu ano," povídám, už zase s mou drzostí, "ale já vás nechtěl zbytečně obtěžovat . . ."
Pořád jsem ale dopadl dobře, mohl mě od té zkoušky vyhodit, kdyby chtěl, profesoři mohou vše :-).
Tradovalo se, že jednoho studenta ten samý profesor navrhl, že mu zkoušku dá, ale že musí zařvat z
okna: "jsem vůl a chci být inženýrem". marně ho pak rval od okna - takovou nabídku si nemohl ten
ubožák nechat ujít. A protože přímo naproti byla hospoda u "U kalicha", mohla by se tahle historka
klidně přidat i do těch známých, švejkovských.

Těch studentských příhod by bylo hodně, ale s inženýrskou profesí to zatím mělo společného velmi
málo. Po druhém ročníku jsme se museli zase rozhodovat - tentokrát o tom, jakou specializaci si
vybereme. Všichni šli na elektroniku, automatizaci a podobně. Já si ale vybral Elektrické motory a
přístroje, z čistě praktických důvodů: tam totiž málokdo šel, bylo to nudné, takže tam míst bylo dost.
Představoval jsem si, že to bude tak lehké, že si tam alespoň mentálně odpočinu a budu se moci víc
věnovat mým zájmům, například vydělat si i nějaké peníze mimo. V tom jsem se nemýlil, nejprve jsem
soukromě učil matiku a angličtinu, ale dva poslední roky jsem už dělal na poloviční úvazek v ČKDPolovodiče, čímž se moje finanční situace značně zlepšila.
Je ale zajímavé, že většina mé pozdější inženýrské práce i výzkumu se naopak týkala právě té
elektroniky a automatizace :-). I diplomku jsem psal už jen o elektronice a tam se mi také poprvé
naskytla příležitost myslet zcela samostatně. Dnes vím, že to mě vlastně připravilo i na moji pozdější
práci inženýra - ono to totiž opravdu tím diplomem všechno teprve začíná.
Když říkám "myslet samostatně", musím to trochu vysvětlit. Na rozdíl od kolegů, kteří měli konzultanta
a často i jinou pomoc, já dopadl jak sedláci u Chlumce. Můj konzultant - byl též z ČKD - mi totiž nic
neporadil a ani nemohl. Jednak musel ještě ten samý měsíc odejít na vojenské cvičení a navíc se mi
později osobně přiznal, že on sám mi ten úkol navrhl, protože řešení neznal a firma to řešení nutně
potřebovala.
Přitom v Čechách nebyl zvykem dávat studentům k diplomce neznámé problémy :-). Málem jsem
zpanikařil. Hledal jsem odpovědi, kde se dalo, dokonce u jednoho známého odborníka, který mi
jednoduše řekl, že obhajoba je jen formalita a abych se nebál. Nu jistě, když máte dobře udělanou
diplomku - namítl jsem.
Později jsem se mu elegantním způsobem pomstil: poslal jsem k němu na radu jednoho bláznivého
vynálezce. To už jsem byl asákem na technice a ten člověk, neznaje fyziku, vymýšlel něco jako
antigravitaci. Čirou náhodou jsem se i později dozvěděl, jak ta celá pomsta zapracovala - a to přímo do
syna toho odborníka - on byl později mým večerním studentem. Vykládal mi, jak jeden zloduch prý otci
poslal nějakého šíleného vynálezce a že až jeho otec objeví, kdo ho poslal, že toho člověka zabije :-). S
uspokojením jsem se studentovi přiznal, a ten se zlomyslně zasmál a hned to šel říci domů. Hněv jeho
otce ale patrně léty už vyprchal: jak vidíte, jsem tu ještě pořád . . .

Prohrabal jsem tehdy celou Státní technickou knihovnu i tu firemní v ČKD a velmi brzo jsem si
uvědomil nesmyslnost takového počítání. Každá kniha totiž měla nejméně deset referencí a každá
reference zase až deset odkazů. Nemohl jsem prostě to vše přečíst, ani za deset let ne. Navíc to byl zcela
nový problém z praxe, o něm se tam nikde nic nepsalo.
Šlo totiž o to, jak vypočítat ztráty na germaniových a silikonových diodách u silových polovodičových
usměrňovačů, které tehdy ČKD vyrábělo pro elektrické lokomotivy a též pro slévárny hliníku. A hlavní
problém byla nelinearita diod: ty se řadily paralelně, proud se rozdělil nepravidelně a některá dioda se

mohla díky velkým ztrátám - tedy ohřátí - zničit. To by znamenalo vypnout proudový zdroj, hliníková
tavenina v lázni by "zamrzla" a nastartovat by se mohla až po roztavení vojenskými plamenomety, jinak
by představovala trvalý zkrat.
Nevím jak, ale nějak se mi podařilo proměnit moje zoufalství ve zdravou inspiraci, při čemž mi pomohla
i má záliba v matematice. Diplomka byla zcela originální, dokonce její jednu část opsal jeden z mých
recenzentů přímo do Elektrotechnického Obzoru - jen tam jaksi zapomněl uvést moje jméno. Ani tuto
lekci jsem nezapomněl: příště jsem si raději podal návrh patentu předem. A hlavně jsem si uvědomil i
jinou věc: diplomkou to u někoho začíná a u jiného zase třeba končí :-).
I obhajobu jsem udělal na výbornou, ale pak se do toho zamíchala politika: o tom, zda mohu dostat
diplom a titul, pak rozhodovala schůze domovních důvěrníků v Libni, díky anonymnímu udání na mého
otce. Nakonec mi to ale přece jen milostivě dali a čekala mě skvělá budoucnost návrháře praček u firmy
Romo Fulnek. To byla totiž jediná umístěnka, která zbyla - ostatní si přednostně rozebrali moji
kolegové, kteří byli ženatí anebo v partaji, ti prostě byli zvýhodněni..
Ale neštěstí i štěstí nechodí po horách, ale po lidech a co je pro jednoho tragedie, je pro druhého naděje.
Na fakultě se v té době zasebevraždil jeden asistent - z nešťastné lásky, navíc nemanželské. Když se
rozvedl a šel to své milé oznámit, ta si to zatím rozmyslela a odmítla opustit své dobře zahřáté
manželské lože. Dotyčný se dlouho nerozpakoval a jednoduše ji zastřelil.
Pak odjel na fakultu - rafinovaně, kus autem a kus tramvají - kde pak ve své malé kumbálkové kanceláři
opakoval onu střelbu úspěšně i na sobě.
I hledali někoho na jeho místo. Všichni ostatní se už ale rozjeli po vlastech českých a zbyl jsem jen já.
Bylo to v Praze, já také a spěchalo to. A tak jsem to místo dostal, ale mělo to ovšem i nemilou dohru.
Protože se dotyčný střelec jmenoval hodně podobně jako já, slečna na telefonní ústředně několikrát
mylně informovala mé známé, že jsem se, já ubožák, zastřelil. Tehdy jsem si umínil, že se - pokud budu
někdy nešťastně zamilovaný - nezastřelím. A to jsem zatím opravdu dodržel . . .
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Nebylo toho materiálního moc, co jsem tehdy získal po pěti a půl lety studia: jeden diplom a od rodiny
hodinky, zatímco černé šaty jsem promptně po promoci ještě ten den vrátil zpět do půjčovny, abych za ně
moc neplatil. Na celou rodinu totiž připadl jeden otcův plat: matka byla nemocná a nepracovala, zatímco
mladší bratr byl ještě ve škole. Otec navíc denně dojížděl k Plzni, kam byl z kanceláře přeřazen na vrty a
to vše také stálo kus výplaty. Ale jak už jsem psal, poslední dva roky jsem už dělal na půl úvazku v ČKD a
tyto peníze jsem přidával na rodinu.

Práce v ČKD - Polovodičích (tehdy ještě ve Vysočanech) byla sice špatně placená, ale zato zajímavá.
Poznal jsem tam pár opravdu chytrých lidí. Jedním z takových lidí byl můj šéf. Samozřejmě, inženýrský
titul měl, ale lišil se od těch druhých tím, že uměl bravůrně vyřešit i moje problémy. Jak je to možné? říkal jsem si - já na tom pracuji už týden a nemohu s tím hnout. A najednou on přijde, vymění se mnou
pár vět a poradí, co dál. A nejen to, on hned pozná, jak na to a vypálí to bleskově, přímo od boku, jako by
se nechumelilo. A to prosím šlo o problémy, na kterých určitě předtím jistě ani nepracoval!
Nejsem od přírody příliš sebevědomý, ale na druhé straně se ani zbytečně nepodceňuji. Měl jsem své
malé osobní úspěchy už během studia a leckteré problémy jsem už také vyřešil docela sám a poměrně
dobře. O nápady jsem nikdy neměl nouzi a když se někde opravdu "zaberu", tak už jde o relativně těžký
problém. Ale tohle s tím šéfem mě zaráželo: uráželo to mou ješitnost a - proč to nepřiznat - také jsem mu
tuhle, zřejmě geniální, schopnost i záviděl.
Vysvětlil mi to o půl roku později můj konzultant, o kterém jsem tu už psal. To byl druhý takový člověk,
kterého jsem pro jeho chytrost obdivoval. Když tehdy odešel na ono vojenské cvičení, zůstal jsem se
svou diplomkou jako osamělá hruška v širém poli - a požádat o jiného konzultanta od firmy by bývalo
bylo nad mou hrdost.
Nějakou dobu předtím než odešel, jsem se mu svěřil se svým obdivem k mému vedoucímu - a on mi to
dokonale vysvětlil: "To máš tak - on vlastně není žádný genius, on jen umí dobře poslouchat." "Jak to
poslouchat?" zeptal jsem se, podle jeho názoru asi dost naivně. "No to je přece jasný," prohodil, "vsadím
se, že ty mu všechno vykecáš, vše co jsi jak udělal, co jsi neudělal a pochopitelně i ty chyby, co jsi udělal.
A on z toho umí udělat správný závěr! Něco zná ze zkušenosti a tam, kde neví, tam prostě nasadí chytrou
otázku a ty se chytíš. Od toho je přece šéf!"
Překvapeně jsem poslouchal a postupně zjišťoval, že má pravdu. Člověk nemusí být géniem, aby byl až
překvapivě chytrý. Můžeme se na to dívat i jinak: že se totiž vědomosti a znalosti dají nejen získat nebo
i vypůjčit, ale někdy dokonce i ukrást. Ano, vědomosti - tj. že to ví, že tomu rozumí - a znalosti - tj. že to
také umí, tj. dovede použít. totiž

Stalo se mi později, to už za mořem, kde jsem dělal vedoucího zkušebny, že určité věci z designu
nepracovaly a tak jsem navrhoval určité změny, jak to vylepšit. Konstrukční oddělení mi to jednoduše
odmítlo, aby to později drze použilo "jako svoje vylepšení". Posílal jsem tedy své návrhy dál, ale už bez
návodu, jak to udělat. I přicházeli nenápadně za mnou, s dotazy, jak na to, protože to opravit museli, že
ano, ale nevěděli jak :-). Říkal jsem jim i tedy, jak na to - ale až po jejich příslibu, že už si nebudou
přivlastňovat cizí autorství - a co víc, že mi naopak přiznají zásluhu, která mi patří. Jinak řečeno: když už

jsem natolik chytrý, abych věděl, jak na to, nebudu zase tak hloupý, abych si to nechal jen tak lehce
uzmout.
Po onom vysvětlení - že umět vyzvídat ještě není genialita - jsem se začal dívat kriticky na všechna
prohlášení mého šéfa a zjistil jsem, že to byly opravdu jen logické závěry z toho, co jsem mu předtím
řekl. A ty závěry jsem si teda začal dělal sám. A nejen to, šel jsem ve svém výzkumu ještě dál: určité
detaily jsem ve své zprávě přešel jen rychle a za chvíli jsem měl před ním i určitý náskok. Rychle to ale
poznal - už jsem se zmínil, že byl chytrý, ne? - a měl se mnou pohovor, ve kterém mi vysvětlil, že něco
jiného je být chytrý a něco jiného je chytračit :-). Dohodli jsme se ale rychle - já potřeboval jeho a on
zase mě, jak už to v životě bývá.

V ČKD jsem teda dokončil i svou diplomku a i když jsem pak na fakultě nastoupil jako asistent, vymohl
jsem si, že mi ten poloviční úvazek v ČKD zůstal a ještě dva roky jsem tam chodil alespoň na dva dny v
týdnu, jenže to mě už neplatili. To už se ale přestěhovali do bývalé Janečkárny. Tam mohl kdysi
vzniknout závod na první automatické motocyklové převodovky na světě, ale díky blbosti
komunistických papalášů nám to prvenství ukradli Japonci, kteří to okopírovali a začali hned i vyrábět - a
hlavně prodávat - dřív než my. Spor u soudu sice naše republika vyhrála, ale úhrada byla asi tak jen jedno
procento ušlého zisku. Podobně nám takhle soudruzi projebali i technologickou novinku prof.
Wichterleho, hygroskopické plastické čočky.

Můj odchod zpět na techniku, i když teď už jako učitel, byl pro mě zklamáním. Problémy, které byly v
ČKD opravdu na vrcholu techniky, se na tehdejší Technice prosazovaly jen s velkými porodními
bolestmi, o císařském řezu ani nemluvě. Nejen že nikdo z nás učitelů nevystudoval pedagogiku, ale ještě
horší bylo, že nám nikdo ani nedal základy, jak přednášet a podobně. O ubohém platu ani nemluvě. Ve
skriptech, která jsem tehdy napsal, jsem si dokonce osobně nakreslil i obrázky. Ne proto, že by se to snad
nemohlo dát kresličce, ale proto, že by - jen za to okopírování - dostala víc, než já za celý ten text plus
skeče, které bych jí musel nakreslit. Vím to: takhle mi zaplatili za obojí, takže mi to dalo ani ne deset
korun na hodinu práce, nemluvě už o tom, že se nejednalo jen o nějakou aktualizaci starých skript, ale
zcela novou věc.

Jednu výhodu mé zaměstnání mělo: mohl jsem bohatě - ve vlastním, neplaceném čase - vymýšlet nové
věci, i když jejich užitečnost byla spíše pro pobavení publika. Měli jsme například ještě staré, rtuťové
usměrňovače, patrně ještě z dob Křižíka a na něm jsem demonstroval inspirační metody. Byla to vlastně
evakuovaná skleněná báň s rameny, takže vypadala jako chobotnice.
Dole byla kapalná rtuť, kde hořel elektrický oblouk. Oblouk se zapaloval jehlou, spínanou zvenku
elektromagnetem. Nejprve se jehla ponořila a pak se uvolnila a tím se vytáhl ze rtuti oblouk a už tu bylo
modré světlo jako ze scifi a atmosféra připomínající slavného Teslu.
Nejprve jsem jim demonstroval, jak lze elektromagnet nahradit kapesním magnetem. Usměrňovač měl v
těch "chobotech" elektrické mřížky k regulaci plasmatu. Napadlo mě přiložit magnet ke sklu a hle, ona se
ta plazma dala řídit i magnetem! Nejen přesunovat, ale i okamžik zápalu vzhledem k sinusovce se měnil!
Na povrchu rtuti se utvořila při chodu tzv. "horká skvrna", svítící do běla. I tou bylo možno pohybovat
kapesním magnetem - teda v rámci ochranné spirály, dál se nedostala - kdyby se dotkla skla, určitě by ho
propálila. Ani to mi ještě nestačilo: přiložil jsem magnet k obrazovce osciloskopu a hle: zobrazená rovná
čára se pěkně zprohýbala.
Tato show měla vždy u studentů velký úspěch. Byly to aplikace, které se ovšem nedaly prakticky použít,
ale už samo to, že to bylo jasně vidět, co umí magnetické pole, bylo pro studenty překvapivé. Vím, tohle

vše jim mohli ukázat už na gymplu, kdyby se tam nemuseli místo toho učit u Jabločkově svíčce, kterou
už dávno nahradila nejen Křižíkova automatická obloukovka s regulátorem, ale i Edisonovy žárovky a
pak i moderní zářivky . . .

Jedna oblast ale byla opravdová rozcvička pro mozek: večerní studium a jeho studenti. Ti byli už zkušení
technici-praktici a vášniví diskutéři. Často mi kladli velmi těžké otázky z praxe, které se jen okrajově
dotýkaly toho, co jsme přednášeli, tudíž jsem nemohl vědět detaily a oni zase neznali řešení. Kde jsem
nevěděl odpověď, tam jsem to řešil jednoduše: řekl jsem jim po pravdě, že ji neznám, ale že to prostuduji
a promyslím do druhého dne. Tak se i stalo a naopak právě to mi to získávalo jejich uznání.
Měl jsem také na starosti i laboratorní cvičení, které ovšem mělo ke skutečnému testingu v podnicích na
míle daleko. To jsem už zažil a proto jsem se snažil budoucím inženýrům přiblížit reálný život.
Aby se mi opravdu všichni dobře připravili, zvolil jsem z nich před každou hodinou pro každou skupinu asi tak pěti lidí - náhodně tzv. "vedoucí měření" a zjišťoval jsem u nich otázkami, jak dalece jsou
připraveni. Ti pak sami vedli laboratorní skupiny a jak jsem jim vysvětlil, měli to opravdu jednoduché:
zodpovídali mi jen za tři věci: za materiál, za bezpečnost spolupracovníků a naměřené hodnoty :-).
Tak se právě poprvé hoši a děvčata učili, jak vypadá pravá práce inženýra: jeho odpovědnost i jeho
pravomoci, jak se rychle se musí rozhodovat a také jak jednat s lidmi. Byla to celkem ilegální novinka,
která pro mě mohla znamenat průšvih - ano, dnes to zní směšně - ale naštěstí to později ostatní asistenti
začali i napodobovat. No studenti to vykecali, to víte, asi se jim to líbilo :-).
To mi ale nestačilo: zajímal mě i různý pokrok a rozdíly znalostí mezi skupinami, ve srovnání s
obyčejnou, individuální snahou. Dával jsem studentům anonymní testy, kde jen zakroužkovávali správné
odpovědi. Ta anonymita se jim líbila, horší už bylo to, že jsem došel k nemarxistickému závěru, že dobří
studenti se převážně rodí už s jistou motivací a jen takoví mohou strhnout ostatní k větším výkonům.
Proto jsme také měli jen dva druhy skupin: ty velmi dobré a pak ty podprůměrné. Jistě, bylo to hlavně
tím, že si mohli svoje 'spoluskupinníky' vybírat sami, podle toho, jak kdo koho dobře znal. To jsem
nemohl ovlivnit, ale řekl bych, že "násilně-různorodé" rozdělení by víc podporovalo růst znalostí u všech
a omezilo by se tím spoléhání těch horších na ty lepší, že to za ně odcvičí a nenechají je ještě navíc opsat
referát.

Nejzajímavější pro mě byli právě ti studenti-večerňáci. Byli to většinou starší technici, s velkou
zkušeností a jejich dotazy často zaváněly snahou mě naznačit, jako jsou proti mě "prakticky mazaní" :-).
Podezírali mě, že žádnou zkušenost nemám, ale z toho jsem je brzo vyvedl a jejich uznání mě pak těšilo
víc, než kdyby mi fakulta přidala na platu. Bral jsem totiž tehdy méně, než můj bratr, který byl vazačem
na jeřábu. To už jsem si spočítal, že kdy asi doženu ty peníze, které jsem jinak mohl vydělávat, třeba jen
právě po dvou letech učňáku jako můj bratr. Spočítal jsem to pro ty tři roky studia navíc plus to málo, co
jsem vydělával jako asistent či později jako odborný asistent - a vyšlo mi, že to doženu až když mi bude
padesát let!!! Vůbec jsem se tehdy upřímně divil, že za takové mizerné situace ještě vůbec chodí mladí
lidí studovat inženýring . . .

A ještě si vzpomínám si na jednu příhodu, která mě tehdy značně deprimovala. Je to ironické, protože to
bylo právě proto, že jsem vyřešil opravdu těžký problém a to dokonce "jako pravý génius". To bylo tak:
jeden z mých večerních studentů za mnou jednou přišel, že mají u firmy takový a takový problém a že

potřebují odborníka, atd. Šlo o mou prestiž, tak jsem nerozvážně řekl ano, ale hned druhý den už jsem
toho litoval: byla to firma vyrábějící turbiny do tryskových letadel.
Ty super-rychlé turbiny mají na rotoru disky s lopatkami, které se musí pečlivě mechanicky vyvažovat,
za běhu na testovací mašině. Dělá se to jednak vizuálně: jsou-li disky osvětlovány stroboskopickým
světlem, ukáží přesně polohu nerovnováhy - a také elektromagneticky, kdy snímač ukáže ještě velikost té
nerovnováhy.
Operátor té zkušební mašiny pak přidá na disk vývažek ve formě plasteliny, rozjede test znovu a označil
pozici, kde pak buď přidá malou váhu ve formě šroubku nebo naopak něco odvrtá. Pak to znovu otestuje
a - voilá - je hotovo.
Jenže od určité doby se stávalo, že vývažek byl při kontrole jasně ve špatném místě a ani další testování
tomu nepomohlo, naopak, to místo se opět změnilo.
Pracovník, který tam už byl dvacet let, byl z toho tak otráven, že dal na místě výpověď. Nu dělník si to
mohl tehdy dovolit, inženýr ne. Proto i ta prosba ke mě, abych to vyřešil :-). Nemohl jsem začít se hrabat
v mašině a tak jsem ani nevěděl, o jaký měřící sensor jde, za elektrický, elektrostatický, magnetický či
elektromagnetický. A dokumentaci mi zase nemohli ukázat - byla vojensky tajná :-)! A tak jsem odhadl,
že se někde vytváří elektrostatický náboj, který pak cestuje.

Na to bylo jen jedno řešení: povrch se pokryl elektricky vodivým materiálem a tím se potenciál vyrovnal.
Protože ale neměli vodivý lak, doporučil jsem jim rozpustit karbon v petroleji a natírat to tím roztokem.
Zkušební technik to na místě vyzkoušel a ono to pracovalo: nevyváženost zmizela, i po několika
opakováních! Šel jsem domů vrcholně spokojen - našel jsem hned problém i řešení!
Pravá hrůza přišla druhý den: zase to nechodilo a pracovník opět odešel, div ne do blázince. Přiznal jsem
se, že jiné řešení neznám a že to teda vzdávám. Asi za dvě hodiny mi zavolali na fakultu, že už to zase
chodí, prý to vzal jiný pracovník a že se prostě ten veterán u mašiny spletl. To mě potěšilo: ona zřejmě
praxe není vše, ale to už jsem tu napsal, ne?
Později mě, jako jedinou odměnu, pozvali, abych si tam něco změřil. Nechtěl jsem urazit anebo dokonce
ztratit můj nově nabytý titul génia a tak jsem řekl, že si tam půjdu změřit zemské magnetické pole - to
tuším tehdy ještě nebylo vojensky tajné :-). Přitáhl jsem s sebou velkou cívku se stovkami závitů - měřili
jsme s tím na fakultě skluz motorů - připojil na galvanometr a jak jsem s cívkou kýval, kývala se i ručička
měřáku. Čuděsá! (zázraky), jak by řekl prostý pasáček z ruské Jaroslavi. Opravdu tam existovalo zemské
pole a navíc to byla hezká show.
Ještě jsem tajně nakoukl i do návodu té jinak zcela civilní mašiny ze Švýcar: snímač nebyl vůbec
statický, ale normální, elektromagnetický. Tím se zhroutila celá moje teorie, co bylo příčinou poruchy .
To řešení: nemělo to totiž vůbec pracovat co horší: nebyl jsem teda vůbec gémius!

Ale pracovalo to stoprocentně a já si řekl, že si vysvětlení najdu později. Navíc jim na tom karbonu, co
rozlévali občas na podlahu, lidé klouzali a padali. Znovu jsem jim tedy řekl, ať použijí vodivý lak místo
karbonu a ještě jim poradil, který. Zbytek jsem nechal na nich. Už nevím, kolikátou pětiletku jsem jim
tehdy zachránil a zcela určitě i bojeschopnost naší armády. Takže když naše letadla v srpnu 1968
nevzlétla, nebyla to rozhodně moje vina :-).
Později mě začala ta záhada opět týrat: když to není statický šum, jak je teda možné, že mé řešení

pracuje? Až asi po půl roce jsem teprve našel uspokojivé vysvětlení. Tehdy jsem si vzpomněl, že že tehdy
také změnili materiál oněch disků, z nemagnetické na normální ocel. Ta, když ji zmagnetujete střídavým
proudem, zanechává v materiálu tzv. rermanentní, zbývající magnetismus, něco jako ten magnet, co
seženete v obchodě. Ten magnetismus pak vytváří sílu, tedy nevyváženost, podobnou té mechanické. Co
to ale ten disk magnetovalo? Sensor nebo něco jiného?
Přemýšlel jsem tedy dál, přímo hlavou a pak mi to došlo: lopatky samy působili jako u tzv, "zubového
generátoru", který kdysi prosazoval Tesla - našel jsem to někde ve starých análech. Neuchytilo se to,
mělo to své mouchy. Vznkalo tak střídavé napětí, které se vyrovnávalo proudem v materiálu, ten probíhal
diskem a tak jej magnetoval. Když se kolo zastavilo, zbyl opět tak zvaný "zbytkový magnetismus", jehož
závislost a poloha byla dána právě okamžikem vypnutí sinusovky, tedy nezávisle na nás. Tento
mahnetismus byl poři každém vypnutí jiný a pak působil podobně jako nevyváženost a co horší - pokaždé
jinde.

A to řešení? Tím, že jsem pokryl povrch disku vodivou vrstvou jsem způsobil, že proud pak neprotékal
diskem, ale soustředil se na lépe vodivou vrstvu, tj. jen na povrchu. A už disk nemagnetizoval. Snadné,
co? Jenže ten genius by tohle vše věděl už předem, říkal jsem si smutně .
Anebo také ne, napadlo mě: musel by asi nejprve také vyzkoušet jiné příčiny poruch a hlavně měřit a zase
měřit. Dnes se na to dívám tak, že mi tak prozřetelnost asi chtěla naznačit, že nemám být na co pyšný a že
nemusím být geniem ze škatulky - na to řešení bych asi časem stejně přišel. Kdyby nic jiného, stačilo by
jim přece přejít zase zpátky na tu nemagnetickou ocel a bylo po problému. Ovšem pak by nic neušetřili a
navíc ta ocel asi byla ze Švédska . . .
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Ale nemyslete si, že takových případů bylo více. Skoro bych řekl, že tohle byl opravdu jen jeden, ojedinělý
příklad - za tím ostatním vždy stálo hlavně dost dřiny a často také mé vlastní vynalézavosti. Ale tak to má
i být: to jen darwinovská evoluce vytvořila z náhodných poruch v DNA stále lepší a lepší druhy zvířat.
Pokud tomu teda tomu věříte - osobně jako inženýr jsem zjistil, že když se věci nechají samy o sobě, tak
jen chátrají nebo degenerují. Vždyť i pěstování dokonalejších odrůd domácích zvířat vyžaduje pečlivé
plánování a řízení celého šlechtitelského procesu.
Darwinismus je ovšem něco jiného než exaktní věda: je to totiž i jakési nové náboženství, nová ideologie.
Důkaz? Vždyť i genetické inženýrství si přivlastnili! Nic jim nevadilo, že právě ono popírá to, že evoluce
mohla vzniknout jen a jen přirozeným výběrem a naopak to jasně ukazuje, že mohla existovat i jiná,
"umělá" cesta . . .

Ještě jedna historka se mi přihodila během mého zaměstnání na fakultě. Začali jsme dělat výzkum, teda
něco , co se na univerzitách ještě před komunisty dělalo zcela běžně. Na naší katedře to býl tzv. projekt
superseriového stejnosměrného motoru. Normální seriový motor - název je dán tím, že vinutí stroje je
zapojeno v sérii s rotorem, tj. v tom samém obvodu - se používá hlavně pro trakci (železnice). Má
výhodnou, tzv. "měkkou" otáčkovou charakteristiku: jeho rychlost automaticky klesá se zatížením (např.
do kopce), zatímco spotřeba zůstává konstantní, tj. nepřetěžuje to napájecí síť. Někdy je ovšem tento
pokles nežádoucí, když by totiž začala kola prokluzovat. To je obzvláště nepříjemné v městské dopravě,
jako jsou tramvaje či trolejbusy, takže tam se zase charakteristika "ztvrdí" přidáním paralelního vinutí.

Nevím, kdo tehdy přišel s nápadem superseriového stroje - nakonec o něj v této historce nejde. Použil se
motor, který měl jen jedno, ale "izolované" vinutí, a proud v něm se měnil elektronicky, tj. dvěma
zpětnými vazbami, od proudu motoru i od otáček. Poměr těch dvou vazeb se mohl měnit a tím i
charakteristika motoru, od té nejměkčí až do té nejtvrdší. Ideální trakční pohon by ovšem pro ideálního
cestovatele měl mít pořád stejnou rychlost, ale zde nešlo o něj, ale o rozjezdy vlaku, akceleraci a brzdění,
tedy problémy spíše energetické a ekonomické.
To vinutí bylo ovšem třeba napájet zvlášť: výzkumníci pak vyrobili zpětné vazby se zesilovači, já měl na
starosti jen ten silový člen. S výhodou jsem použil model s americkými tyristory fy General Electric,
které tehdy měly u nás ještě cenu své váhy ve zlatě a které jeden diplomant rok předtím s nimi postavil.
Přidal jsem tedy jen kontrolní obvod, přizpůsobil vstupu k výstupu zesilovačů a výstup z tyristorů k
vinutí motoru. Vše pracovalo - téměř hned - skvěle a nový "superseriový" motor byl na světě.

Bylo to tak dobré, že na to katedra pozvala k nám nestora českých železnic, profesora Koubu, tuším až z
Košické techniky. Zatímco většina členů čekala na Wilsoňáku na pana profesora, já se ještě coural po
fakultě a jen tak mě napadlo ještě jednou si to zařízení zkusit. Jak už je teď běžně známo, nejvíc poruch
polovodičů je při zapínání, díky napěťovým špičkám. A taková špička to byla, která udělala něco, co
jsem v duchu nikdy nečekal: můj agregát přestal pracovat.
Nebylo těžké najít poruchu: jeden z tyristorů se probil, tj. zkratoval (uvnitř) a nové, náhradní nebyly.

Bůhví, jak je tehdy onen diplomant získal, ale vsadil bych se, že jich tehdy nebylo v celé republice víc
než deset a hlídali si je jako oko v hlavě. A nakonec jsem ani neměl čas je shánět.
Napadlo mě sice, že ČKD - kde jsem předtím pracoval - vyrábí ekvivalenty, ale jako většina zaměstnanců
jsem "věděl" též o pověsti, že se kvalitou nemohou vyrovnat těm americkým. Nakonec jsem si ale řekl, že
to zkusím, nic víc tím asi nepokazím:-). Naštěstí jsem pár takových tyristorů měl a pro jistotu jsem
vyměnil oba dva, které v přístroji byly (kvůli balanci obvodů). Nu ano, chodilo to, ale netroufal jsem si s
tím hned napájet přímo motor a navíc bych k tomu asi potřeboval svolení.
Pro jistotu jsem to oznámil vedoucímu projektu a to i moje obavy, zda to snese plné zatížení. Bylo mi
doporučeno, abych to nikde neříkal - to byla ostatně jediná moudrá rada, kterou jsem mohl dostat.

Pan profesor přijel a já zrovna domontovával opravený modul k motoru. Po kratším úvodu sešli pánové
do laboratoře a nastalo předvádění. Kupodivu vše pracovalo jako dříve, tj. skvěle. Pan profesor byl
nadšený, když jsem mu předvedl onen železniční motor s doplněným zařízením a ukazoval mu i různé
rozběhy motoru Jeho tvář se rozzářila. "No tohle je výborné, je to jako tramvaj", vykřikoval, a "tohle zase
jako nákladní vlak" a dokonce i ten trolejbus jsem mu předvedl a to vše na jednom stejném, těžkém
lokomotivním motoru! On sám něco takového nikdy neviděl . . .
Byla to ale jen šťastná souhra náhod, že to vše tak rychle vyšlo: už to, že se to rozbilo při ranní zkoušce mohlo se to totiž stát přímo před ním a my by byli nahraní. Dále fakt, že jsem znal naše polovodiče z
ČKD a dokonce jich i pár měl, nemluvě už o tom nápadu, nevěřit oné pověsti o špatné kvalitě a zkusit to
stejně . .
Byl to jeden z mála projektů, které byly tehdy opravdu na úrovni - škoda, že jich nebylo víc. A moje
poučení? Výpočty mi sice ukazovaly, že by to mělo pracovat, ale česká technologie tyristorů byla tehdy
ještě v peřince, i když západ doháněla dost rychle. Já s nimi měl zkušensoti dobré. Co jsem tehdy udělal
bylo to, že jsem věřil sám sobě. Pravda, nešlo o nějaké rychlé uvedení riskantní novinky na trh, jen
vysokoškolskou demonstraci. Katastrofa by to nebyla, ale o to větší radost, že jsem to spravil a um ožnil
dobrou demonstraci. Celý projekt ostatně později nějak zamrzl, byl asi také znormalizován. naštěstí jsme
měl ještě čas té velké normalizaci utéct . . .
Viselo to tehdy na vlásku - pan profesor by asi musl jet zase domů, nebo si najit v Praze letní sídlo, to než
někdo propašuje ty tyristory z USA :-). Nikdo mi za mou námahu ani nepoděkoval, ale o to mě vůbec
nešlo, vždyť já ani nebyl členem jejich týmu! Možná si ani neuvědomovali, jaou ostudu by měli . . .

Já měl jiný, můj vlastní projekt - elektrický automobil. Dosavadní návrh sice používal bezeztrátový
střídač, ale motor měl stejnosměrný z baterie, s komutátorem a uhlíkovými kartáčky . Už tehdy jsem
propagoval použití střídavého motoru, teda bez komutátoru, který by jinak byl nejchoulostivější
součástkou, obzvláště pro automobily. Motor se také měl napájet z baterie, ale přes střídač, dodávající
střídavé napětí pro motor.
Dnes už běhají ty motory běžně, tehdy ale bylo ještě třeba zlepšit nejen technologii obvodů ale i motorů.
kvůli naměrným ztrátám a také "ztvrdit" otáčky a zvětšit jejich regulaci. Projekt jsem nedokončil - začal
mě příliš rušit hluk ruských tanků, které nás zatím přijely "osvobodit". Nevím od koho, nakonec žádné
masové zatýkání nebylo :-).
V té době jsem také podal návrh na patent - ale ani na jeho uznání jsem už nečekal. Navíc se jednalo o
nový princip, ne jen o technologii a to se špatně patentuje. Patentový úředník hned ten princip pochopil oni jsou to chytří chlapíci - kdysi to dělal i sám Einstein. Doporučil nám postavit model a ten pak nechat

patentovat. Později - to už jsem byl asi pět let v Kanadě - jsem četl článek o podobném objevu, od vědců
z Indie, v americkém Transactions of the IEEE. Později v tom časopise zveřejnili i můj článek, ale to
bylo už zase něco jiného - z oboru programované logiky a o dobrých šestnáct let později.
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Zatím jsem teda ještě na cestě s Čedokem do Londýna, údajně si prohlédnout vybombardované anglické
Coventry - o čemž jsem musle slíbit že budu vyprávět i oficírům na libeňské vojenské správě. Proč? Musel
jsem tam totiž zajít, aby mi jakožto záložnímu oficírovi podepsali "povolení vycestování" a já zase
podepsal můj příslib "opětného přicestování " - jinak řečeno, jednalo se mnou tak, jako kdybych se už jen
tím, že jsem se narodil v Čechách, dopustil smrtelného hříchu. A já zase předstíral, že se rozhodně
vrátím.

V Anglii jsem si hned požádal o dočasný pobyt a povolení pracovat. pak jsme si prohlédl s Čedokem
hrady a zámy a těsně před odjezdem na letiště jsem zmizel v londýnském Undergroundu (jak tam říkají
Metru). Co budu dělat, to jsem ještě nevěděl, ani to, že nakonec jsem byl rád, že jsem mohl umývat okna
ve výškových budovách. Těšilo mě, že to byla opravdu práce na vysoké úrovni :-).
Chtěl jsem sice dělat elektrikáře, ale musel bych dostat licenci a koupit si bedýnku s nářadím, na což jsem
neměl dost peněz. Nu a bez práce bych si zase na tu bedýnku nevydělal. Skoro půl roku jsem tak pilně
umýval okna a ač mě na tuto práci fakulta zrovna moc dobře nepřipravila, přece jen jsem se stačil uživit a
ještě si našetřit na letenku do Kanady. To už jsem ale měl i toužebné povolení k emigraci do Kanady.
Přistál jsem v Montrealu a hned první týden jsem voilal do Hamiltonu, do firmy General Electric, se
kterou jsem si už v Anglii dopisoval. Pozvali mě hned na intervjú. Zaplatili mi letenku z Montrealu do
Hamiltonu, pozvali mě na oběd a strávil se mnou krásné tři hodiny, než jsem se mohl konečně zeptat, kdy
bych mohl nastoupit. Řekli mi, že momentálně nemají "opening", teda volné místo. Na můj dotaz, proč si
mě teda pozvali, mi řekli, že si takhle vytvářejí předem zásoby lidí, až teda v budoucnu budou mít ten
"opening". Pěkně jsem jim poděkoval a vrátil se smutně do Montrealu.
To už jsem tušil, že to s tou prací nebude tak snadné: jako inženýr bych musel být nejprve profesionálem,
tj. členem Quebecké Asociace Profesionálních Inženýrů - jen ti vám dají ten pravý titul "P.Eng" a osobní
razítko s vaším číslem. Ovšem nestačí požádat, je třeba ještě na to zkoušky :-).

Pražskou Techniku, které říkali Karlova Univerzita, jejíž částí částí defakto byla, tu mi uznali hned, ale
kapitalistické finance, něco o ekonomii a jiné vedlejší předměty jsem si musel nastudovat a jít ke
zkoušce.
Ještě na mě chtěli zkoušku z francouzštiny - vyšel zrovna zákon, že každý inženýr musí umět i
francouzsky - ale tomu jsem se vyhnul, protože jsem honem zažádal o dočasné členství a tři roku je pak
tahal za nos příslibem, že tu zkoušku jednou udělám. Když už se to nedalo dál prodlužovat, našel jsem si,
že kanadští občané jsou toho ušetřeni. Občanem jsem se tehdy právě stal a tak utřeli nos. Bylo to
ironické: v Quebeku nám říkali tehdy "anglosaská menšina", ačkoliv v severní Americe je to právě
francouzština, která je opravdu jazyk menšinový :-).

Angličtina je ovšem jazyk pracovní a to nejen v Kanadě, ale po celém světě. Vysvětloval jsem jim, že za
války jsem se musel učit německy, pak rusky, ale proč se musím ještě učit francouzsky, když jsem ve

svobodné zemi? Naštěstí tam bylo dost firem, kde se mluvilo anglicky - alespoň v kancelářích. I politici
"osvobozeného Quebeku" nechali svoje děti raději studovat v Anglii - tak malou důvěru měli ve
francouzské školy a použití francouzštiny v biznysu.
Prvé dva roky jsem tedy dělal jako technik, a to u malé firmy, která dělala levně projekty, které jiné, větší
firmy zbytečně předražovaly. Dělal jsem design, výzkum, testing, nakreslil schemátko a bylo -li třeba,
ještě navrhl tištěný spoj, případně hledal chybné zapájení součástek - protože - proč to nepřiznat - holky
na lajně často dělaly chyby. Ač nás techniky tvrdě vykořisťovali, zásady manadžmentu tam měli čistě
socialistické: tvrdili mi například, že to jsou ony holky, co nás živí a proto musíme my technici dělat
přesčasy zadarmo. Navrhl jsem jim tedy, ať nás propustí, že na tom firma hrozně vydělá. A opět, div mi
neřekli: "soudruhu, takhle nemůžeš mluvit". Ale neřekli, byli jsme přece jen ve svobodné zemi :-).
Ale to vše mi momentálně nevadilo: plat byl slušný, úvazek plný a neplacených přesčasů habaděj:-). Co
mi vadilo byl můj nedostatek zkušeností s takovým druhem práce. Občas jsem musel sice vzít i páječku
do ruky - nu proč ne, býval jsem kdysi radioamatér. Horší to bylo s novými elektronickými součástkami,
které v té době rychle přibývaly: nikdo nevěděl, jak pracují. Můj šéf ovšem propagoval právě aplikace s
těmi, ještě když ani stále ty nové, i když nebyla k sehnání oficiální data a popis.

Jednou jsem dokonce přišel za ním s prohlášením, že kvitám, jinak řečeno dávám výpověď. A problém?
Nový programovatelný unijunction tranzistor, který jsem měl použít jako časovací obvod. Pak se totiž
muselo čekat několik minut, než se vědělo, zda to odčasuje anebo ne. To při práci zdržovalo a když jsem
konečně vychytal mouchy a vše pracovalo, přijdu do práce a hle, nejde to. A ne a ne najít chybu. Šéf mi
ovšem poradil, abych tomu dal ještě jeden den.
Štěstí mi přálo: chyba nebyla v aplikaci, ale byla to vadná sonda k osciloskopu. Ano, byla vadná - měl
plazivý proud, zatěžovala moc obvod a časovací timer nechtěl odčasovat. Podezříval jsem to už od
začátku a třikrát jsem sondu vyměnil za jinou a když to nešlo, hledal chybu u jinde. Moji líní kolegové
tam ty vadné sondy prostě nechávali, přestože věděli, že ze čtyř byla dobrá jen jedna. Měli ji tajně
označenou a to já nevěděl - a sama pravděpodobnost, že ze 4 sond budou 3 vadné, byla prostě
neuvěřitelná. Navíc když to předtím chodilo - zcela náhodně používal tu jedinou dobrou sondu.
Sama aplikace byla dost zajímavá: šlo o to, zastavit pumpu, kterou se plnila speciální pěna do sedadel do
aut, při jejich výrobě. Ta pěna ovšem rychle tvrdla a při porušení hadice od pumpy by se místnost, kde se
to dělalo, brzo naplnila pěnou, která byla pod tlakem. Personál by prostě ani nestačil utéct. Náš obvod
měl zjišťovat tlak v hadici a včas -po tom odčasování - zastavit motor k pumpě. představte si, co by se
stalo, kdyby timer neodčasoval! Jistě, šlo by bývalo klidně použít obyčejné časovací relé, ale vedoucí
inženýr to chtěl s elektronikou :-).

Vůbec mi šéf dával dost nemožné úkoly a já jich většinu vyřešil. Dodnes nevím, zda věděl, že to jde nebo
zda mi tolik důvěřoval. Také je ovšem možné, že o problémech moc nepřemýšlel. A já tak pomalu
nabýval tu správnou zkušenost, která obohacovala vědomosti, které jsem kdysi nabyl ve škole. A
kruh se uzavřel: zjistil jsem, že jen správná souhra obou dávala maximální výsledky. Také zkušenost o
líných technicích nebyla k zahození, když jsem jim - později, jinde a jiným - dělal manažéra.

Jedna historka mě poučila o správném poměru znalostí ke zkušenostem. Opravoval jsem zrovna skříně,
které nám vadné přicházely od zákazníka. Vzal jsem si schema, měřák, udělal dvě, tři měření a většinou

jsem hned vadu našel. Viděl to jiný technik a říká mil: "S tím se nezdržuj, to je vadná dioda D79 - ta totiž
odchází nejčastěji." Získal jsem tím opravdu dost času, to je vždy při opravách bonus.. A tak když pak
přišla skříň jiného typu, pln naděje jsem zasel běžel k tomu opraváři.
Ten mě ale zklamal: "Tuhle skříň jsem ještě nikdy nedělal," řekl a já zase musel vzít schemátko, měřák a
po třech, čtyřech měřeních jsem chybu našel. Bohužel zrovna ale to pak nešlo aplikovat: ta skříň mívala
až šest těch různých, "nejvíce vadných součástek" a jejich postupná výměna by trvale déle než to moje
detailní měření.
Nejhorší byly opravy, kde nebylo schemátko k sehnání nebo kde se zatím v designu či přímo u zákazníka
provedlo plno změn. I to jsem postupem času zvládal a zkušenosti sdílel s ostatními techniky - tady
kupodivu lenost nebyla, šlo nám všem o job. Velice často jsem také jezdil "do pole", nastavoval
automatické linky a často jsem si musel vymyslet i vlastní metody troubleshootingu, abych vůbec našel,
proč to nechodí. Tam už nebylo koho se ptát a zkuste telefonem najít toho pravého, kdo to ví!

A operítorům, co obsluhovali stroje se také vždy nedalo věřit. Vzpomínám na jednu příhodu, která mi
dala dost zabrat.. Nejčastější linky, které jsem opravoval, byly na výrobu papíru či textilu. Například
navíjení bavlny na špulky, kde naše zařízení registrovalo počet utržených chuchvalců bavlny, indikující
jednu přetrženou nit na jedné ze sto špulek - tolik se jich totiž současně navíjelo na jedné mašině. Taková
porucha by vedla k případnému zadření systému, ale naše "krabička" to zaregistrovala a včas vypla.
Zkušená pracovnice pak našla vadnou špulku během několika okamžiků a nit nastavila.
Jenže najednou to začalo zastavovat moc často a zbytečně. Na místě nešlo zjistit proč to tak je, byl tam
hluk a vedro. Navíc některé naše krabice pracovaly docela dobře. Nechal jsem je všechny odvézt do naší
dílny, kde se chovaly všechny stejně. Jediný faktor - velký šum v usměrňovači - byl také společný.
Když jsem ho uměle zvětšil, začaly všechny jednotky pracovat s chybami. I vyhladil jsem napájení
kondensátorem, obsadil pár zkušebních krabic a zavezl je vyzkoušet k zákazníkovi. Poruchy přestaly i
nechal jsem vylepšit všechny krabice - něco, co zákazníci nikdy nepochopili a jen to, že už se pak ani
jednou neobjevilo falešné zastavení, to je umlčelo.

A ještě jedna historika "od linek" . Zavolali mě, že obvod ztratil kalibraci, že totiž nominální otáčky,
která byly vždy na 75 dílcích nastavovacího diálu, tedy knoflíku, jsou teď poloviční. Přezkoušel jsem
celou elektroniku a byl bych to snad i vzdal, kdyby mě nenapadla spásná myšlenka: pracovalo se tam
totiž na dvě směny.
Povídám: "Nebyl ten knoflík poněkud volný?"
"Jo", povídá ten operátor, "byl, ale už je OK."
"Vy jste ho utahoval?"
"Já ne, ten z druhé směny, ale už je to dobré, už se neviklá."
Uvolnil jsem tedy postranní šroubek a přetočil knoflík tak, aby při 75 dílcích ukazoval nominální otáčky.
Operátorovi, který se cukal jako had v pytli, jsem řekl, že je to OK.
Měl jsem to ještě 200 km domů a tak jsem nechtěl čekat na noční šichtu. S tím denním operátorem jsem
se ale nemohl dohodnout, bechtěl mě pustit. Pořád dělal chytrého, že to tím nebylo - musel by totiž uznat,
že buď on či jeho kolega jsou totální ignoranti.
Tak jsem s ním uzavřel sázku, že ať se zeptá toho z druhé šichty, až přijde, zda když utahoval ten knoflík,

který se zřejmě protočil, jestli ho předtím nastavil do správné polohy. Pokud řekne, že ne, tak mám
pravdu a je to opravené a vyhrál jsem 20 dolarů. Pokud řekne, že ho správně nastavil, tak ať mi zavolají a
já budu zaplatit těch dvacet dolarů a ještě budu muset přijet znova.
Těch dvacet dolarů, to byl tehdy můj plat za celý den, teda celkem dost peněz. Marně jsem druhý den
čekal, že mi zatelefonují. Zavolal jsem teda třetí den sám a vedoucí mi potvrdil, že jsem měl pravdu. Těch
20 dolarů jsem ale nikdy neuviděl . . .
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Po dvou letech u té malé firmy jsem byl skutečně schopen navrhnout, vyrobit a opravit cokoliv. Navrhl
jsjem například automatickou svářečku, kterou jsme pak mohli prodávat třikrát levněji než
Westinghouse. Nebo domácí security alarm, jež vydržel pracovat na jednu baterii až několik měsíců místo trvalého zapojení s proudem to jen vysílalo na dálku tajný kód a zase se to na pár minut vypnulo.
Velmi zajímavý byl například kontrolní obvod pro automatický pas s titaniovou rudou do pece, který
rudu předtím dávkoval a vážil, průběžně, přímo na pásu.
Jenže dál už jsem se tam vyvíjet nemohl a problémy, které jsem řešil, by mě jinde vydělaly daleko víc. A
protože jsem zrovna získal licenci jako profesionální inženýr, hledal jsem i tomu odpovídající pozici. .

Opět mi víceméně pomohla náhoda: žádal jsem přes více agentur, ale to jsem žádné té agentuře
nepřiznal - v domnění, že by o mě ztratili zájem. A navíc jsem chodil i na inzeráty v novinách. A pak mi
najednou jeden agent volá, že jsem mu neřekl, že jsem byl žádat i u jiné formy. Omluvil jsem se a chtěl
jsem zavěsit, když mi řekl, abych druhý den k němu přišel. A co se stalo? On pro mě obvolával firmy a
jedna z nich mu řekla, že jsem tma byl a že o mě mají zájem - což mi tehdy ale neřekli A ten agent
najednou také dostal zájem - nějak jsem najednou stoupl v ceně a chtěl mě "prodat" mě jiné, větší firmě
a za víc :-).
Zde musím něco vysvětlit. profesionální inženýři většinou hledají v Kanadě práci přes agentury,
podobně jako filmové hvězdy, jen s tím rozdílem, že inženýr nemusí s agentem spát :-). Potíž je v tom,
že sice agent sežene kandidátovi schůzku s nějakou tou firmou, ale většinou ale jen pro své oblíbence rozuměj ty "dobře prodatelné" kandidáty. Ty ostatní si drží jako Gogolovy "mrtvé duše", což oni
chudáci ani nevědí. A ano, jde o prodej, ta firma mu za to zaplatí, buď naráz nebo často i úměrnou částí
z vašeho platu - což zase netuší ani ti, kteří místo dostali. Zlodějna je v tom, že přesvědčit
zaměstnavatele, že je dobrý, ale musí právě sám kandidát, který tak vlastně agentovi tak vydělá jeho
provizi, značně tučnou uvažujeme-li, že jen vyjednal tu schůzku. Na druhé straně jde o místa, o kterých
se nikdo nikde sám nedoví , takže bez agent aby to místo nedostal. je ale výhodné, že kandidát za to nic
neplatí - peníze dodá agentovi sama firma.
Pak jsou ještě agentury, které vám přímo dávají í práci, většinou krátkodobé kontrakty a sami shrábnou
značnou část vašeho platu. Jste opak na nich moc závislí a navíc se může stát, že vám mezi kontrakty
vleze pár měsíců bez práce, je v tom tedy i riziko. Plat je ale dobrý, i když zákazník té agentuře platí
třeba až dvakrát víc, než agentura pak platí vám.
Ti zákazníci si to ale brzo uvědomí a ví, že když vás zaměstnají přímo, že značně ušetří. Agentura vás
tak ztratí, ale vynahradí si to na někom jiném. Někdy vás agentury nalákají tím, že vás na oko udělají
"samozaměstnacem", takže si pak můžete leccos odepsat na daních.
Osobně jsem nikdy nebyl zaměstnancem agentury - díky mé upovídanosti jsem získával práci relativně
snadno a udržel jsem si svou svobodu. Také jsem dával přednost pevnému zaměstnání a postupoval jsem
soustavně od malých firem k velkým, přičemž jsem si polepšoval i na platu. Jste-li totiž pořád u jedné
firmy, často vás při přidávání přeskočí - je lehčí najít jinou firmu, kde vám hned dají o deset i více
procent víc. Ovšem většinou jde o problémy, které jejich zaprášení, ne-li přímo zarezlí zaměstnanci už
nemohou vyřešit :-).

Tak jsem získal místo u "Sperry Univac", první americké firmy, která začala dělat elektronkový počítač
- v době, kdy jí ještě v čele stál Dr. Sperry, vynálezce zařízení s gyroskopem, tak úspěšného při
bombardování v druhé světové válce. Když jsem nastoupil, už to ovšem byli počítače s tranzistory a
brzo na to i čipy. Pozice byla dobrá: byl jsem vedoucím oddělení kontroly kvality, šlo jen o to,
přesvědčit ředitele, který mi dal interview, že jsem opravdu expert na kvalitu. Zde se mi vyplatilo, že
jsem se naučil "poslouchat mezi řádky". Onen inženýr totiž sloužil jako americký voják v německé
okupační zóně a zřejmě si ty Krauty (tak se jim ve válce říkalo Němcům) oblíbil. I vytasil jsem na něj
prohlášení, že my, Češi, máme na kvalitu stejné heslo: "Buď je to kvalita nebo nic" - jen jsem mu jaksi
zapomněl říci, že zatímco u Němců to byla právě ta kvalita, u nás, v socialistickém bordelu, to bylo spíše
to "nic".
Teda řeknu vám, že jsem nevěděl, do čeho jdu. Cožpak kvalita, o té jsem si pročetl o nocích vše, co se
dalo, takže jsem už za týden už věděl víc, než jsem pak kdy potřeboval. Problém byl s lidmi: já naposled
vedl na vojně družstvo deseti lidí a párkrát i četu o 30 lidech a za sebou jsem měl jakés takés vojenské
řády - ale tady jsem měl hned patnáct techniků a asi dvacet "holek", inspektorek. Opět, technici byli lidé
s určitým vzděláním, takže se se mnou nehádali, ale ty dámy, to byla hrůza! Stačí jedna husa a hned z
nich bylo kvákající hejno.
Když totiž ztratíte reputaci, ztratíte vše. První vzalo za savé moje gentlemanství: když některá udělala
chybu, čekala vynadání, jinak bych byl jen pro posměch. Pokud možno jsem ale s nimi jednal jen přes
jejich lead-hand, jejich parťačku, která to s nimi uměla. Měla krásné jméno Diane, byla velmi chytrá, ale
jinak hrozně náladová.
Pochopitelně si na mě dělala osobní právo a žárlila pro každou blbost. A pak mi začala dělat podrazy.
Tak například jsme měli dávat každé pondělí ráno transportu hotové výrobky, zkontrolované a
otestované. Výroba to ale nikdy nestihla včas do pátku ráno a tak musela moje děvčata pracovat i v
sobotu. Nechal jsem je vždy předem zavolat jejich manželům a zásada byla, že přicházely dobrovolně,
ale když slíbily, tak musely přijít. Jinak by totiž technici nemohli, to už v neděli, vše otestovat a opravit.
Nu a stalo se, že jsem dostal příslib, že tu sobotu přijde osm děvčat - ale přišla jen dvě. V pondělí jsem si
je podal a vyšlo najevo, že to byla Diana, která je ještě v pátek odpoledne přemluvila, aby nechodily. mě
to ovšem neoznámila a když jsem se to v pondělí dozvěděl - udělal jsem tehdy velkou chybu: nechal
jsem si to pro sebe a nepotrestal jsem ji.
To se mi brzo vymstilo. Nákupní oddělení si ji totiž ode mne jednou půjčilo na nějakou rychlou práci uměla totiž i psát na stroji. Vrátila se celá otrávená, že už tam nechce. Když mě podruhé vyřídili, že ji
zase chtějí, vzkázal jsem jim, že ale ona nechce a navíc ji potřebuji já. Druhý den si mě ale zavolal
ředitel a sprdl mě - že prý bráním Dianě v kariéře. Pak mě vysvětlil, že ji vlastně chtěli natrvalo, a že ona
před chvíli přišla přímo k němu a kvůli mému odmítnutí hned dala výpověď. Vysvětlil jsem řediteli, jak
to bylo a uvolnil jsem ji - co jsem mohl dělat? S vítězným úsměvem odešla do nákupního departmentu a
já myslel, že už o ní nikdy neuslyším.

Byly to pro mě těžké chvíle: byla opravdu dobrá, partu měla sehranou a já se bál, že už takovou
neseženu. Ale moje příslovečné štěstí mě neopustilo: ta nová dívka byla sice štěbetavá, ale partu si
postavila do pozoru a šlo to vše zase dobře - dokonce ještě lépe než předtím a navíc bez podrazů. Asi za
dva měsíce za mnou přišla Diane a že prý jí tam využívají - nechtějí jí platit přesčasy - zatím co já jí je
platil. Nu ano, na dělnících si netroufli žádat neplacené přesčasy, ale tady už byla v kanceláři :-).
Prohlásil jsem suše, že jsem to věděl, že to tak dopadne, že ty lidi tam znám. "To ti jen nalhali, že ti dají
dobré místo, prostě tě napálili," dodal jsem.

Nechápala. Proč prý jsem jí to neřekl?
"Děvče," povídám," vždyť ty ses mě tehdy na nic neptala - šla jsi si přece hned na mě stěžovat k k
řediteli, i když jsi musela vědět, že kdybys mi řekla celou pravdu, tak bych ti v postupu nebránil. A
možná bych tě i varoval. Ale nakonec to firmě jen prospělo: sehnal jsem jinou dívku a ta mi už podrazy
nedělá." Za čtrnáct dní Diane opravdu dala výpověď a už jsme o ní u firmy neslyšeli.

Jindy jsem měl příležitost pomoct jednomu technikovi - ano, vzpomínám si i na jméno, Martin se
jmenoval - a možná jsem mu i zachránil i jeho manželství. Přišel za mnou a stěžoval si, že přichází
domů unavený a manželka že se rozčiluje, že pořád dělá přesčasy - jenže on musí, je té práce moc. A
lidé z designu že ho otravují s otázkami, kdy už ty jejich prototypy budou vyzkoušeny, vyrušují ho z
práce, chtějí, aby přednostně dělal ty jejich věci a že už má nervy na dranc. Ani ta práce se mu nedaří a
že bude muset kvitnout. Ujistil jsem ho, že mi na něm záleží, že je můj nejlepší opravář a že to spravím.
Zašel sjem za ředitelem, vysvětlil mu situaci a slíbil jsem, že si Martina vezmu sám osobně na starost,
ale že musím držet na uzdě ty chlapíky z designu, že ho pořád zdržují a otravují, narušují práci, kterou
mu dávám a že na ně budu muset být i dost hrubý. Zasmál se, znal ty frajery stejně dobře, jako já.
Zašel jsem tedy za jejich vedoucím a požadoval jsem, aby příště šli se svými požadavky jen a jen za
mnou. Dělal frajera dál, že prý jim nebudu nic nařizovat - tak jsem mu řekl, že testing vedu já a že tohle
není jeho zas...ný biznys. Šel si stěžovat řediteli, ale nepořídil, naše oddělení totiž zachraňovalo dodávky
a navíc v rekordním čase, zatímco oni byli pořád jen a jen pozadu.
Ředitel mu řekl, že o tom vše ví a že v téhle věci mi dal volnou ruku. A když se mu to nelíbí, že si své
prototypy může nechat otestovat venku, ale že za to bude muset zaplatit sám. To stačilo - argumentace s
penězi zabírá u hlupáků nejlíp.
Martina jsem zatím vzal do kantíny a hodinu jsem se s ním bavil o všem možném. Byla to léčba šokem.
Pořád to s ním cukalo - že musí jít, že má hodně práce. Řekl jsem mu, že teď pracuje jen pro mě a že
bude pracovat jen až já mu řeknu, protože mě jde víc o něho než o dodávky. Vysvětlil jsem mu navíc ,
že se o práci nemusí bát, že on to nikdo za něj neudělá - protože to nikdo jiný neumí - takže je to jen na
jeho dobré vůli. A poctivě jsem přiznal, že kdyby kvitnul, tak mám průšvih zase já.

Potom jsme konečně odešli vychytávat mouchy na těch prototypech. Byl překvapen - nevěděl, že jsem
jeho práci sledoval už předtím a že o těch prototypech hodně vím, a některá řešení jsem už našel
dokonce já sám, jaksi předem.
Ten vedoucí designu ale svoje lidi na moje varování zřejmě neupozornil. Jeden jeho technik mi hned
druhý den šel zase Martina otravovat. Byl jsem zrovna u toho a řekl jsem mu, ať nám do toho nekecá, a
ať se mě vždy nejprve zeptá o dovolení.
"Ale já ten modul potřebuju," povídá.
"Tak si ho vem'," vybídl jsem ho, ale jednotku jsem nevypnul. Byl opatrný, to ano, a aby nedostal
elektrickou ránu, vytáhl modul - bylo to velké hliníkové chladící těleso s tranzistorem - opatrně za
izolované držadlo. Jenže bylo to pořád pod proudem a on přitom ten tranzistor spálil, což jsem ovšem
čekal a potvrdilo se to elektrickým obloukem, který přitom vytáhl. Tak jsem vzal to těleso - také za to
držadlo - a povídám: "No tos' měl počkat, až to vypneme, to snad jako designer víš, ne? Vidíš, teď jsi to
spálil, no šáhni si, jak je to horké!"

A to taky ten blb udělal, ale protože jsem pořád držel modul za to držadlo v ruce, tak si šáhl na ten horký
hliník. Přitom se pěkně spálil a zařval jako tur, že prý jsme to udělali schválně a že si bude stěžovat.
"Jen sis těžuj, kamaráde," povídám, "mám tu svědky, žes to vytáhl pod proudem, spálil jsi to a ještě jsi si
jako debil spálil ruku! A ode dneška ti z bezpečnostních důvodů zakazuju sem chodit!"
Vidělo to pár techniků kolem, vesele se chechtali a teprve od té doby jsme od těch blbců z designu měli
pokoj. Taková věc se rozkřikne rychle :-).

Pro mě bylo osvěžující, konečně zase dělat troubleshooting a často jsem k Martinovi zaskočil - bavilo
mě to ostatně víc než se hádat s burany. Martin sám nikdy té své výjimečné pozice nezneužil a od té
doby jsem neměl lepšího a obětavějšího technika. Později jsem mu i vymohl přidání: ředitel se sice
cukal, ale řekl jsem mu, že technik, který umí tak dobře opravovat počítače, si jistě také umí spočítat, že
by jinde dostal víc :-).
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V té době jsem už také koupil dům a doufal jsem, že mě odtamtud už ponesou jen v rakvi. Jenže to jsem
ještě neznal quebecké separatisty: po výbuchu několika bomb v montrealském Metru byl nějakou dobu
klid, díky vyjímečnému stavu, který za neschopného quebeckého premiéra vyhlásil sám P.E. Troudeau.
Později ale separatisté dokonce vyhráli volby a začali zavádět tzv. "frankizaci". Nejen že se měnila
jména ulic, ale zasáhlo to i firmy.
Nešlo jim pochopitelně o to, abychom všichni mluvili francouzsky, ale chtěli změnit sociální strukturu dát kvalifikovanou práci těm, co jí sice nerozuměli, ale byli rodilí Quebečani, neboli foneticky
"Kebekoá". Místní frantíci totiž většinou pracovali na dílně - zatímco v kancelářích vládl jazyk biznysu,
angličtina.
A když úřady začaly nařizovat, které děti anglicky mluvících rodin musí jít do francouzských škol, začali
se lidé stěhovat jinam. Firmy, co zůstaly, musely komunikovat ve "francouzštině", jak neprávem říkali
místnímu dialektu, který měl na míle daleko od krásné, zpěvavé francouzštiny. A lidé, kteří tím dialektem
mluvili, se najednou dostávali na vyšší místa, aniž by měli technickou či jinou kvalifikaci. Začali se
zavádět jazykoví komisaři (jazyková verze komisařl, kteří kdysi hlídali Čapájeva :-) a hrozilo, že se
Quebec dokonce odtrhne od Kanady. " .

Nu a v naší ulici se najednou objevovali stěhovací náklaďáky a po čase zmizel náš soused nalevo i ten
napravo. To už se přestěhovala třetina naší ulice. Bylo na čase jít též - celkem odešlo kolem půl miliónu
lidí. Nenápadně jsem sondoval u nadřízených, zda bych nemohl dostat místo v sousedním - převážně
anglosaském - Ontariu. Řekli mi, že by tím podporovali odchod a měli by problémy.
Po delším hledání jsem si tedy tajně našel místo u malé firmy blízko Toronta a náš dům jsme prodali,
ovšem se ztrátou. Nejvíc mě mrzelo, žře jsme už začal považovat Quebek za nůj druhý domov.
Vypadalo to, že budu muset začít znova - byla to vlastně moje druhá emigrace, snad až na to, že tady mi
nebránili odejít a že mi nehrozilo řádné zavření v komunistickém vězeňském lágru :-). Opět mi ale
někdo chtěl nařizovat, co mám dělat a já už jsem si svobodě přivykl natolik, že se mi nezdála žádná oběť
moc velká.

U té malé firmy v Torontě jsem ale dlouho nepobyl - našel jsem si místo u jedné kanadské státní firmy
(defakto to byla Královská Korunní Korporace) zvané Atomic Energy of Canada Ltd.. První, co jsem
musel udělat, bylo přísahat věrnost královně - což jsem učinil rád: ještě v Anglii nám totiž přispěla její
kancelář pro uprchlíky celými dvaceti librami, to byl tehdy můj půlměsíční plat. Na druhé straně ale
celníci Jejího Veličenstva zase chtěli, aby za balík partyzánek z Čech zaplatil můj kolega tak velké clo
jako za Lucky Strike, což neměl a tytéž mu pak byly zabaveny - asi v zájmu jeho zdraví :-).
Ta přísaha byla formalita a dokonce i security clearance ( tj. potvrzení spolehlivosti) jsem dostal bez
problémů a už jsem se mohl šťourat v atomech. AECL byla firma, která postavila první atomovou
elektrárnu na světě, ale měla v té době už i potíže s inovací: nejen designu, ale hlavně personálu :-).
Dostal jsem se do sekce, kde se dělal návrh elektroniky pro shutdown systémy, rozuměj ochranné
systémy, které jsem z reléových systému předělával na polovodičovou technologii.

Systémy byly dva, oba samostatně stačily na rychlé a spolehlivé zhášení reaktoru. První systém byl
vertikální, používal zhasínací tyče z kadmia, které volným pádem padaly do jádra reaktoru. Byl to velmi
spolehlivý systém - stejně jako je spolehlivá zemská gravitace - a navíc na dokonalé zhášení stačila
polovička tyčí. Druhý systém byl horizontální, používal vstřik gadolinia, které také samostatně stačilo
"uhasit" reaktor. Byl to a je pořád ten nejspolehlivější systém na světě. Ale říkejte to někomu třeba hned
po Černobylu, neuvěří vám . . .

Bezpečnost reaktorů je opravdová věda a výsledek naší práce závisel na těsné spolupráci s vědci. Rozdíl
je v tom, že vědci problémy jen studují, zatímco inženýři je i řeší :-). Ale naučil jsem se s nimi s
trochou trpělivosti vycházet docela dobře. Pro mě toto zaměstnání ovšem znamenalo studovat navíc
hned několik oborů, například automatizaci, nukleoniku, nukleární měření, teorii bezpečnosti,
elektronickou logiku (myslím tu novou, s programovatelnými čipy a sekvenčními obvody) a nakonec i
počítačový hárdvér a softvér.
Zatímco inženýři z druhého systému volili novou, přímo počítačovou, tj. softvérovou technologii, mělo
to velkou nevýhodu: v počítači, jak známo, se instrukce provádějí sériově, tj, jedna za druhou a zasekneli se program, vše se zastaví, což dobře znají použivatelé Mikrosoftích Woken. To by znamenalo, že by
bezpečnostní systém buď nezareagoval anebo vypínal moc často a zbytečně. Obě situace byly
nepřípustné a jako vše, udělal se kompromis: použily se tři kanály a tři počítače, které pak mezi sebou
výsledky porovnávaly volbou "dva ze tří", tj dva přehlasovaly ten třetí, který měl třeba jen vadný jeden
senzor.

Naše programovaná logika byla naopak paralelní - to znamená, že jedna poruch ovlivnila je malou část
obvodu, dala se lehce zálohovat dalšími obvody a za chodu i opravovat, prostě byla spolehlivější. Navíc
jsme mohli na testování použít stejné metody jako pro dřívější hárdvér. V případě poruchy senzoru se
zbytečně nevypínalo, ale přešlo na záložní senzor. Hodina vypnutého reaktoru totiž stojí elektrárnu pár
miliónů dolarů ušlého výdělku a zhasnutý reaktor se někdy dá nastartovat až za několik dní!
Na druhé straně má softvér pro počítače plno možných problémů: instrukce se občas zaseknou nebo
běhají do kruhu, místo aby odbočily na správnou subroutinu a zabezpečení a spolehlivost jsou pak
značně komplikované.
Naše logika pracovala rychle - každý vstup byl zpracován samostatně, bez ovlivnění jiných - zatímco u
počítače se musí rozhodovat podle priority toho daného úkolu, přičemž navíc musí běžící program
doběhnout do bezpečného stavu, než může aktivovat přerušení, tzv. interrupt.
Napsat program pro naší logiku bylo také jednodušší než u počítače, a jakmile byl napsán, vypálil se do
čipů jakožto firmware a ještě se jich hodně předem udělalo do zásoby, pro údržbu. Protože se to navíc
dalo testovat pomocí jiného počítače, zkrátili jsme tak značně i testování za provozu, které se pravidelně
dělá, aby se zaručila spolehlivost. A protože se testovací čas nepočítá jako provozního, může tak ovlivnit
počet "nevýrobních hodin", podle kterých se hodnotí a srovnávají všechny reaktory na světě. Zkrácením
doby našeho testu jsme tento faktor mohli značně vylepšit a dokonce ještě testovat častěji a tím zvýšit i
spolehlivost.

Pak přišel Černobyl, který i nás - díky hazardním ukrajinským operátorům - značně poškodil na
veřejnosti. Jejich systém, kde bezpečnostní obvody jsou částí regulačního systému a tudíž značně

riskantní samy o sobě, je pochopitelně v době testování citlivý na lidské chyby. To je u kanadských
reaktorů "no, no", tedy nepřípustné. Candu reaktor ( kanadský reaktor s těžkou vodou) má , jak už jsem
napsal, dva ochranné obvody (každý má ještě tři volící kanály), jsou zcela nezávislé na regulaci a
nezávislý i jeden na druhém - je tudíž značně spolehlivý.
K tomu máme ještě zařízení, které prostě nedovolí operátorům udělat chybu a to ani nemluvím o tom, že
chladící voda je oddělena od paliva právě onou těžkou vodou - je to teda další ochranná bariéra (to je
bezpečnostní termín, nejde o žádnou zeď). A málem jsem zapoměl: máme též betonové kontejnéry (ty
vlké "bubliny", co vidíte venku), kam se by se vcucla vakuem radioaktivní pára, kdyby došlo k porušení
samotného reaktoru. Zatím se to nikdy za skoro 70 let nestalo, ale jsou přesto pravidelně testovány. A to
nemluvím o tom, že naše seismické studie pro Ontario - které prakticky nemá žádnou sopečnou činnost jsou tak dokonalé, že se od nás učí i jiné státy - bohužel zrovna Japonci moc ne :-).

Nejprve jsem pracoval na renovování návrhů už existujících stanic Pickering A a Picklering B, jakož i
na Bruce A. Stanice mají 4 reaktory, každý od výkonu 600 až 800 MWattů. V té době už vyráběly
třetinu veškeré energie pro Ontário a dokončoval se design pro stanici Bruce B.
Asi si řeknete, proč se nepoužil ten samý návrh jako pro Bruce A? Inu mezi stanicemi je často časový
rozdíl až deset let - některé součástky se už nevyráběly a nahradily je nové a lepší - a navíc jsme během
těch let objevili mnohá vylepšení ke zvýšení spolehlivosti a produktivity. Nu a to hlavní - a také nejtěžší
- byl pro mě návrh zcela nové stanice Darlington A, která se lišila od těch starších hlavně svou bohatou
elektronikou a mnoha jinými vylepšeními.

Nešlo ovšem jen zvládnout nový inženýrský design, bylo potřeba se seznámit s tím, jak ta technika
pracuje, tj. s novým, logickým a počítačovým programováním, trénovat personál, provádět výzkum a
jednat s výrobci i zákazníky. I zde jsem často dostával dotazy od zákazníků, i když jsem jim často
nemohl pomoci, nebyly z mé expertízy. Ale i ty, které mi patřily, často vyžadovaly troubleshooting na
místě a pak - někdo by to musel extra zaplatit mé firmě. Zadarmo to bylo jen v případech, kdy jsme
museli proto změnit náš design.
Často jsem zjistil, že volající se vlastně chce jen poradit nebo dokonce jen uslyšet dobré slovo. To jsem
poznal kdysi sám na sobě a proto jsem se snažil pomoct jim radami - ne uklidňováním, to je bez ceny. A
ještě jeden poznatek: lidé vám většinou odmítnou pomoct ne ze zlé vůle, ale protože prostě pomoct
neumí a stydí se to jaksi přiznat. To jsem nikdy nedělal, jednak se to časem pozná a navíc vám zase oni
nemusí chtít pomoct, když vy ji potřebujete. Pomocí si také lidi zavážete a nic vás s to většinou nestojí,
jen čas :-).
Nu nic - ale jen když to umíte správně zorganizovat. Přišel nám zeshora rozkaz od nějakého blbokrata
(to není překlep, jen můj zvláštní výraz), že zákazníkům nesmíme zadarmo radit, ale napřed požádat o
konto, kam to účtovat. Ten nezkušený blbokrat zřejmě nevěděl, že když žádáte peníze předem, můžete
tak odpudit plno možných zákazníků. Jenomže to se naučíte jen ve škole "of hard knocks" (volně
přeloženo " ve tvrdé škole života") a tu já už měl dávno za sebou. Musel jsem tedy zase přesvědčovat
mého šéfa, že tím, když částečně - zadarmo a krátce - poradím, mohu pak zákazníka přesvědčit, že jim
to levně a spolehlivě vyřešíme. Místo jedné mizerné stovky dolarů jsme tak mohli vydělat tisíce. Šéf už
je pak toho pána seshora nějak přesvědčil . . .

Kromě technických problémů bylo dost i jiných, třeba ty, které bych nazval "technologickými". Tak
například původní "tvrdé" paměťové disky k programování kontrolérů byly velmi poruchové a napsali-li
jste nějaký program, bylo lépe si udělat hned dvě nebo tři kopie. Z porouchaného disku už totiž program
neokopírujete a musel by se psát celý znova. Jinou potíží byla přizpůsobení napájecích obvodů a zátěží.
Výkonový zesilovač - někdy též zvaný driver - musel často hnát solenoidy či motory, na které jeho
dimenzování nestačilo. Musel se tedy najít jiný, na větší výkon a pokud možno "z katalogu" - nechat ho
individuálně vyrábět by se drasticky prodražilo.
Jinak se mi v místě líbilo: byla tam akademická svoboda, jako u každého státního výzkumu - naposledy
jsem ji měl jen na Technice. Co tam ale měli navíc, byly pevné hodiny, placené přesčasy a dobré
benefity. A já to oceňoval, já, který jsem zažil ten malý, privátní výzkum, kde vaše firma (jo, kdyby tak
byla moje!) na vás závisí, protože když nevymyslíte něco, co se dá dobře prodat, jste hned první na řadě
u "východu z nouze."
Je to paradox - bez výzkumu se firmy prostě v té dravé konkurenci neudrží - což kdysi vehementně
popíral i jeden jinak dost zkušený český ekonom :-). Ale navzdory panu profesorovi, který zřejmě znal
jen teplý státní výzkum, je situace u soukromého výzkumu jiná. Výzkum je tam ovšem i drahý luxus: je
méně riskantní renovovat starý design či koupit nový nebo jen licenci patentu. Taková Toshiba to ví a
proto dělá to vše a ještě má svůj výzkum :-).
Ano, v soukromém výzkumu platí, že "život je pes" a kam se na něj hrabe vymírání podle Darwina. Pak
je tu ještě privátní výzkum vlastněný samotnými inženýry - nevede se jim nijak dobře: chlubili se mi
tehdy, že májí práci na celý půl roku dopředu!

V Atomic Energy jsem byl za čtyři roky povýšen nal "section head", tedy něco jako "sekční šéf", ale na
dobrého manžera jsem se už musel učit jaksi až za pochodu. Nebyl čas experimentovat s lidmi nebo
dokonce se učit chybami - ty prostě nesměly existovat. Napsal jsem na to téma později dokonce i jednu
knihu (Manažéři bez manažérie). Co pořád totiž ještě nenajdete je dobrá vysoká škola manažerizmu byl jsem sám překvapen velkým zájmem čtenářů pravě o onu knihu.
Ale to bylo později a zatím čas běžel dál a dál . . .
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Jak už jsem psal, po nějaké době jsem byl povýšen na sekčního šéfa, snad proto, že jsem na designu pro
Darlington udělal dost dobré práce Nejprve jsem byl jen "asisting", tj. pomocný manažer, to aby na mě
ušetřili přidání na platu :-), ale to jsem jim dlouho netrpěl. Jasně jsem jim naznačil, že mám najednou
dvakrát tolik práce a že musím dělat neplacené přečsčasy.
Řekli mi drze, že musím počkat, protože jsem se bohužel ocitl v "mrtvém bodě" škály. A že už mi už kdysi
přidali. Odpověděl jsem jim stejně drze, že jsem si to víc než zasloužil, protože jsem k nim vlastně přivedl
dogitální techniku. A že přidali lidem, kteří neudělali zdaleka tolik navíc,co já. Řekli, že přidání mělo ty
druhé inspirovat k většímu výkonu. Dobrá - řekl jsem - to mi teda radíte, že dostanu přidáno, jen když
můj výkon klesne, ale budu se snažit? Ne, neříkal jsem, že kvitnu, na to vydírání mají jedinou správnou
odpověď, totiž: "Poslužte si!" V příští rundě už jsem přidání dostal, ale jen proto, ž euž jsme nebyl "v
mrtvém bodě". . .

Takže mi přibylo i hodně manažerské práce, na kterou jsem byl pořád ještě ne dost připraven. Nejprve
jsem si vyhodnotil podřízené - měl jsem tři inženýry a pět techniků, všichni byli lidé vzdělaní a
disciplinovaní - a později jsem ještě přibral další. Na to nabírání jsem si udělal jednoduché kriterium:
museli být schopni udělat úkoly, které jim dám, jinak bych je musel dělat já sám a je jisté, že bych to
časově nestačil. Na druhé straně jsem nemohl přetěžovat ty lepší, ti by mi asi s tím brzo sekli. Zřejmě
jsem udělal mé odhady dobře, protože tím, že jsem dal lehčí úkoly hned těm méně schopným, nemusil
jsem je pak přehazovat na ty schopnější.
Horší to bylo se zákazníky a dodavateli. To už šlo o různé taktiky a firemní politiku. Že byli zákazníci
přísní, to je nasnadě, ale byli jinak féroví, věděli, kolik zaplatí a řekli nám toho. Dodavatelé byli často
lišky podšité, protože na rozdíl od běžného licitování - kde si vyberete kandidáty a chodíte za nimi sem a
tam, abyste dostali nejlepší cenu - my jsme museli udělat veřejný konkurz. Při tom prvním způsobu vám
totiž konkurent řekne, pod co jít už nemůže a poznáte, kdo asi blafoval. U konkurzů to nešlo: většinou se
přihlásili kandidáti sami a poslali tlustý návrh, co jak budou dělat a za kolik. Vtip byl v tom, že ti pak
dodavatelé vyráběli podle našeho designu, pod naším vedením a při naší zodpovědností za design. Bylo
to těžké rozhodování, protože ač se pochopitelně dávala přednost levnějším návrhům, nesměla tím za
žádnou cenu utrpět kvalita výrobků.

Několikrát jsem upozorňovali našeho zákazníka, že se nám ten či onen dodavatel nezdá. Pokud šlo jen o
to, že jeho návrh byl moc laciný, náš zákazník většinou řekl: jejich škoda, mají si to lépe propočítat.
Změny v ceně se většinou nepovolovaly, kontrakt je kontrakt a mnohý dodavatel utrpěl tím, že jeho návrh
cenově podcenil, jen aby job dostal.
Vzpomínám, jak si stěžovali, že cena mědi zatím vzrostla. Náš zákazník ale řekl: mohlo to být obráceně a
pak bychom škodovali my a vy byste shrábli extra zisk :-). Pokud měli naši inženýři k některému
dodavateli výlohy, že není dost zkušený - bylo nám opět řečeno, že pokud něco nezkazil, nesmíme ho
obviňovat předem. To jen když už něco polepil v minulosti, mohli jsme ho vyřadit. Anebo když udělal
chybu ve výpočtu - protože se jim paltilo ve splátkách, museli jsme my inženýři vše přepočítávat na tzv.
"současnou" hodnotu, tj. pro dnešek a to tak dobře, jako úředník v bance :-). Nu podle jedné definice je
inženýr člověk, který dokáže udělat všecko . . .

Takže se stávalo, že zákazníci nás v hodnocení často přehlasovali, ale to bylo jejich právo a zbavovalo
nás to jisté zodpovědnosti. Dopláceli jsme na to ale zase hlavně my: výrobci, kteří svůj návrh cenově
podcenili, si to pak snažili vynahradit jinak. Většinou argumentovali, že materiál či něco jiného zatím
podražil.
My jsme to pak museli u zákazníka prosazovat, aby se vůbec mohla výrovba ukončit. S tím naštěstí
málokdy uspěli, ale jak se říkalo, jejich právník byl jejich nejlepší zaměstnanec a ten už jim poradil, jak
na to. Obzvláště, když výrobce zjistil, že se svým návrhem dostal do technické či cenové "slepé uličky",
snažil se vykroutit z konkurzu a ještě dostat zpět zálohu, kterou předtím musell zaplatit ( právě asi by si
to jen tak nemohl rozmyslet :-).

Byli jsme jako inženýři vždy předem našimi právníky varování, že při debatě o ceně nesmíme dávat
žádné technické či cenové návrhy změn - třeba i jen slovní ( v případě Ontaria jsou stejně platné jako ty
psané!). Chytrý výrobce by prostě okamžitě prohlásil, že to, co navrhujeme, je vlastně protinávrh, který
ruší jejich návrh a že s tím novým nesouhlasí oni. Nejen že by se z toho vyvlékli, ale ještě by dostali své
peníze zpět a my bychom měli průšvih.
Nu tak úplně lehké to sice nebylo, ale už prý se jim to několikrát podařilo. Nám se konkrétně stalo, že
výrobce drze prohlásil náš návrh za chybný a hned navrhoval, že jejich inženýring to dá - za předem
neurčenou cenu - do pořádku. Nu to byl podraz první třídy, cena by se zdvojnásobila. Naši zákazníci by
to ovšem nezaplatili a naše firma ano, ale jen s tím, že by nás prostě vyhodila. Můj šéf mi do poslední
chvíle neřekl o co přesně jde, bál se o své místo a nepochopil, že jen my ho můžeme - a ovšem sebe
také :-) - zachránit od toho výhazovu.
Marně jsem celou noc dumal, co jsme udělali špatně. Věřil jsem mým inženýrům, ale přesto jsem nemohl
osobně kontrolovat vše a možností udělat chybu bylo jistě hodně. Ovšem tak velkou chybu, aby se vše
muselo předělat? Jak schůze začala, číhal jsem jako rys, až se prozradí, co jsme udělali špatně.
Jejich mladý inženýrek-benjamínek, teda batole čerstvě vyvařené z univerzity, nám tvrdil, že jsme použili
digitální čipy špatného typu TTL a sice na nižší napětí, než měly naše zdroje. To bylo sice pravda, ale my
jsme volili typ s tranzistory s "otevřeným kolektorem", které dovolovali použít - při změně vnějšího
odporu - i vyšší napětí. To byl vlastně náš chytrý trik, který ten benjamínek pochopitelně nepochopil.

Jemně jsem si ho podal, vysvětlil, že se spletl, že jsme nezvolili tranzistory TTL, jak si myslel. Tím jsem
mu otevřel cestu k ústupu, ale on ubožák ne, on trval na svém. Prohlásil jsem, že se teda radši podíváme
do katalogu a odešel jsem ho hledat. Abych trochu zvýšil napětí v místnosti, dal jsem si dole v kanceláři
nejprve cigaretu a začetl se do novin.
Jak jsem se později dozvěděl, benjamínek tam ze široka rozváděl, jak by to předělal a tím se nevědomky
zahrabával hlouběji a hlouběji. Věděl jsem sice okamžitě, že jsme měli pravdu, mohl jsem hned vzít
katalog a jít zpátky, ale byl to také trochu i trest i pro mého šéfa za to, že mě předem neinformoval, o co
přesně jde - i když jsem se ho ptal. Ale abych mu nekřivdil, asi to sám nevěděl a nenapadlo se ho zeptat
(?). Jenže co kdybych to neobjevil ani já? Jistě, šéf by zůstal a já padl . . .

Asi po čtvrt hodině jsem vstoupil do místnosti, kde už patrně úspěšně předělali celý design, soudě podle
vzteklé tváře mého šéfa. Prohlásil jsem se špatně předstíraným smutkem: "Bohužel musím oznámit"- zde
jsme udělal dramatickou pomlčku - "bohužel jsem měl pravdu já a náš design je zcela v pořádku". Mladík
chtěl ještě něco říci, ale hodil jsem před něj katalog na stůl a jeho šéf, který už viděl ty peníze v kapse,
hned pochopil hloubku té hrůzy a okřikl ho, aby mlčel - no on to řekl trochu hruběji :-).

Tak jsem pochopil, že nápad vyšel od něj a benjamínek měl jen vypracovat detaily a při své snaze ovšem
to hlavní přehlédl. Můj šéf zazářil, podával mi ruku a já mu ještě drze poděkoval jeho důvěru ve mně kteroužto ironii velmi dobře pochopil.
Nakonec vše dobře dopadlo, benjamínka nevyhodili, ale dali mu za úkol kontrolovat kvalitu výroby,
něco, o čemž ale neměl vůbec páru. To se jim ovšem finančně nevyplatilo: dělal totiž pořád další chyby a
museli mu najmout k ruce zkušeného technika kvality - jako se dávají na vojně poručíkům k ruce zkušení
seržanti, protože bez nich se žádná válka nedá vyhrát :-).

Ještě si vzpomínám, jak nám jeden kolega napsal kvůli nějaké blbosti kritický dopis a ještě jej "cc." tj.
kopíroval mému šéfovi. Naštěstí byl šéf na dovolené, tak jsem zašel za tím blbem a vysvětlil mu, že se
nejen mýlil, ale že si můj šéf podá jeho šéfa, proč zaměstnává lidi, kteří tomu nerozumí. Začal něco
koktat, tak jsem mu vysvětlil, že takové věci se nejprve řeší ústně, že se to taak vyřeší a jen výsledek se
napíše do kroniky.
Začal ustupovat, tak jsem ho ještě popíchl, že já, jakožto osočený, musím pak vysvětlovat, jakou blbost
tam napsal a že musím pochopitelně říct pravdu. Začal škemrat, jestli bych to nějak nemohl a podobně.
Dělal jsem drahoty, ale nakonec jsem šel k naší sekretářce a přesvědčil ji, že až si přijde pro ten dopis,
aby mu ho jako autorovi klidně vrátila. A ještě jsem mu doporučil, aby jí přinesl bonboniéru. Byli jsme
pak s ním - jak jinak? - nejlepší kamarádi . . .

Se zákazníky byly i jiné potíže a někdy bylo potřeba opravdu použít inspiraci. Musel jsem jindy udělat
jednu změnu v designu a potřeboval jsem souhlas hned tří úředníků od Ontaria Hydra. První to odkládal,
druhý měl hloupé námitky a třetí pro jistotu ani neodpovídal. Nešlo mi ani o to, zda souhlasí či ne, ale
potřeboval jsem nutně jejich rychlou reakci.
Vzpomněl jsem si na známou formulu "pokud od vás neuslyšíme do týdne, budeme předpokládat, že
nesouhlasíte." To ale použít nešlo, na základě mlčení jsem nemohl návrh stornovat, potřeboval jsem
faktické námitky. Upravil jsem to tedy takto: "pokud od vás neuslyšíme do týdne, budeme předpokládatm
že souhlasíte a změnu provedeme". To pro ně znamenalo, že to opravdu museli přečíst. Všechny tři
odpovědi přišly během týdne a všechny byly souihlasné .
To ovšem zároveň ukazuje, jak jim chyběla logika - kdyby neodpověděli, mohl jsem to sice brát jako
souhlas, ale odpovědnost by pak byla jen na mě. . .
Jak naše projekty pokračovaly, musel jsem se víc a víc bít o peníze, které naše sekce potřebovala, aby se
to mohlo dokončit. Ale to už musí umět každý manažer . .
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Bylo to hezkých šest let a udělal jsem pro firmu hodně práce. Koupil jsem si dům, dokonce i chatu a
připravoval jsem se, jak u firmy krásně dožiju do penze. Jenže Černobyl tomu všemu udělal konec. Jistě,
elektrárny se stavěly dál, ale méně a muselo se šetřit. A jak nejlépe šetřit, než na lidech?
Ne, to neříkám já, to je názor vyššího managementu, aniž by si uvědomovali, že lidé jsou jejich největší
bohatství. Na to nakonec každá firma jen doplatí: propouští se ti dobří, co sice dřou, ale nemají známé
nahoře a ti, co je měli, sice zůstanou, ale protože ničemu nerozumějí, pomalu pohřbívají firmu víc a víc . .
.

Takže se nepropouštěli všichni, jen ti, co byli užiteční: zůstalo například osobní oddělení, chápe tu hrůzu?
To oni mi kdysi doporučovali kandidáty, kteří prošli jejich psychologickými testy, ale jinak nebyli
schopni konat svou odbornou práci. Nic jiného jsem nečekal - to je jako kdyby kostelník radil
zvěrolékaři, jak léčit u telat slintavku.
Týž rok, kdy nám začali draze vylepšovat kanceláře, nás zároveň začali propouštět ¨- kolem pěti stovek
nás bylo. Přišel jsem na řadu až při druhé vlně: nejprve propustili polovičku mých inženýrů a techniků,
po druhé vlně mi už nezbyl nikdo, ani já sám :-). Tuto politiku pak sledovala firma dalších 25 let a
postupně ztratila všechny experty. Ač jsem její konec čekal dříve, teprve teď, po dvaceti sedmi letech, se
dovídám, že museli firmu prodat. tak dlouho je stát zbytečně dotoval. A nikdo neví, co bude dál s naší
kanadskou technologií pro Candu reaktory, s tou první technologií toho druhu na světě.

Dost mě to trápilo - věnoval jsem té firmě i mnoho volného času a duševní energie. Ale nerad se dívám
zpět a tak jsem se asi jevil druhým jako podivín, když jsem říkal, že se budoucna nebojím, že si práci
najdu. Samozřejmě, firma nám dala kurz, jak hledat práci a poradila nám, jak psát naše rezumé, ty
pohádky pro dospělé. Když jsem se zeptal, jak může zlepšit naše šance fakt, že budeme mít všichni
perfektně napsaná resumé, když pro nás nebude dost míst. Dostal jsem odpověď ve smyslu, že místa
budou. Ano, souhlasil jsem, ale co budeme zatím těch deset let jíst?
Naštěstí jsem ještě půl roku mohl zůstat u firmy a použil jsem proto raději na hledání práce služeb
agenturu, jak už jsem o tom tady psal. Před vánoci mi můj agent konečně sehnal intervjú, kterým jsem
prošel celkem dobře. S radostí jsem mu spěchal říci, že mám dobrou šanci to místo dostat.
"Ale já to věděl předem," řekl mi.
"To jste mi tak věřil?" zeptal jsem se udiveně.
"Ale to ne, on je totiž můj švagr u té firmy na osobním oddělení."
Nevím, zda se jen holedbal, ale místo jsem opravdu dostal. Byla to kdysi chvalně - dnes už spíš
nechvalně - známá firma Northern Telecom, pozice byla "test inženýr" a jelikož šlo převážně o
automatické zkoušení, sestavoval jsem zkušební programy, ale hlavně hledal řešení, jak zmenšit počet
zmetků, kterých tam tehdy bylo dost.

Nejprve jsem si vzal na starost zkušební mašiny. Nebylo to těžké: ač se poruchy uváděly v procentech,

nic to neříkalo o skutečných finančních ztrátách. Jednotky byly různých typů a počtu, takže si lehce si
člověk mohl vypočítat, že i šedesáti-procentní poruchovost u pěti mašin neznamená tolik škody, jako pět
procent u tisíce mašin. Bral jsem to tedy ne podle procent, ale naopak podle počtu skutečných poruch a
nákladnosti jejich oprav. A hle, výsledky se ukázaly hned druhý měsíc: procentně se moc nezměnilo, ale
náklady za opravy klesly hned první měsíc o třetinu! A protože u jednoho typu byla třeba jen jedna vadná
dioda, izolovat tuto poruchu znamenalo opravit hned 350 mašin rychle a na jeden zátah!
Během půl roku jsem tak odstranil téměř všechny typické chyby, i když, pravda, ten trend už nutně musel
klesat, když bylo poruch čím dál méně :-).

Horší to bylo u poloautomatckých mašin, které potřebovaly i živé operátory. Ti chytráci pak - ano, byli v
odborech, v unii - využívali toho, že testovací stroje směli opravovat jen opraváři - a oni si zatím mohli
odpočívat v kafetérii. Co myslím tím "využívali"? Zjistil jsem totiž, že hromada "poruch" byl jen
takzvaný "latchup". tj. zaseknutí softvéru. Jak jsem se přesvědčil, stačilo mašinu vypnout a po
nastartování zase chodila OK. To ovšem věděli ti technici i opraváři, kteří poseděli s techniky u kafe, ale
tajili to a do knihy pak zapsali u poruchy "důvod neznámý". Ti chytří to maskovali tím, že přitom ještě
někdy vyměnili nějaký čip - zdravý za zdravý :-).
S tím se ovšem nedalo přímo nic dělat: takové obvinění bych nedokázal a unie by s euž postarala, aby mě
vyhodili. Promluvil jsem o tom sice opatrně s jejich předákem, ale naznačili mi, že to je jejich věc a že by
mě to také mohlo pěkně mrzet. Navíc byl jejich hlavním manažerem vedoucí výroby a ten jim nadržoval,
protože se jich asi bál.
Vyřešil jsem to elegantně: dal jsem do předpisů, že musí nejprve mašinu vždy znovu nastartovat, a teprve
když ani pak nepracuje, zavolat opraváře. Nechtěli to dělat, tak jsem tam občas zaskočil a když jsem
někoho načapal, že volá , zlomyslně jsem mašinu znovu rychle nastartoval a přiběhnuvšímu opraváři,
který se už těšil na svačinku s odpočinkem, naznačil, že "už jsme to opravili" :-). Zakázat mi to nemohli,
bylo to přece v procedůře, ale ten jejich vztek!

I opravy jsem lépe přeorientoval: jeden čip v testovací mašině byl opravdu poruchový, alespoň podle
častých zápisů v knize. Oni vždy při té příležitosti zavolali opráváře a ten pak musel naprogramovat nový
čip. A to prosím druhý den zase a nebo i víckrát za den, ale nikdy neudělal najednou dva či víc. I pro
technika to navíc znamenalo až hodinový prostoj, lépe řečeno "prosed" v kafetérii - no nekup to, jak říká
můj přítel :-).
Vypracoval jsem tedy návrh, že se naráz naprogramuje 50 čipů, což trvá asi 20krát rychleji než když se to
dělá jednotlivě. Krabice s čipy se dá do skladu a technik, který bude čip potřebovat, si ho vyzvedne a
podepíše to do knihy. Nu a když počet čipů v krabici poklesne pod pět, udělá se dalších padesát. Můj šéf
hned pochopil všechny ty velké úspory: už nebude žádný zbytečný prostoj v kafetérii, ušetří se čas
techniků i opravářů a něžný trik byl i v tom zápisu - tak se totiž lehce pozná, komu se ničí čipy častěji a
hádejte, proč? :-).

Ano, šéf to pochopil, ale na schůzi se mnou jít nechtěl, neměl prostě ty testikule, které takový boj chce.
Šel jsem tedy sám - a čekalo jich tam na mě hned dvacet. Všichni věděli, o co jde a už se na mě chystali,
div ne s baseballovými pálkami - jejich oblíbeným sportem v době stávek. Když jsem počal mluvit o
mém návrhu, začali na mě hned pokřikovat. Klidně jsem shrábnul moje papíry a odcházel. To už řvali,
ale abych se vrátil :-). Řekl jsem, že patrně pracujeme každý pro jinou firmu, když nemají zájem věci

vylepšit. A dodal jsem, že moje metoda není nic nového, že se už dávno používá ve skladech po celém
světě - co jim teda tak hrozně vadí. Přece jen se zalekli, abych nezačal mluvit o těch prostojích a začali
naslouchat.
Jen jeden z nich, nepříliš inteligentní, prohlásil, že to ale nikdy nedělali. S údivem jsem mu řekl, že se tu
bavíme o poruchách na testovacích strojích a ne o někoho svatební noci.
A ti tvrdí unionáci se rozchechtali - na takové vtipy jim ještě jejich šedá hmota stačila. Pokračoval jsem
klidně dál, ale ten nepolepšitelný zase vykřikoval, že ty čipy jsou citlivé na statický náboj a že by to
chtělo specielní krabice. Beze slov jsem sáhl do kapsy a vytáhl pětidolarovku, vrazil jsem mu jí do ruky a
on ji, blbý a překvapený, vzal.
Všichni zírali jako sovy, co tím chtěl básník říci. "Ta krabice," vysvětluju všem ochotně, "je potřeba jen
jedna a stojí asi tak dva dolary. Já to rád zaplatím ze svého. A ten pán tady si může koupit hned krabice
dvě - do té druhé si může strčit ty svoje námitky, i když bych věděl i o jiném, lepším místě . .."
Odboráři se už zase chechtali jak blbí a tak jsem vyhrál. A ještě poučení: už bych to nikdy nedělal. Já se
tam obětoval pro firmu, riskoval jsem můj job a nakonec pochválili jen mého šéfa. Já z toho měl alespoň
to, že mě pak unionáci slušně zdravili.

Jindy, to jsem byl ještě pro Univac na "montáži" v USA, kde jsem měl vyměnit dva elektronické zdroje.
Technik, co mi ho přidělili, mi vysvětlil, že nejsa v jejich unii, nesmím se dotýkat nářadí ani přístrojů a už
vůbec ne dělat nějakou jejich práci, například podat mu šroubovák.
Problém byl, že díky své neschopnosti pak nemohli vůbec ty dva zdroje najít, ač mi z Montrealu
potvrdili, že jim je poslali a že k nim došly. Vydal jsem se po fabrice, abych je našel sám. To mi jejich
inženýr, kterému to už bylo trapné, milostivě dovolil. "Hlavně je ale nestěhujte sám," varoval mě, "to by
nám to pak unionáci z dopravy zavařili!"
Zdroje jsem našel lehce, hlavně proto, že jsem věděl, jak vypadaly. Opět šlo o případ, že pod svícnem je
tma - byly ve stejné budově, jen o patro výše. Nechtěje toho inženýra přivést do maléru, hodil jsem si
ruku na šátek, jako by byla zraněná a poprosil jsem místního uklízeče, zda by mi je nešoupl do výtahu. A
nahoře jsem požádal zase tak o vytažení z výtahu.

Inženýr byl sice rád, ale bál se, zda jsem je nestěhoval já sám.
"Nebojte se, "povídám, "ani jsem se jich nedotkl, to vám mohu odpřísáhnout."
"Ale jak jste to .-? "
Nenechal jsem ho domluvit: "Slyšel jste někdy o levitaci? To u nás v Quebeku máme -"
"No dobře, dobře," zarazil mě - pochopil, že si z něho dlám legraci - a dál už se neptal.
Ta historka má ještě dovětek. To bylo v pátek, ale musel jsem čekat na instalaci až do pondělí, protože
jsem tam nesměl v sobotu ani v neděli pracovat. V pondělí jsem se dozvěděl, že ten můj technik tam
zatím o výkendu na těch zdrojích sám pracoval - on směl, já ne! - a protože tomu nerozuměl, jeden ten
nový zdroj dokonce spálil na maděru!
Nainstaloval jsme teda jen ten druhý, kterého se naštěstí nedotkl, spustil ho a řekl jsem jim, že si teď
klidně mohou znovu napsat do Montrealu, že jim velice rádi nový zdroj zašleme a že jim tam i někoho
časem zase pošleme.
Nabídli mi, že bych tam mohl zůstat, než ten nový zdroj přivezou. Udělal jsem smutný obličej a řekl
jsem: "Ale já mám v Quebeku vážnou práci, nemám čas zde asistovat nějakým pekařům elektrických
zdrojů" a s klidem jsem odejel. Když jsem to po návratu vše vyprávěl šéfovi, dlouho se tomu smál: měl s

těmi frajery také svoje zkušenosti.
Odbory mi opravdu dokázaly někdy udělat život dost těžký, ale já se na ně nezlobil. Dokonce jsem ty
odboráře i litoval:oni vlastně nikdy nezažili radost z dobře vykonané práce . . .
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Ano, po roce úspěchů, které mi v Northernu ocenili jen tím, že mi místo přidání dávali jen další
průšvihy, jsem konečně kvitnul. Po měsíci jsem dostal místo u CSA neboli Canadian Standards
Association. Je to soukromá firma, tzv. nezisková, firma, která testuje a certifikuje výrobky, kanadské i
cizí. Na rozdíl od té české, není ta kanadská subvencovaná státem a musí se sama uživit. Proto jí firmy
za testování a certifikace platí.
Poslední dobou její inženýři létají po světě a certifikují cizí zboží s ohledem na jeho bezpečnost, přímo
na místě. Teprve pak může být to zboží prodáváno do Kanady . Zkouší se obvykle jen první série a
jakékoliv nalezené odchylky - tedy ty, které neodpovídají kanadským normám - se musí opravit, než
výrobek dostane certifikační štítek se značkou CSA. Ten je pro prodej zboží v Kanadě zákonem povinný
a to pochopitelně i pro originální, kanadské výrobky.

Za certifkaci se platí podle spotřebovaných hodin, přičemž se násobí počet hodin inženýra jistou
konstantou. Ty všechny peníze ovšem nedostane on, jen malou částku z toho: zbytek je na platy
vedoucích, sekretářek, zkušebních techniků, náklady na provoz, budovu, vytápění, atd.,atd. Zákazníci to
ovšem nevědí a pak se diví, že i když dostanou účet na pár hodin, platí - podle nich - horentní sumy.
Firma pak udělá nátlak na inženýry, aby dělali rychleji :-).
Podle toho jsem si je také hned rozdělil: Japonci nekoukají na peníze, ale chtějí vše rychle, Američanům
jde jen jen o peníze, zatímco Kanaďané se s námi hádali už jen z principu a hned vyhrožovali jejich
poslancem :-). Všichni si ovšem myslí, že to u nás nějak usmlouvají jako na perském trhu a jsou
zklamáni, když to nepracuje. Ti chytřejší si pak raději pozvou certifikační inženýry přímo do jejich
země, kde zaplatí jen za pobyt a práci toho kterého inženýra. Hromadě testů také asistují, tedy opět
ušetří.

U Američanů je ještě jeden problém: naše CSA normy jsou v Kanadě zákonem, asi jako v Česku ČSN.
V USA ale mají Underwiter laboratories (UL, neplést s "underwater lavatories" :-), jejichž normy jsou v USA - naopak jen doporučením, jejichž přijetí závisí na té či oné regulační komisi, a to individuálně
pro každý z 50 států USA.
U nás v Kanadě ale samotné UL neplatí a aby mohli cizinci své zboží u nás prodávat, každé musí mít
onu značku CSA. Častokrát mi tvrdili, že UL od nich to či ono nechtějí, na což jsem jim s úsměvem
řekl, že my v CSA to děláme pořádněji a bezpečněji :-).
Ze začátku jsem se vždy trápil tím, že některé jednotky neprošly testem. Můj šéf, skvělý chlapík, mi ale
dal dobrou radu: "Tím se netrap, to je jejich problém. Hlavně jim neraď, to by nás jejich konkurenti
roztrhali na kusy". Někdy to ale bylo těžké: nemohli jsme přece zatajovat věci, které byly v každé
učebnici . . .

Takový případ se mi stal s jedním Japoncem. Jako většina inženýrů kvality měl jen povrchně-technické,
já říkal "kuchyňské", vzdělání. Co ale uměl dobře, bylo že mě popoháněl: otravoval mě denně. Měl u mě

asi třicet různých produktů, celkem až dvacet procent z toho, co jsem měl momentálně na starosti. Proto
jsem se ho také hned zeptal, které potřebuje nejdřív. Na blbou otázku ale můžete dostat jen blbou
odpověď a on také prohlásil, že všechny. Tož jsem se ho dál neptal a určil jsme si pořadí podle sebe.
Horší bylo, když jeho počítačové jednotky neprošly běžným testem na bezpečnost. Vstupní filtr měl
totiž kondensátor, který se při připojení na síť nabil a po vytažení zástrčky ještě nějakou dobu držel
napětí. Aby napětí klesalo dost rychle, připájí se paralně k němu vybíjecí odpor, jehož velikost pak
určuje rychlost vybíjení. A čím menší rezistor, tím rychlejší vybíjení. Pochopitelně jsem mu to nejprve
neřekl - jen to, že se napětí drží příliš dlouho nahoře. A poradil jsem mu kontaktovat jeho inženýry, teda
ty pravé.

Nevím, jaké inženýry tam kontaktoval - byla to jedna z největších japonských firem - ale vrátiil se ke
mně za týden s tím, že oni nevědí, co s tím mají dělat. Řekl jsem mu tedy, že my nesmíme dávat rady a
proč ne. Pořád žebronil a tak povídám: mohl bych vám nanejvýš říci, co by s tím udělal můj strejda, on
je radioamatér.
"A co by udělal váš strejda?" zeptal se desperátně, tak jsem mu řekl, že by tam dal paralelní odpor.
"A jak velký?" povídá.
"To vám také nemohu říci," odpověděl jsem.
To už totiž narazil na jiný odpor, na můj odpor k jeho vyzvídání :-). Za týden mě zase otravoval, že prý
inženýři nevědí, jaký odpor tam dát. To už jsem tušil, že si z něho asi dělají srandu a znovu jsem
opakoval, že mu nesmím poradit. Zeptal se zoufale, co by tam teda dal můj strejda. Vážně! Tak jsem mu
sdělil, že by strýc vzal kalkulačku a že by mu vyšel odpor veliký 135 tisíc a 544 kiloohmů.

Pochopitelně tak mi to sice vyšlo na kalkulačce, ale takhle přesný odpor by ho stál možná pár stovek
dolarů jeden - prodávají se totiž jen odpory v určité, zaokrouhlené numerické řadě, která má třeba jen
pár velikostí na celou dekádu.
Za týden mě opět zoufale volal, že takový odpor nemůže nikde sehnat. To už jsem viděl, že ten vtip jeho
inženýrů zašel moc daleko. Řekl jsem mu tedy, že tam náš technik zatím dal odpor menší, celých 120
kiloohmů a že to pracuje OK.

Když jsem byl pak několikrát v Japonsku, na večeři mě nikdy nepozval - pravda, ten jeden rok žil ten
rok pořád v Torontě (déle jim tam firma žít nedovolí), ale jiní ano a na jednu večeři nikdy nezapomenu.
ne že by nebyla skvělá, ale měl zvláštní okolnosti.
Jednalo se o jiného mezulána a dokonce od jiné firmy. Když jsem totiž přejímal od kolegy, co odcházel,
nějaké jeho projekty, kde nasekal pár chyb, přišel mi od toho Japončíka fax, kterým ty chyby vyčítal
mně. Opověděl jsem mu (dokonce časově před jeho faxem - to se díky časovému rozdílu stávalo: my
byli o 16 hodin napřed :-) a ohradil jsem se, že ty chyby nebyly moje,ale toho kolegy a že mě to mrzí,
protože urazil mou "honour" neboli čest. To už jsem tehdy věděl, že to je slovo, které u Japonců může
znamenat i důvod k harakiri :-).

Naše pojetí cti je ale trochu jiné - zrovna běžela aféra prezidenta Clintona :-). Nebudete tomu věřit, ale
během dvou hodin mi přišla velká omluva od toho mezulána a za hodinu nato ještě od jeho šéfa a pak
ještě od šéfa jeho šéfa.

Aby si mě udobřili, předem si zjistili, kdy zase letím do Japonska a přijeli pak všichni tři za mnou do
Tokya na tu večeři přímo Shinkanzenem, japonskou Strelou :-). A že to bylo daleko, až na druhé straně
posvátné Fidži!
Před první návštěvou Japonska mě moji kolegové předem varovali: Japonci totiž znali naše normy
nazpaměť a navíc lépe než my. Při konferenci se mnou běžně zasedlo až deset takových inženýrů a
všichni znali naše normy nazpaměť- nemusím asi podotýkat, že já ne :-).
Věděl jsem si ale rady: vrhal jsem se při každé otázce vždy na výtisk normy, s vysvětlením "abych to
citoval přesně" a vysvětlil jim jednotlivé výrazy - to abychom se vyvarovali špatných interpretací.
Naštěstí ten pravý důvod mých "citátů přímo z papíru" neuhodli. Nenaučit se to nazpaměť bylo pro ně
nemyslitelné! Byl jsem pak v Japonsku ještě několikrát - ale nějak jsem se nenaučil sdílet obdiv cizinců
k této jejich pedantské preciznosti.

Ono to bylo všecko také moc nepřirozené. Když jsem cestou do restaurace uslyšel zpívat cizokrajné
ptáky, všiml jsem si hned, že sice zpívali, ale z reproduktorů skrytých v křoví. V restauraci jsme se zase
hodinu dohadovali, abych seděli přesně podle našich funkcí a seniority - a pak jsme si všichni sedli na
zem jako nomádi! Mám podezření, že i t a jejich slušnost a usměvavost jen skrývala jakýsi pocit
nadřazenosti, který ostatně dokázali tak nelidsky projevovat v době války.
Stěžoval si mi tam jednou jeden Američan, že už měl s nimi dohodnutý kontrakt, jen ho podepsat, ale
místo podpisu klidně vše změnili a začínalo se znova. Jeho šéf v Indianě zuřil, ale s nimi to nijak
nehnulo. Jedno je ale jisté: jak podepíší kontrakt, hned druhý den začínají vyrábět. A ještě jedna
příjemná věc: jste zákazník a chcete něco změnit? Žádný problém a často to i udělají zadarmo. Nevím,
jak moc se soudí, ale USA prý mají desetkrát méně advokátů na jednoho obyvatele.

Jak už jsem psal, při certifikaci jim šlo jen a jen o čas. Když předběhli konkurenci o měsíc, shrábli tím
často většinu trhu na dlouhou dobu. A co se týká kvality, to byl jejich bůh. I když se i v tom odbývání už
naučili leccos od Američanů, je to pořád u nich mnohokrát lepší. Američanům jde jen a jen o to, co
nejvíc prodat, ale oproti Japoncům mají naopak větší nápaditost a tvořivost.
A když to tak porovnám, musím přiznat, že Evropa v sobě spojuje dobrou kvalitu i tu inspiraci, a měla
by mít v buducnu lepší šanci než Amerika nebo Japonci. Bohužel jí v tom tvrdě brání právě ta rakovina
z Bruselu . . .
Když jsem nastupoval v CSA, nevěděl jsem, že budu muset tolik cestovat, po USA, Kanadě i Japonsku.
Ale zvykl jsem si na to a využíval jsem těch cest hlavně k tomu, abych tam poznal lidi - ti jsou všude to
nejzajímavější. A věřte si nebo ne, ve většině vlastností jsou si lidé všude podobni jako vejce vejci. Až
to někdy bolí . . .
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Jak se víc a víc jezdilo certifikovat přímo do ciziny - protože se víc a víc kupovalo zboží ciziny, začal se
nad lokálním certifikováním rozprostírat mrak. Plánovalo se totiž zřídit odbočky přímo v cizině a bylo
jen otázkou času, kdy firma omezí počet místních zaměstnanců. Především to bylo díky USA. které si
začaly zřizovat kanceláře CSA doma ve Státech - což zdůvodňovali tím, že víc a víc svých výrobků
dováželi do Kanady. Zároveň se vyjednávalo, aby se uznaly americké testy prováděné jejich UL, i v
Kanadě a tak krásně obejít CSA.
I Japonci začali také víc a víc používat testy od UL, což jim stačilo k tomu, aby dostali jejich zboží do
Statů a Američané je jako své zboží posílali vesele do Kanady. Navíc tu bylo plno výrobků z Asie, jejich
výrobci klidně ignorovaly naše normy a často se dnes už objevuje varování v TV, že například čínské
hračky používají barviva s jedovatým olovem.

Jako obvykle, začal jsem shánět práci dávno předtím, než došlo ke krizi - to mě naučilo propouštění v
Atomic Energy, kde jsem to bohužel neučinil. Mým cílem bylo najít si místo někde na venkově, koupit
si tam dům a už to tam do penze dosloužit. Života na severu jsem se nebál - myslím si ostatně, že naše
generace byla asi už ta poslední generace potomků dávných kanadských pionýrů.
Také my jsme ještě začínali s ničím a museli jsme umět vše. Když jsem přišel do Quebeku, nebylo tam
ještě ani státní nemocenské pojištění. Za léčení si platil každý pacient sám a dny neschopnosti placené
nebyly vůbec. Dnes mají nemocenskou všichni a co se týká práce, hodně emigrantů do Kanady se hned
naučí postup, jak žádat o sociální pomoc a s tím pak vydrží bez práce až do penze. Není nad demokracii,
přátelé! :-).
Na druhé straně jsou tom kanadští penzisté dost špatně: státní penze je malá, takže se k tomu přidává
ještě jedna, Old Security, ale ani to nestačí a každý si ještě raději platí ještě tu svou, protože, jak už
zpíval Kecal v Prodané, "každý jen tu svou, má za jedinou, " atd., atd. Volil jsem venkov, protože tam
jsou menší ty místní, tzv. komunální daně, a to i za dům, zatímco v městě nemáte na vybranou: buď
drahý dům a daně anebo drahé nájemné v bytě.
Hlavní důvod ale byl, že mě už město přestalo bavit. Špatný vzduch, chřipkové epidemie, městský
traffik - to jsem si užil už 30let doma a třicet let v Kanadě.
Příležitost vyměnit práci se mi naskytla brzy - hledali senior-inženýra (to je prosím titul, ne stáří!) pro
nukleární elektrárnu fy. Ontario Hydro (dnes teda už více "nuklo" než "hydro") na poloostrově Bruce.
Na intervjů mi dávali různé trikové otázky, na které už jsem měl dávno vypracovanou jednu pythickou
odpověď, totiž : "To jsem rád, že se mě na tohle ptáte". To zatím vyšokovalo každého :-).
V jejich případě otázka zněla: "Jak byste se vyrovnal s tím, že váš vedoucí by byl mladší než vy?". Když
jsem řekl moje "to jsem rád, byli - jak jsem ostatně čekal - hodně zaraženi a tak jsem jim to ochotně
vysvětlil. Řekl jsem, že to totiž už znám z obou stran: nejen že jsem už měl mladší šéfy, ale také jsem
naopak dělal mladšího šéfa starším inženýrům. No uznejte sami, nebyla to briliantní odpověď?
Pochopitelně, ale nestačila :-). Skóroval jsem hlavně proto, že jsem byl šest let v AECl, kde Ontario
Hydro byl náš hlavní zákazník.

Pomohly mi i moje zkušenosti se sháněním práce: po celou dobu mé aktivní práce v Kanadě - skoro
třicet let - jsem alespoň jednou v roce sháněl lepší job. Pochopitelně jsem většinou nic lepšího nenašel a
zůstal jsem na svém místě, spokojen, že jsem udělal, co jsem mohl a že teda asi momentálně nic lepšího
není. Čtyřikrát jsem si ale opravdu našel něco lepšího a vzal jsem to. Navíc jsem si udržoval postřeh, co
se nejvíc v té které době od zaměstnanců žádalo: nejprve to byla experience, pak zase loyalita, někdy
hledali někoho, kdo umí řešit průsery nebo někoho, kdos e naopak spokojí s mizerným platem. A byly
doby, kdy zase vyhrávalo to nejprolhanější resumé :-). A naučil jsem se tedy hned poznat, co chtějí,
někdy teda až po krátkém rozhovoru se znuděnou recepční . . .
Dokonce jsem si po vzoru umělců udělal vlastní portfolio, kde byly fotky a schemátka toho, co jsem kdy
udělal. To portfolio jsem pak nenápadně nabídnul "intervjúkovi", který se už vrtěl, protože nevěděl, na
co by se ještě pitomého zeptal. Skočil po tom jako hladový pes, čuměl na obrázky a dával mi otázky, na
které jsem pochopitelně už předem věděl odpovědi.
Většinou jsme se do toho tak zabrali, že se mnou strávil dvakrát tolik času než s někým jiným - a proto
si mě také při výběru daleko lépe pamatovali. To víte, jinak to nejde, když se přihlásí sto inženýrů a oni
potřebují jen jednoho, je to tvrdá konkurence, kam se hrabe Darwin.

Také se mi vyplatilo, že jsem uměl mluvit, tj. že jsem se uměl "prodat". Inženýrům jsem například
vysvětloval, co vše jsem navrhl a vylepšil, manažérům zase kolik jsem v minulém místě na čem ušetřil ti přímo jihli, jako kdyby už ty ušetřené peníze utráceli :-). Tohle vše bych si vlastně měl dát
copyrightovat, ale je mi to jedno - já už to potřebovat nebudu a pokud se vám to hodí, je to vaše.
Dokonce ani netrvám na tom - jako například trvají autoři softvéru - že to nesmíte dál vylepšovat :-).
Ale zpět k té elektrárně. Po dvou měsících tréninku - byla to legrace, já jsem design těch věcí předtím
sám navrhl - mě usadili v departmentu paliva, v našem případě to byly fuel bundles, válce s nukleárním
palivem. Candu technologie je jiná než druhé: nepoužíváme palivo obohacené isotopem uranu jako
Američané či Rusové, ale prostou rudu, oxyd normálního uranu. Jako moderátor pak používáme těžkou
vodu, která jediná je ve styku sa plivem a jen nepříno přes stěny reaktoru ohřívá obvod s normální
vodou. Naše konkurence používá jen normální vodu, což je daleko riskantnější.
Moderátor dělá provoz bezpečnější a navíc by ztráta moderátoru prostě sama uhasíla řetězovou reakci.
Teplo by ale zůstalo a proto je třeba ještě mnoho hodin po zhasnutí reaktor chladit. Naše neobohacené
palivo se ale spotřebuje rychleji a proto se musí vyměnovat za chodu, tj. aniž by se reaktor zastavil.
Palivová mašina (fuelling machine), která dopravuje palivo do reaktoru, musí být: vodotěsná,
vzduchotěsná, radioaktivně stíněná, elektricky izolovaná a pochopitelně musí též vydržet vysoké tlaky a
teploty. Navíc je celá zavěšená na jeřábu a je s ní možno napájet každou ze čtyř set palivových rour
reaktoru. Je to prostě zázrak kanadského inženýrského designu, klobouk dolů.

První rok byl sice pracovně únavný: nebyl jsem předtím v kanceláři zvyklý pracovat intenzivně celých
osm hodin denně, často i v noci nebo pořád lítat po elektrárně. Někdy jsme v zimě zůstali na elektrárně
třeba i tři dny, díky nesjízdným cestám, blizzardu a závějím sněhu. Po roce jsem přešel na nový projekt,
tzv. SLAR, který testoval a vyrovnával poněkud prohnuté trubice s palivem.
Bylo to technicky i technologicky velice zajímavé, možná ještě víc než palivová mašina: jedna sonda
hledala nerovnosti ( jen zevnitř, přes ocelovou stěnu!, druhá měřila úhel pootočení a pak se hlavice
vyměnila, hydralický lis vsunutý do roury tuto rouru narovnával (zevnitř roury!) a vnější distanční
pružiny se zevnitř (!) posunovaly elektrickou cívkou a to odpalovacím principem jako kdysi u
elektrického děla. Nikdy předtím se to nedělalo a my byli najednou jakýsi technický předvoj, před

kterým každý smekal.
Lidstvo potřebuje stále víc energie a ještě více energie, dokonce ta spotřeba roste rychleji než počet
obyvatel na zeměkouli. A elektrická energie je jedna z nejdůležitějších energií, které člověk používá.
Její spotřeba je proto jakýmsi měřítkem výše civilizace toho či onoho státu - ona žene většinu motorů v
průmyslu, pohání dopravu, vyrábí chemikálie a plastiky, napájí elektrické spotřebiče, vyhřívá i topí a
bez ní by si naše počítače ani nevrzly.
Bohužel je ale i ona oborem, který chce dnes kriticky posuzovat skupina nedoučených politiků, kteří ani
neví, jak se vyrábí a jaké jsou s tím problémy. Nu prosím, to bych jim odpustil, ale že neznají její
ekonomický dopad a propagují neefektivní a nespolehlivé zdroje, a to tak násilně, že je to téměř
ekofašismus, to se odpustit nedá. Oni neví, co jsou to energetické a tím pádem i finanční ztráty a pomalu
bude ten jejich "čistý vzduch" dražší než zlato. Nestydatě mávají výrazy jako "tisíce vědců se shodlo",
mají biomasy plná ústa a patrně i plnou mozkovici. A to vše jen proto, že oblbovat masy dnes může
každý nedoučený - ale svobodně zvolený - kretén, podplacený mazaným biznysmenem.
Každý dnes už ví, že čistý výkon u tzv. "obnovitelných" zdrojů bývá někdy jen dvacet procent dodané
energie a 80 procent se prostě v procesu nějak ztratí, asi jako když z kubické krychle dřeva vyřežete
jeden kolíček na prádlo. Ty zdroje navíc potřebují sluneční svit nebo vítr a tak jsou tyto zdroje značně
nespolehlivé. Nová energie totiž musí být především levná, jinak se díky její drahotě zdraží i vše ostatní,
co tu elektrickou energii potřebuje, například veškerá výroba, doprava a podobně - je to prostě
začarovaný kruh.
A to nepočítám, kolik peněz se ztratí v kapsách spekulantů! Idiotské nápady, že se velká část energie dá
ušetřit přímo samotnými spotřebiteli, už sice dávno vzaly za své - jen ti nejblbější aktivisté pořád ještě
neviidí, že dnešní lidé prostě šetřit nechtějí a co je horší, ani neumějí. Energie se také sama neobnoví, to
není perpetuum mobile - takže i ta její "obnovitelnost" je jen totální lež.

A politici? Kolik jich ví, že jejich prosazování šroubovitých zářivek je směšně zastaralé - jsou už dávno
překonány žárovkami typu LED, které ušetří daleko víc a navíc vydrží daleko delší dobu: až dvacet let.
Jenže jejich výrobci neměli dost peněz na podplacení politků :-).
Větrník, který se netočí, je nám tak málo platný jako mozek aktivisty, který nemyslí - výsledný efekt
není dokonce ani nulový: je čistě negativní. Máme tu u Huronu plno oněch "větráků": dnes například
bylo větrno a přesto se jich polovička netočila. Proč asi? Někdy si říkám: jsou opravdu ti jejich
propagátoři takoví zabedněnci nebo jen notoričtí lháři? Asi to bude tak půl na půl . . . :-).

A tito ekofašisté si dělají zákony, proti kterým není odvolání a ničí nejen krajinu, ale halvně
hospodářství. V Ontariu jsme na ten ekofašismus už doplatili: zmíněné odmítání nukleárních elektráren
a zavádění větrníčků nám naši elektřinu - kdysi nejlevnější na světě - zdražilo natolik, že jsme teď jedni
z nejdražších. Ontario Hydro prodalo jednu svou velmi rentabilní složku - tj. rozvod a dodávku energie jiné společnosti, které nám teď jen za dopravu jedné kilowatthodiny počítá víc, než samotná elektrárna
na výrobu téže!
Podobně jako v Evropě, vláda zde protěžuje větrníčky a musíme jim platit za kWh čtyřikrát víc než
platíme elektrárně. Navíc se musí jejich elektřina vykupovat - když se točí - přednostně, jinak by byly
totálně ztrátové! Největší legrace je, že větrníky nám žádný čistý vzduch nepřinesou: největší elektrárny
zde jsou nukleární a ty vzdych "nešpiní".

Práce na atomové elektrárně je předmětem přísné bezpečnostní skrutiny, ale opatrnosti se pořád ještě
lidé musí učit. Protože jsem občas musel i do reaktoru - samozřejmě vypnutého a vychladlého - odíval
jsem se do plastických skafandrů, do kterých byl hadicí vháněn vzduch. Při mé první návštěvě jsem
nějak nemohl najít na zdi konektor k hadici a při tom hledání a nervozitě jsem zapomněl, že pokud
nejsem připojen, nesmím dýchat: v reaktoru je totiž stále ještě radioaktivní plyn tritium.
Jenže testování je naštěstí neúprosné: ukázalo se to druhý den ve vzorku mé moči . V takovém případě
pomůže fyzika. Jistě znáte tak zvanou hodnotu poločasu rozpadu - tj. doby, kdy se radioaktivita
rozpadne na polovinu. U tritia je to několik měsíců, ale při proplachování kapalinou - rozuměj pitím - se
tato doba srazí na tzv. biologický poločas rozpadu, který je jen několik dní. Kdybych dostal větší dávku,
dali by mi dokonce celou basu piva zdarma, ale bohužel to nebylo tak zlé :-) - prostě jsem se na to pivo
nekvalifikoval. Nu už je tomu dvacet let; od té doby jsem vypil hodně piv, ale vždy jen za vlastní
peníze . . . . .
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Pak se mi najednou naskytla pracovní příležitost u mé staré dobré známé Atomic Energy of Canada Ltd.,
tentokrát na prérii, v provincii Saskatchewan. Vždycky jsem se chtěl podívat na západ, teda na další
dobu, aby to prostě stálo za to. Job to byl na čtyři roky, ale manželce jsem zalhal, že je jen na dva - bál
jsem se, že by jinak se mnou nešla.
Město se jmenuje Saskatoon, má něco přes sto šedesát tisíc obyvatel a říkali jsem mu "Ottawa na prérii".
Mají tam hodně mostů a protože je to pěkně na sever (52 stupňů severní šířky), často tam bylo - 40 stupňů
Celsia, s větrem až -50 stupňů i méně (rozuměj větší mráz :-). Není to totiž na severu chráněno horami a
tak tam mají větry z Arktidy volnou cestu. . . .

Na druhé straně ale to bylo město s historií a kulturou. Zatímco tam lidé žili už před 8 tisíci lety, první
Evropam se tam objevil až roku 1690. Lidé se tam stěhovali jaksi pomalu - asi kvůli té zimě - a
Severozápadní Rebelie národa Métis (to jsou míšenci indiánek kmene Cree a bělochů) také na nějakou
dobu stěhování odrazovala. Městu pomohl hlavně "gold-rush" - zlatá horečka, v roce 1897 až1899. Jedna
vlna zlatokopů přijížděla na Yukon z Pacifiku: lodí do Skagwaye a tam přes smrtelný Chilcootský
průsmyk dál po řece na Klondyke. Jak nebezpečná ta cesta byla, nám napoví fakt, že ze 100 tisíc
prospektorů dorazilo do Klondyku jen asi 40 tisíc.
Lidé se ovšem brzo dozvěděli o hrůzách té cesty a druhá vlna zlatokopů to raději brala přes kontinent
(t.zv. overlanders), ale stejně jim ještě hrozilo, že první zimu na Klondyku nepřežijí. Proto byli v určitých
místech kontrolováni kanadskou policií, zda mají dost zásob na přezimování. Saskatoon byla jedna
taková zastávka a bylo to zároveň i poslední místo, kde se daly koupit zásoby a nářadí. To zvýšilo
požadavky i na místní výrobu a město na prérii bohatlo a rostlo tak rychle, že se mu začalo říkat
"boomtown".
Dnes tuto historii najdete už jen v městském Boomtown muzeu nebo v blízkém muzeu oné rebelie v
Batoche, kde bojovali oni Métis proti armádě. Byli to výborní střelci a bufalobijci, kteří vyráběli sušené
maso "pemmican" pro zlatokopy a cestovatele vůbec. Svoji půdu si zabrali bez povolení, ale pak ji
najednou nechtěli vládě vrátit. Bojovali několik dní (1885), než jim došly zásoby střeliva.
Jednu zajímavost tam najdete přímo na hřbitově. Je to náhrobní kámen velitele oněch Métis - byl to
Gabriel Dumont, který podle náhrobku zemřel daleko později (+1906) než generál Frederic Middleton
(+1898) který ho tam tehdy porazil. Zdálo se mi to divné, protože politický vůdce Métis (Louis Riel), byl
pak pověšen.
Zbytek historie jsem už v muzeu nenašel, to až v knihovně v Saskatoonu: Gabriel tehdy utekl se svým
bratrem do Montány.
Tam ho sice Američané zatkli, ale brzo ho propustili na svobodu jakožto politického uprchlíka. Už za rok
mu dokonce přišla z Kanady milost (1886), zrovna když vystupoval v Buffalo-Billově cirkusu zvaném
Wild West. Vrátil se tedy do Kanady, do svého Batoche, kde ve věku 69 zemřel přirozenou smrtí.

Brzy jsem tam poznal, že i iné, starší historky se časem upravovaly, to jak se měnila politika - a ještě více
nyní, v době "politické korektnosti". Tak například se dovíme, že kanadští Indiáni - hlavně Cree - byli
oproti jiným kmenům, například Siouxům, daleko víc civilizovaní, hlavně proto, že už znali zemědělství.

To jim pomohlo, když bizoni pomalu mizeli.
V Albertě můžete vidět pohřebiště bizonů (buvolů), zabitých jen Indiány - jejich kosti (těch bizonů) jsou
tam navršeny na desítku metrů. To bylo místo, kde se zpracovaávali bizoni ve velkém.
Pak přišli obchodníci s puškami a každý Indián ji chtěl. Za ručnici tehdy platili Indiáni vrstvou bůvolích
koží až do výšky známé ručnice, dlouhatánské Kentucky rifle. A pak pochopitelně postříleli těch buvolů
ještě více a rychleji, takže to nebyli jen běloši, co ty chudáky bizony vyhubili. Ono totiž v Kanadě nebylo
nikdy tolik bizonů jako dole na jihu :-).
Sám Chief Sitting Bull, který na Little Big Hornu sice vyhrál (bylo jich 20 krát víc než vojáků - on Custer
asi neuměl počítat :-) , se pak raděj utekl se svými do Kanady, neboť tam dostalil status politických
uprchlíků. Pak se ale ještě rádi zase vrátili do USA, protože tady v Kanadě zatím stačili jeho stateční
Siouxové (bylo jich 3000) pobít ten poslední zbytek bizonů, co tu zbyl.
Zemědělství mu nevonělo: když mu Kanaďané nabízeli, že je všechny naučí obdělávat půdu, řekl hrdě:
"Otcové otců našich otců, ti všichni jedli jen bizony a my budeme též".
V Saskatoonu tedy byla historie i bohatý kulturní život - byla tam hudební a zemědělská fakulta na místní
univerzitě, velké divadlo, kam jezdí show až z newyorkské Broadwaye, ohromná knihovna a během roku
až dvacet různých festivalů. Není tedy divu, že to zde, když na to vzpomínám, i ty moje inženýrské
vzpomínky na chvíli přehlušilo. Navíc se nesplinily moje obavy: moje žena si to město zamilovala.
Celkem nic nového tam v práci na mě nečekalo: dělal jsem návrh malého reaktoru (300 MW) pro
Saskatchewanskou provincii, čili hlavně zmenšoval design, který jsem dělal předtím. Inovace tam ovšem
také byla, ale hlavně v softvéru, v počítačem generovaných výkresech (CAD), větší automatizaci systémů
a použití nových technik, jako jsou třeba neuronové sítě, expertní systémy a fuzzy logika.

A opět jsem se dostal do situace, kde jsem musel rebelovat, abych uhájil náš design. Vzpomínám, jak k
nám přijeli experti z Ottawy, lidé z vládní instituce zvané Atomic Control Board, která má první a
poslední slovo v bezpečnosti nukleárních elektráren. Nevím, co jejich návrh měl dělat s bezpečností.
Přišli s ním uprostřed naší práce, že totiž musíme změnit formát našich dokumentů. Ano, ne obsah, jen
formát! - představte si to: změnit pořadí kapitol, sekcí, dílů a podobně!
Jistě, náš formát byl trochu zastaralý (asi 20 let :-), ale tyto změny, ač významově nepatrné, byly po
stránce pracovní značně náročné na čas. Většina oněch dokumentů nebyla naštěstí ještě napsána, ale oni
chtěli, abychom všeho nechali a předělali hned hlavně ty, co už jsme dokončili. Opravuji: ne všeho
nechat!, právě naopak: nenechat ničeho a ještě navíc včas dodělat ty dokumenty, které byly rozdělány!
To prostě nešlo. Netajil jsem se s tím, že ty nedokončené a důležité dokumenty teda nestihneme včas a
navrhoval jsem ty už hotové předělat jako poslední. Všichni se mnou souhlasili, ale nikdo neřekl, že si s
pány kontroléry promluví sám.
Na schůzku s ottawskými experty jsem sice nešel sám, ale marně jsem čekal, že můj šéf nebo jeho šéf si
to vezmou na starost. Nevzali, oni totiž ty změny nemuseli dělat , zatímco já ano!
Ozval jsem se, i když mě oba šéfové předem varovali. Mně to ale bylo jedno: pokud by mě vyrazili, našel
bych si něco, kde mohu být pyšný na vše, co dělám. Být pozdě když nemusím, to je podle mě šlendrián.
dělat vědomě práci špatně mi prostě nesedí.

To mi připomíná historku z AECL, ale dávno předtím: můj šéf tehdy šel na školení o zvýšení efektnosti
práce. Předem ale měl přinést vyplněné dotazníky od svých podřízených. Když jsem mu dal ten můj,

začal mě poučovat, že "tak" se nemůže odpovídat. O co šlo: jeden úkol byl opsat znova odpověď na
minulou otázku ještě na začátek druhého papíru. To jsem odmítl, protože se tím ztrácí čas a nevidím
důvod, proč bych měl něco psát dvakrát. Marně mě šéf přemlouval - nedovolil jsem mu ani, aby to
změnil sám!
Pochopitelně jsem tne jejich pitomý trik lehce prokoukl a myslel jsme to s šéfem dobře. Vrátil se ze
školení celý zářící: "Tys měl člověče pravdu!" povídá. "
Já mám pravdu vždycky, " povídám mu zase já. "Já se zmýlil jen jednou v životě a to tehdy, když jsem si
myslel, že jsem se v jedné věci zmýlil a zatím jsem se nezmýlil. Takže jsem se nakonec přece jen zmýlil,
ale jinak!" :-)

Také ty pány z Ottawy jsem si podal, ale jemně. Začal jsem podobenstvím: vysvětlil jsem naši situaci tak,
že to je jako o kdybychom jeli plachetnicí z New Yorku do Londýna a uprostřed cesty přijde rozkaz, nejet
do Londýna, ale do Liverpoolu.
"A vy na nás chcete," řekl jsem drze, "abychom uprostřed Atlantiku obrátili loď a jeli nejprve zpět do
New Yorku, tam se obrátili, nasadili nový směr a odtamtud vyrazili přímo do Liverpoolu. A teď si
představte, že jde ještě o závod, to jsem zapomněl dodat!" zasmál jsem se cynicky.
Jeden z těch mužů, patrně rozený Angličan či námořník, se také hlasitě zasmál a řekl: "Vždyť on má
pravdu!" Nakonec nám povolili, abych to hotové předělali až na konci. Můj šéf se překonával - proč ne vytrhl jsem mu trn z paty nebo ještě snad z části těla, položené poněkud výše. Hrozně mi děkoval. Tak
jsem mu řekl, že mu to připomenu, až půjde o přidání
K tomu už nedošlo, naše práce na prérii byla ukončena, ty pitomé změny jsme si stejně mohli strčit za
klobouk. Provincie už o nás neměla zájem, patrně pod tlakem místních uhlobaronů či naftobaronů z
Alberty.
Pracoval jsem tehdy na analogových modelech systémů - matematika a vynášení výsledných grafů se
tehdy už zcela zmechanizovala - a to bylo také velice zajímavé. Vtip je vtom, že stroje - zde tedy počítače
- samy o sobě ovšem neumí myslet, stejně jako lidé, kteří v počítačích vidí něco, co sami nemají :-).
Touringova definice situace, kdy můžeme prohlásit, že počítač opravdu myslí, je nejen nepraktická, ale
řekl bych úmyslně nejasná. Člověk totiž musí dospět k závěru, že definovat inteligenci jen tak lehce
nejde. Podle mě je problém v tom, že počítač je až moc přesný, nedovede věci přijímat jinak, než jak je
naučen a nesnaží se nijak odbočovat, když se mu to výslovně neřekne.
Ano, můžeme ho přinutit, aby se sám učil, ale bude se učit jen to, co mu řekneme a dost. Bez nových dat
navíc ani nic nenaučí. Ten algoritmus, který má v sobě už každé malé dítě, že se totiž pořád ptá "proč?",
aby si doplnilo databázi, ten počítač prostě nemá, neví ani na co ani jak se ptát - ostatně kdo by mu na to
pořád odpovídal?

Začínalo mi být jasné, že tohle vše chce ode mne víc času a prostoru, daleko víc, než mi může můj
projekt dát. Blížila se mi šedesátka a byl jsem unaven každodenním bojem s blbokracií. Nemusel jsem se
ani snažit hledat jiné místo: náš projekt v Saskatoonu skončil a AECL mě zaručila, že mě vezme zpět do
Ontaria. Saskatoon sám na tom neprodělal: v této prérijní provincii se těží jedna osmina všeho uranu na
světě a jeho prodejem vydělají dost, aby si požadavky na energii řešili jinak. Naopak, vydělali na tom,
hromada našich dobrých inženýrů tam zůstala - to víte, západ je západ!

Já nezůstal. Bylo to tam sice v Saskatoonu krásné, ale měll jsem ještě v Ontáriu dům u Huronu, kam jsem
se chtěl vrátit, protože moje manželka Aťa tam už na mě půl roku čekala. Moje původní obavy se
nesplnily: V Saskatoonu se jí velmi líbilo. Dávala tam kurzy v pletení na stroji, sama soutěžila v keramice
- ale ta zima tam jí vadila.
A já? Už jsem se těšil zpět. Výborně, říkal jsem si, je mi 59, ještě rok a půjdu do penze, kde budu jen
svým pánem. Ovšem zároveň i svým otrokem, ale to si většinou člověk předem neuvědomuje . . .

Autor : Jan B. Hurych
Název : INŽENÝRSKÉ HISTORKY
Kapitola 12. PENZÍ TO NEKONČÍ

Vracel jsem se do Ontaria a bylo mi hej - manželka už tam zatím byla a mě šlo jen o to devět měsíců
dojíždět od nás na severu do Mississaugy a odpracovat si to. Pochopitelně jsem nemohl dojíždět každý
den - bylo to skoro 300 km jedním směrem - ale jednou týdně ano a to ještě tak, že jsem si půl pátku přes
týden napracoval, abych mohl vyrazit domů už v v poledne. Zpátky pak v v pondělí brzo ráno.
Když jsem vyrazil v šest, mohl jsem tam být už v půl deváté. To ale ještě nebylo na cestu vidět a v zimě, na
namrzlé silnici to bylo riskantní - a tak jsem sledoval předpověďi počasí a často raději vyrazil už v neděli
večer. Přespával jsem totiž přes týden v Oakvillu v najaté garsonce a tak jsem to měl stejně všechno
předem zaplacené, slevu na výkend, kdy jsem byl pryč, jsem nedostal . . .

Ty cesty byly zátěží pro mé auto, ale vydrželo to skoro až do konce roku, to vše po jedné velké jízdě přes
kontinent, k Pacifiku i zpět. A ještě plno dovolených, hlavně ve Skalistých horách a Montáně, kde dostalo
auto pěkně zabrat , ale to všem jsem už popsal v mých cestopisech. Vsadil jsem prostě na "dobrého
koně", i když už jsem si auto dávno sám neopravoval, jako ještě v Quebeku.
I ten inženýring automobilů totiž pokročil a oprava elektronického zapalování by vyžadovala
přinejmenším osciloskop a ještě bych k tomu musel koupit dost předražený polovodičový modul. Pravda,
s opraváři to nebylo lepší: jeden mi při vyladění zůmyslně vyměnil u cívky distributoru lanko za pevný
drát. Soustavné natáčení cívky za provozu pak ovšem ten drát už za půl roku přelomilo, zatímco původní
lanko by vydrželo po léta. Auto s emi pak zastavilo přímo na autostrádě, v dost nepříjemné situaci.
naštěstí k žádné havarii nedošlo.
Poměrně moderní budova AECL tam stále ještě stála ( bylo to 11 let po onom masovém propouštění,
jehož obětí jsem se stal tehdy i já), jenom kancelář jsem měl te´d jinde. Ovšem byl to i jiný projekt - teď
už se vesele rozjížděla elektronizace a komputerizace a ovšem i byrokratizace :-). Každý jsme měli stolní
počítač a denně vyřizovali plno jalových emajlových zpráv o tom, co vše by se ještě mělo udělat (i když
už jsme nestačili ani to podle plánu :-). Skoro půl roku jsme byli v jakémsi limbu, když za mnou přišel
šéf a řekl, že mě nabízejí místo v jiném projektu.

"Ale mě se tam nechce," vrněl jsem se.
"No on je to spíš rozkaz," řekl šéf zlomyslně a tak jsem to šel okouknout, co to asi bude. A bylo! Bylo
třeba dodělat design pro reaktor na výrobu medikálních radioizotopů. Práci nejříve dělalo oddělení v
Chalk River, kde už jeden takový reaktor měli a slušně na tom vydělávali. Později předali práci oddělení
v Montreálu, který ale mezitím přesídlili k nám do Ontaria.
Šéf projektu mě uvítal a místo kafe mi začal vykládat, co vše se musí ještě udělat. Bylo toho dost, asi tak
na hodinu ( teda jen vyjmenování toho seznam :-) a nejméně tak na rok, na dva práce. Rád totiž dělám
práci pořádně a tak jsem se ho pak zeptal, jestli mohu vsunout jen jednu maličkost.
"No prosím, ptejte se," řekl žoviálně.
"Já se nechci ptát, " říkám, "já vám naopak chci říci, že za 3 měsíce jdu do penze."
To ho poněkud šokovalo, ale trval na tom, že mě chtějí - asi si domyslel, že mu na to alespoň vycvičím
následníka. mě to ovšem nepotěšilo: ještě poslední tři měsíce dřít jako kůň: věděl jsem totiž lépe než on,
co vše bude potřeba udělat.

Udělal jsem pak za ty tři měsíce víc práce, než na tom předtím udělali za dva roky - a to ani nevím, kolik
jich na to bylo :-). Jak na tom pak pracovali dál po mě, to už nevím. Ta montrealská kancelář byla totiž
jen taková politická záležitost, na usmíření frantíků v Quebeku. Lidé odtamtud neměli v designu moc
praxe a tak na tu práci teď u nás sháněli lidi odkud se dalo. Vím jen, že později několikrát propásli
termín, reaktor nedokončili a Kanada, jakožto hlavní dodavatel léčivých izotopů na světě, se teď ocitla
sama v nedostatku léčivých izotopů.
Protože jsem po práci býval po večerech sám, to poslední období osobně věnoval digitálnímu modelování
a umělé inteligenci. ne, nedošel jsem daleko: moc jsme si tehdy od toho slibovali než jsme z toho dostali.

Pořád totiž ještě uvažujeme o počítači jakožto nějaké rozumně myslící mašině. Ale to ona není, je to jen
obyčejná mašina, teda nářadí, jestli chcete. Ona sice dělá to, co jí řekneme, velmi dobře, ale zase jen
podle našeho návodu, který jí dáme - tedy programu. Už jsem tu také naznačil, že čím větší neodborník,
tím víc si od počítače slibuje. Ti nejhloupější pak dokonce i zázraky.
V dnešní době máme tři větve bádání o umělé inteligenci: neuronové sítě, fuzzy logiku a poněkud
zkostnatělé "expertní systémy", kde vám počítač podlé vaší předem naládované expertízy dá nejlepší
"dostupnou" odpověď. Problém nastává při tak zvaných "okrajových podmínkách" nebo přímo
výjimkách: tak například kdybyste se ho zeptali, které zvíře má pět noh, odpověděl by správně že žádné, i
když by třeba měl před sebou na stole tu pětinohou zrůdu, výjimku z pravidla.
Zcela odlišná větev pak jsou tzv. paralelní počítače, tj. desítky počítačů, které pracují současně - tam je
ale problémem ta jejich komunikace, každý totiž řeší jen určitou část problému. Největší plus je asi
rychlost, ale kvalitativní skok (quantum leap) tu také není.

Zajímavý je postup jedné britské firmy - kdysi jsem u nich dělal interview s jedním odborníkem na
Artificial Life (umělý život). Určitý softvér má totiž vlastnosti, které se nápadně podobají živé hmotě:
umí se rozmnožovat, napadat jiný softvér, vyrábět mutanty a je také zranitelný jiným softvérem a
dokonce se umí sám zničit.
Příklad? Třeba počítačový virus. A na tomhle základě se ona firma snaží vyrobit umělý život. Ne, není to
vyšší inteligence, ale rozhodně mají vědci , ale i vojáci o to velký zájem. Moc se o tom neví, většina je
totiž vojensky tajná.
Napadá nás při tom jedna otázka: je možné, že si tento život vytvoří svou vlastní logiku, vlastní myšlení,
rozdílné od našeho? Z toho by pak mohlo mít lidstvo užitek, kdyby . . . Ale to už by nebylo na
inženýrech, ale zase jen na politicích. Bohužel.
(konec, ale ještě následuje příloha)

Autor : Jan B. Hurych
Název : INŽENÝRSKÉ HISTORKY
Kapitola 13. PŘÍLOHA

CO SE JEDEN NAUČÍ ZA 37 LET
( Poprvé otištěno anglicky v periodiku "Newsletter PEO", Georgian Bay Chapter
of Professional Engineers of Ontario. Překlad do češtiny je také od autora).
Napsal jsem to v jednotném čísle, protože budu mluvit jen za sebe. Což ovšem vzbuzuje další otázku:
proč zrovna za 37 let? Odpověď je prostá: tolik let jsem totiž byl aktivním inženýrem.
Byl jsem požádán, abych o tom 'Něčem' napsal, tak jsem zapnul wordprocesor a začal jsem nahřívat můj
myšlenkový procesor, mou šedou hmotu mozkovou. To bya první chyba - mělo to být obráceně, jak
jsem hned zjistil, neboť jsem nemohl přijít na to, co by to vzácné 'Něco' mělo vlastně být. Hned mě
napadlo, zda jsem vůbec schopným o tom 'Něčem' vůbec psát?
Nu ano, naučil jsem se v životě hodně. Druhá otázka byl víc pesimistická: naučil jsem se ale vůbec to
'Něco'? Jinak řečeno - jak mnoho z toho naučeného bylo opravdu užitečné? A tak jsem to tu raději
sepsal, vše, co se jeden naučí za 37 let.
Před mnoha lety, když jsem začínal, jsem byl ještě mladý, zdravý, měl jsem jen málo zkušeností a to
ještě většinou jen z prázdninových zaměstnání. Byl jsem ovšem plný energie, ambicí a hlavně chuti něco
dokázat. Celý svět byl můj - alespoň na chvíli, že ano. Ale pak jsem pochopil, o co jde, začal jsem se
učit a nepřestal jsem do dneška. Abyste mě dobře chápali: čím víc jsem se naučil, tím víc skromnosti
pronikalo do mého vědomí i podvědomí. Čím víc chyb jsem udělal, tím víc jsem se naučil - a čím víc
jsem se naučil, tím míň chyb jsem pak dělal - alespoň doufám.
Naučil jsem se o síle, která je v naučených vědomostech a také o důležitosti získaných zkušeností .
Protože vědomost bez zkušenosti je jako auto bez kol. Na druhé straně je ovšem zkušenost bez
vědomosti jako kola bez auta. A tak jsem dělal ve výzkumu, v designu či konstrukci, ve výrobě, v
kontrole kvality, na zkušebně, napsal řadu technických článků a milión reportů neboli hlášení (skoro
všechna poměrně zbytečná). Také jsem kdysi učil na univerzitě - znáte to, to je místo, kde se pořád ještě
ptají tu impertinentní otázku "Proč se to vlastně děje?". Potkal jsem také v životě mnoho inženýrů a
musím vám říci, že to jsou podivní chlapíci. Žádný z nich by se nehodil za prodavače starších aut: dávají
přednost pravdě a zase jen pravdě. Ale to už je tak dáno jejich zaměstnáním.
Také jsem dělal to, co měly jinak udělat sekretářky, účetní, kresliči, opraváři počítačů, plánovači či
někdo jiný. Ne, že by to bylo v náplni mé práce, ale prostě jen podle pravidla, které říká: Inženýr je
člověk, který je dost chytrý na to, aby to uměl udělat a dost hloupý na to, aby to pak dělal za ty druhé.
Také to z nás dělá něco speciálního. Je mnoho důvodů, proč by se člověk chtěl stát inženýrem, ale jestli
čekáte vděčnost, něco vám prozradím: budete ve špatném biznysu.
Navzdory tomu všemu jsem našel ve svém povolání opravdové uspokojení. Pocit, že jsem byl částí
něčeho unikátního, že jsem byl u toho, když se dělalo tohle nebo stavělo tamto, že jsem stvořil věci,
které chodí a navíc jsou ještě užitečné - to jsou momenty, kdy vím, že jsem si vybral dobře. Také jsem
se naučil vážit si zdravého (dříve se říkalo "zdravého selského") rozumu. Ten spočívá v tom, že:
a) opravdu víte, kam vlastně máte namířeno,

b) najdete nejlepší způsob, jak se tam dostat a
c) držíte se pořád té správné cesty.
A to bylo a dosud je moje ABC. Protože, věřte mi, uspokojení je jistě v tom, že se tam dostanete, ale
skutečné potěšení je z toho cestování
Ing. Jan B. Hurych, P. Eng.
(konec)

