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ÚVOD.  
 
Tuto sérii článků jsem původně uveřejnil v netovém časopise AmberZin - na jejich žádost, abych popsal 
některé specifické věci, se kterými se český technik potká, když žije v cizině. Pochopitelně všecko závisí 
na zemi, ve které se octne - moje zkušenosti jsou pouze z Kanady, ze Spojených států a Japonska. Nechci 
tvrdit, že je to tak i jinde, šlo mi spíše o rozdíly v metodologii a praxi. Pokud se vám budou některé části 
zdát příliš technické, je to proto, že tyto články byly určeny hlavně studentům pražské Techniky a 
inženýrům vůbec. Uvedený seriál jsem ovšem doplnil ještě dalšími články a přidal jsem i pár příloh, 
které sem vlastně také patří.  
 
Pochopitelně, že v mém případě nešlo o nějaký obecný případ - to záleží vždy na situaci a ta se časem 
mění, dokonce i u jednoho podniku. Co ale zůstává, je všeobecná filozofie a tradice. I my Češi ji máme, 
ale trochu jinou a nemělo by nás překvapit, že i ty priority jsou v cizině jiné. Co bychom ale měli mít 
společného je touha pracovat a pracovat dobře - profesionalita by měla být u inženýra samozřejmostí. 
Na druhé straně neznám profesi, která by si svou peněžitou odměnu zasloužila víc než inženýři. Díky jim 
máme kolem sebe všechny ty zázraky všedního dne, věci, o nichž se nám ještě před několika lety ani 
nezdálo. 

 Ing. Jan B. Hurych, P. ENG. 
V Kincardinu, 20 srpna 2003.  
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NEJPRVE ANGLIE.  
 

To vše vlastně začalo zcela nevinně: 
ještě jako student na gymplu jsem se 
stal členem klubu radioamatérů při 
elektrofakultě v Praze. Tam jsem 
dostal první kurz v radiotechnice a 
když jsem se naučil i trochu 
opravovat radiopřijímače, rozhodl 
jsem se - jak jinak? - studovat 
elektrotechniku. Když se pak 
rozděloval náš ročník na 
specializace, přihlásil jsem se na 
Elektrické stroje a přístroje, hlavně 
proto, že tehdy na všecko byly kvóty 
a tak jsem si slíbil, že to, co mě 
opravdu zajímá, si budu prostě 
studovat jaksi navíc a sám. 
 
Poslední dva roky studia jsem už 

dělal na půl úvazku v ČKD-Polovodiče. Pprůmyslová elektronika byl obor, který mě tehdy nejvíc 
zajímal. Také diplomku jsme měl z průmyslové elektroniky a protože to byl obor poměrně nový, dostal 
jsem hned po promoci na technice i místo asistenta, právě na tento předmět. Spolu s kolegou jsem napsal 
i skripta, ale to už jsem byl povýšen na odborného asistenta a začal jsem dělat aspiranturu. Navíc jsem si 
dělal i nějaký svůj výzkum a s jiným kolegou jsem pak i napsal článek do prestižního 
Elektrotechnického Obzoru, dále na celostátní konferenci a dokonce si podal i jeden patent. 
 
Jelikož jsem neměl pedagogické vzdělání, věnoval jsem se trochu i sebevzdělání v tomto směru a také 
jsem - opět s jiným kolegou - navrhl a postavil menší zkoušecí přístroj. Počítače tehdy ještě nebyly 
(1965) a tak jsme i tu naši ROM (read only memory) museli vyrobit tak, že jsme logiku udělali ještě na 
relátkách a na odpovědi používali vyměnitelné konektory, kde jsme ručně zadrátovali možné výsledky. 
A aby je studenti nemohli "reverzně inženýrovat", zalili jsme je černou pryskyřicí. Byl to takový první 
"makročip" :-). Otázky s volitelnými Odpověďmi byly sepsány na vyměnitelném štítku, nu a každý ten 
štítek měl svůj konektor se správnými odpověďmi. 
 
Ve světě za dveřmi se ale zatím děly věci: někteří politici začali hledat lidskou tvář u režimu, který - jak 
známo - ve své krutosti předčí i mafii. Hledali ovšem marně a aby to konečně pochopili, vymysleli si na 
ně jejich sou-straníci z Asie tzv. "spřátelenou" invazi. A nejen to: naši lidé museli navíc podepsat, že s 
okupací souhlasí.  
 

Odchod. 
 
Toho už jsem se nedočkal: udělal jsem si výlet do Anglie, ale jak jste si už asi domyslili, nekoupil jsem 
si už zpáteční letenku. Přijeli jsme se zájezdem a jako správní Češi jsme si ještě užili za své peníze 



návštěvu Coventry a Oxfordu, nežli jsme, v poslední chvíli, záhadně zmizeli. Žádnou informaci předem 
jsem tehdy ovšem neměl - jak taky? - a tak mi šlo hlavně o to bezpečně "vycestovat" a pak už jsem byl 
ochoten dělat jakoukoliv práci. Diplomy jsme předem propašovali přes známé v Rakousku - to bylo už v 
roce 1969 a když někoho na cestě do ciziny chytli s diplomem, čekal ho kriminál. V Anglii jsme ovšem 
byli vždy jen hosté; sběrné tábory tam neměli a to byla výhoda, ale museli jsme se o sebe postarat sami. 
Byl jsem sice promovaný inženýr s devítiletou praxí, ale s miniaturní znalostí angličtiny a nevyhovoval 
jsem ani základním požadavkům na nějaký kvalifikovaný job. A aby to bylo ještě jednodušší, nikoho 
jsem v Anglii neznal. Rozhodně nikomu tento postup v normální době nedoporučuji :-).  
 
Pochopitelně, že si tam nejprve musíte uzákonit pobyt, jinak jste - když vám vyprší viza - v nebezpečí, 
že vás deportují zpět. Psal se rok 1969 a otevřená náruč, s kterou vítali v Anglii české uprchlíky z 
Československé republiky, jako tomu bylo ještě před rokem, se už dávno uzavřela, o nějaké finanční 
pomoci už vůbec ani nemluvě. A tady bych chtěl poukázat na první věc, kterou je třeba si s sebou vždy 
vzít: schopnost přemýšlet samostatně. Dostanete se tam totiž do tolika nepředvídaných situací, že 
jakýkoliv detailní návod by byl zde určitě zbytečný, často i zcela nesprávný. Informace se dají sehnat 
předem, to ano, ale ještě si je snažte předem kriticky zhodnotit sami. Věděl jsem naštěstí alespoň to, že 
se musím nahlásit na tak zvané Home Office, kde mi dají povolení k dočasnému pobytu. Ušetří to nejen 
čas, ale hlavně se vyhnete se labyrintu byrokracie a nepříjemnostem s tím spojeným, například zrovna té 
nemilé cesty zpět.  
 
Nebyl jsem ovšem žádný uprchlík; neutekl jsem přece z vězení, tam bych se naopak dostal, kdybych se 
býval vrátil :-). To už se tak stává, v zemích, kde samopaly pohraničních strážných nemíří ven, ale 
dovnitř. Nebyl jsem ani doma politicky pronásledovaný - těm se v Anglii věnovali více, dokonce mohli 
žádat i o azyl. Ti ovšem prošli složitější byrokracií a neměli tu volnost, co měly soukromé osoby jako 
my. Šel jsem tedy na Home Office jako turista a po prohlášení, že Anglií jen procházím, abych dostal 
emigraci do Kanady, jsem dostal povolení přechodného pobytu v Anglii na čtyři měsíce. A ještě navíc 
povolení pracovat, případně provozovat byznys, což byl takový povedený anglický vtip - měl jsem tehdy 
v kapse jen dvě libry a pár šilinků. Vyhráno - řekl jsem si naivně - teď ještě kde bydlet a pak si hned 
sehnat tu práci.  
 
Neznaje nikoho a nemaje ani na nájem, navrhl jsem kamarádovi, co utekl se mnou, neobvyklé řešení. U 
nás v rodině se poslouchal na černo Londýn. Obrátil jsem si tedy jejich heslo a místo "London calling", 
zavolal jsem pro změnu zase já jim. Klasický příklad změny paradigmat, který se dnes tolik propaguje. 
Lámanou angličtinou jsem gentlemanovi na druhé straně drátu vysvětloval naši situaci. Druhý bod, který 
bych chtěl zdůraznit, je přivlastnit si určitou "drzost", lépe řečeno schopnost nevázat se příliš na rady, že 
"tohle přece nemůžeš," atd. Zůstat ovšem v rámci zákona, pochopitelně. Staré české přísloví "kdo se ptá, 
ten se moc doví", zde také platí, ale právě v tom kladném slova smyslu. 
 
Chtěl bych také poukázat i na vliv náhody. Dotyčný gentleman, na kterého mě přepojili, byl totiž kdysi 
překladatelem pro Churchilla na Jaltské konferenci a pochopil naši situaci až velmi dobře. Asi měl 
pocit, že nám to tam tehdy pěkně zavařili a navíc byl vedoucím českého oddělení BBC. On to byl, který 
nám umožnil styk s krajany v BBC, kteří nám pomohli sehnat byt u jedné vdovy po českém pilotovi, co 
bojoval v letecké bitvě o Londýn a to prosím zcela zdarma. Její příběh byl podobný našemu: v roce 1948 
její manžel uletěl zpět do Anglie a ona sama přešla most přes Dunaj. Šla také nalehko jako my: i klíče 
od bytu tam hodila do řeky. Vlastně bych to měl opravit: nepomohla nám náhoda, ale štěstí. A tak moje 
díky nepatří náhodě, ale všem těm, kdo nám tam tehdy pomohli.  
 
Ale to odbočuji - chtěl jsem tu vlastně mluvit o prvním zklamání, kterým se ukázalo právě to hledání 
práce. Jako elektrotechnický inženýr jsem si myslel, že začnu alespoň jako elektrikář či 
elektromechanik. Jenže abych tam mohl pracovat jako electrician ("elektrikář" pro elektrické instalace či 
elektroopravy), potřeboval jsem elektrikářskou licenci. Jinak vás firma nevezme a i odbory by se tomu 



brání. Dává to smysl: ona totiž jakákoliv chyba může ohrozit zdraví či život občanů a licenční zkoušky 
jsou jediný možný způsob, jak se přesvědčit, že uchazeč svoje řemeslo opravdu zná. Ale i kdybych tu 
licenci opravdu měl, byl tady ještě další problém: musel jsem mít též svoje nářadí, celý můj vlastní 
"toolbox" (krabice s nářadím)  zakoupený předem, a na ten jsem neměl. 
 

Licence. 
 
Licence se někdy nepotřebuje tam, kde děláte u firmy třeba jen práci, na kterou vás plně zaučí, třeba 
jako test technician (zkušební technik) či podobně, ale zase chtějí dokumenty, že jste udělal tu či onu 
technologickou školu, tedy průmyslovku a ještě to musí být - kdo by to řekl, že? - přeložené do 
angličtiny a ověřené. Univerzitní diplom je sice víc, ale ten vám tyto dokumenty nenahradí. Zásadou je, 
že každý dělá to, čemu se vyučil. Malá firma vás možná vezme i tak, ale bude vám platit daleko míň - 
jak jsem to později zažil i v Kanadě. Můj diplom mi sice přeložil a ověřil jeden profesor z Cambridge, 
ale v Anglii jsem ho už nepoužil. O místo inženýra jsem se ani neucházel, potřeboval bych na licenci víc 
času, případně zkoušky a to bych za ty čtyři měsíce nestihl. A zatím bych stejně musel dělat něco jiného, 
už jen abych se uživil.  
 
Takže se mi vyplatilo, že jsem byl "ochoten dělat cokoliv" - a pochopitelně ve srovnání s 
komunistickým "nápravným ústavem", který by mě po návratu do Čech čekal, to pořád znělo ještě velice 
dobře. Dnes je situace jiná a když se v cizině člověku nedaří, návrat je docela přijatelné a rozumné 
řešení. Kdo se dnes vypraví za prací do ciziny bez předběžné přípravy a očekává nějaké rychlé zázraky, 
tak ať už radši předem ušetří na lístek zpět. Všecko závisí na připravenosti - i ty joby je lepší dnes 
vyjednávat na dálku a přijít do "hotového". Problém ovšem je, když nemají zaměstnání ani pro místní 
lidi, jaks e to často stává.  
 
Jak už jsem napsal, moje angličtina byla chabá, ale zato jsem se nebál mluvit. Jak jinak se ostatně 
můžete s lidmi dohovořit? Přinášelo to ovšem nesmírné problémy a omyly, ale o tom zase někdy jindy. 
Po kratší době strávené ve slévárně, kde jsem tavil a sléval hliník, jehož kapénky mi laškovně 
propalovaly moje jediné boty, jsem volil práci bezpečnější, to jest umývání oken ve výškových 
budovách. Já vím, bezpečnější to nebylo, ale asi jsem byl špatně informován :-). Hbitě jsem zapomněl 
své vzdělání, protože mě nejprve chtěli odmítnout jen proto, že jsem byl překvalifikovaný. 
"Překvalifikovaný ano," řekl jsem jim tehdy, "ale také podvyživený." Plat v té slévárničce byl opravdu 
ubohý. Vtip je totiž v tom, že Angličan si může vybírat a nebere nic "nižšího", protože než to "své" 
sežene, je alespoň na podpoře, ať už nezaměstnanecké nebo sociální. Já nemohl být ovšem na žádné a 
také jsem jim to vysvětlil. 
 
Pravda, zkoušel jsem podporu v kanceláři Jejího (a dosud i mého) Veličenstva pro pomoc uprchlíkům. 
Tam mi dali dvě libry a naznačili, abych se tam už neobjevoval. Byla to vlastně ta nejlepší rada, kterou 
jsem v Anglii dostal - věřím, že kdybych ji neposlechl, tak jsem ještě dodnes myl v Londýně okna :-). 
Angličané jsou prima lidi a podle výše svého postavení vám buď říkají "Sir", "bloody foreigner" anebo i 
hůře. Také jsem si všiml, že více pomoci získáte právě od těch, co používají ty nejméně slušné výrazy. 
Ale samotná pomoc nestačí: člověk se musí co nejdřív osamostatnit a na to potřebuje především znát, 
jak ten jejich systém pracuje. 
 
Cizinec rozhodně nedostane místo z protekce a proto musí sledovat předepsanou cestu. Víc o tom 
nevím, protože ta moje skončila už u oken ve dvanáctém poschodí. Vysokou školu mytí oken jsem sice 
nestudoval, ale jak vidíte, úplně od podlahy jsem také nezačínal :-). Naučil jsem se tam jak umývat okna 
a nespadnout z lešení a to samotné už bylo - v dané situaci - zcela k nezaplacení. Svět seshora se vůbec 
zdál hrozně legrační, asi jako ta rada, kterou mi dal úředník na pracovním úřadě: "Víte co? Vraťte se 
domů a sežeňte si práci v Anglii přímo odtamtud". Dnes bych ho pochopitelně poslechl, ale tehdy to 
jaksi nešlo :-). Řekl jsem mu, že se vrátit nemohu. Špatně mě pochopil: "Vy jste tam něco provedl?"  



 
Celkem vzato, svému účelu ta práce posloužila - udrželo mě to naživu a dalo mi to určitou sebedůvěru, 
že se ve světě neztratím. A také jsem si vydělal na letenku do Kanady. Jinak mě ale hlavně posilovala 
naděje, že až dostanu landing visa (povolení pobytu) pro Kanadu, začnu si tam hledat práci, která by 
odpovídala mojí kvalifikaci, práci, kterou budu mít rád. Že ji najdu, o tom jsem nepochyboval, dokonce 
ještě ne ani první týden po přistání v Montrealu . . . 
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ZAČÁTKY V KANADĚ.  
 

Po necelém půlroce v Londýně, v kapse maje 
letenku, na kterou jsem si díky specielní redukční 
dietě ušetřil :-), jsem nasednul do letadla, 
směřujícího do Montrealu v Quebeku. Nejprve jsem 
týden odpočíval, abych se přesvědčil, že jsem 
skutečně v Kanadě. Pak jsem navštívil Manpower, 
tedy pracák, kde mi navzdory mému optimistickému 
očekávání řekli, že pro mě nic nemají. To mě 
nevadilo, měl jsem totiž s sebou ještě z Anglie dopis 
od kanadské odbočky firmy Westinghouse v 
Hamiltonu, kam jsem si předtím podle jisté rady 
napsal o práci. Odepsali mi, abych je, "až mi to moje 
cestovní plány v Kanadě umožní", laskavě navštívil. 
Zavolal jsem jim tedy, dohodl si rande a po ujištění, 
že mi zaplatí letenku (je to asi 800 km od Montrealu, 
už v provincii Ontario), jsem tam odletěl.  
 
Strávili se mnou asi tři hodiny, oceňovali moje 
zkušenosti s návrhem řízených polovodičových 
pohonů a výborně jsme se bavili - zaplatili mi oběd, 
pochopitelně. Ale když jsem se zeptal, jestli mě 
zaměstnají, začali se vytáčet. Řekl jsem jim přímo, 
že to jaksi nechápu, tolik námahy z jejich strany a 
pro nic za nic.  

"Ale to ne," řekli, "my zatím pro vás pozici nemáme, ale až bude něco volné, můžeme pak předběhnout 
jiná oddělení, protože počet pozic je vždy omezený, atd., atd." 
"No dobrá," řekl jsem, "dejte mi tedy zatím místo v Montrealu, tam je, pokud vím, také odbočka 
Westinghouse, já tam na to místo tady počkám." 
"No to nejde," kroutili se, "tam je totiž místo jen pro ty, co už byli dlouho u firmy." Napadlo mě, zda tím 
místem nemíní montrealský hřbitov, ale raději jsem se dál neptal.  
 
Otráven jsem se vrátil do Quebeku. Co teď? Znovu na pracák - tentokrát mě poslali do Northern 
Telecomu, firmě jménem i jazykem typicky anglofonské, ale zde v Quebeku s managementem ryze 
frankofonským. Tam mě překvapili geniálním zjištěním, že neznám francouzsky, ač jsem se tím 
pochopitelně netajil. Mojí ochotě naučit se jazyk při práci se shovívavě usmáli: "Když my ale nikoho na 
nošení beden nepotřebujeme." Inu frantíci, samý humor. Řekl jsem jim ovšem svoje a tím to skončilo - 
později jsem u nich práci dostal, ale až za 15 let a to ještě u anglofonské odbočky v Ontariu, kde 
francouzštinu vůbec nepotřebují. Momentálně jsem tedy hledal dál. Rozhodl jsem se, že tedy vezmu 
práci jakoukoliv, ale opravdu jen technickou; té manuální jsem si celkem užil dost už v Anglii.  
 
Opět tedy na pracák, co se dalo dělat. Tam mě poslali po soustavném otravování - teda já jsem otravoval 
je, podle pravidla, že nejvíc skřípající kolo dostane kolomaz nejdřív - k menší firmičce, kde potřebovali 



elektronického technika. Vedoucí inženýr si mě proťukal jako datel strom a na místě mě přijal. Plat byl 
malý, ale ne zas tolik; asi takový jako ten, který mi nabízeli v Anglii, půjdu-li dělat inženýra do 
Skotska :-). "Víte přece, že britská elektronika je nejlepší ve světě," řekli mi tedy. Řekl jsem jim na to, 
že technicky asi ano, ale platově jistě ne - alespoň ne podle toho, co mi nabízeli; svým lidem jistě platili 
víc. U IBM mě tehdy překvapili ještě víc: "Nepotřebujeme inženýry, ale salesmany (obchodní 
zástupce)." 
 

Práce v Quebeku. 
 
Začal jsem tedy pracovat. Hlavní inženýr si asi uvědomil, že díky evropskému tréninku znám víc, než na 
kolik vypadám. A tak jsem dělal design (návrhy), testing (zkoušení, hlavně prototypů), troubleshooting 
(opravy), drawings (výkresy) a zajížděl do okolí, uvádět soustrojí do pohybu coby "field engineer", tedy 
něco jako technik na montáži. Bylo to, jako kdybych se proměnil v několik osob: byl jsem laborant, 
který nejprve vyzkouší prototyp, pak navrhne schémátko, narýsuje výkres coby kreslič, napíše parts list 
(seznam součástek pro výrobek) a objedná součástky místo nákupčího, což bylo to nejlegračnější. Jestli 
si někdy myslí, že umí anglicky, nechť se snaží něco vyjednat telefonem, je to zajímavá zkušenost.  
 
Také jsem musel vysvětlovat dělnicím, jak se správně pájí a kam které součástky montovat na tištěné 
spoje a často jim i sám pomáhal pájet. Dokonce jsem pomáhal stěhovat hotové výrobky na náklaďák, 
když to spěchalo. Tady se všechno platí až po dodání; pozdní dodávkou se totiž ztrácí úrok nebo se 
dokonce musí platit penalta. Proč jsem to vše dělal? Jen abych si udržel místo, u malých firem nikdy 
nevíte dne ani hodiny.  
 
První, co jsem musel rychle zvládnout, byly tak zvané imperiální neboli anglické jednotky délky, váhy a 
objemu. To je ovšem pro evropského technika maličkost, stačí se pamatovat pár konstant a umět násobit. 
Později, asi za deset let, to když se v Kanadě povinně zavedl decimální, tedy náš evropský, metrický 
systém, jsem už na něj dokonce také nadával jako každý Kanaďan. Samozřejmě, že metrika je lepší, ale 
zase jsem musel všecko přepočítávat zpět. Dnes už je metrika pro každého tady zcela normální, ono je 
totiž jedno, jestli jednotkou je míra nohy anglického krále nebo dekadická část vzdálenosti od pólu k 
rovníku - obojí je pro technika stejně abstraktní. Co má ale smysl je to, že když máme kiloampéry 
("imperialisté" je totiž mají stejné jako "metristé"), je také dobré mít i tisíc gramů na kilo a ne šestnáct 
uncí na libru.  
 
Jinou věcí byly normy: velikosti drátů (gauges), šroubů a tloušťky plechů, to vše jsem se musil učit jaksi 
sám a doma. S sebou jsem pak tahal xeroxové kopie tabulek a převodových hodnot - protože tato gauge 
je jakési arbitrární číslo, většinou přirozené, tj. celé a kladné, ale jinak vám to vůbec neřekne nic o tom, 
jak je vlastně ten plech tlustý. Jiné gauges byly ovšem pro dráty a kabely, neboť referovaly o průřezu, ne 
o tloušťce. Hodnoty odporů, kondensátorů a jiných součástek byly naštěstí metrické a standardní řada 
odporů byla dokonce stejná jako u nás doma. Jen značení nebylo na odpor tištěno v číslovkách, ale 
zobrazeno barevným kódem, tj. paralelními proužky kolem obvodu odporu. Také tento kód se musí 
memorizovat, neboť některé proužky znamenají první dvě číslice, jiné zase násobitel a ještě jiné 
dokonce toleranci. Barvoslepý technik by se tady neuživil - sám jsem jednomu opraváři často pomáhal 
"číst" odpory, aby ho kvůli tomu nepropustili.  
 
Jindy zase pomohl on mě. Opravoval jsem jeden elektronický kabinet, tj. přístrojovou skříň a poctivě 
jsem si rozložil elektronické schéma i drátovačku a provedl sedm měření, než jsem chybu našel. Onen 
kolega mi řekl, abych se nenamáhal, že je to dioda D103. Byl jsem překvapen, jak chytrý asi musí být, 
když na to tak rychle přišel a hned při druhém kabinetu jsem šel přímo za ním. "Sorry," řekl, "tenhle 
kabinet je nový, ten jsem nikdy nedělal." Tož jsem vzal výkresy, provedl sedm měření a chybu našel. 
Tentokrát se divil zase on.  
 



Teoretický postup totiž má svoje výhody - je univerzální. Znalost bez zkušenosti je sice jako auto bez 
kol, ale zkušenost bez znalosti je jako kola bez auta. Výchova techniků na západě je totiž trochu jiná, 
než v Evropě. Je to metoda založená čistě na zkušenosti a jako taková je velmi rychlá - pokud pracuje. 
Ta naše, systematická, pracovala možná pomaleji, ale spolehlivě. Pochopitelně nejlepší je ovládat obě, 
navzájem se totiž mohou podporovat. 
 
Vzpomínám, jak jsem jednou v Praze na fakultě - to jsme ještě byli na Karláku - opravoval skříň se 
starým rtuťovým usměrňovačem. Třikrát jsem všecko prošel, čtyři hodiny ztratil a nic. I šel jsem na 
oběd ke Flekům, dal si černé pivo a dostal geniální nápad: musí tam být něco, o čem vůbec nevím, že 
tam je - něco, co není ani na schématu. Vrátil jsem se do laboratoře a prohlížel skříň, dokonce jsem si 
lehl i na zem - a tam jsem to konečně našel. Na spodku jednoho stykače byla namontována tepelná 
ochrana. Zapnul jsem její tlačítko a problém byl vyřešen. Od té doby věřím, že černé pivo je nejlepší 
prostředek nejen pro trávení, ale i pro troubleshooting. Ve skutečnosti to ovšem byl jen výsledek toho, 
že po mém systematickém postupu už nic jiného nezbývalo a můj nápad vůbec nebyl ani nelogický ani 
tak geniální, jak by se zdálo. Jenže my technici jsme zvyklí příliš spoléhat na výkresy. Později jsem u té 
kanadské firmičky objevil, že zatímco výrobky byly vylepšovány, výkresy byly modifikovány až daleko 
později, někdy vůbec ne a opravovat něco u zákazníka podle nich bylo dost velké dobrodružství.  
 

Experience. 
 
Zkušenost, neboli experience, se také na západě žádá při job interview, tj. když hledáte práci. Hodnotí se 
většinou také často daleko víc, než samotné vzdělání. Nejde tu ani tak o to, že ten, kdo ji nemá, bude asi 
pěkný ňouma, ale většina prací je tu velmi specifikovaných a na dobré zatrénování potřebuje pracovník i 
několik let strávených "on job", tedy v praxi. Vzpomínám, jak se mi kdysi jeden ruský profesor v Praze 
na fakultě ptal, jaké že to pohony tam na té automatizaci přednášíme. Řekl jsem, že elektrické, ale on 
chtěl vědět, jestli do naftového průmyslu či do dolů, do pekárny nebo k soustruhu.  
 
"Ale ty jsou přece podřízeny stejným zákonům a formulím?" namítal jsem.  
"Každý přece nemůže být Einstein," opravil mě tehdy. Něco podobného jsem kupodivu zažil i v Severní 
Americe. Máte-li zkušenost jen s naftovými pohony, nevezmou vás navrhovat pohony do dolů, to jen v 
případě krajní nouze o kandidáty. Proto je důležité vědět, co přesně chtějí, abyste mohli také "přesně" 
odpovídat při interview. Nikdy jsem se s touhle jejich "krátkozrakostí" nesmířil: myslím že to je ona, 
která některým technikům nedovoluje dost myslet do šířky, tedy laterálně, jak by řekl Dr. de Bono. To 
je Angličan, který to vymyslel, nechal si to patentovat a teď to jezdí učit po celém světě. 
 
Na druhé straně je trénik nejen drahý, ale i nutný: nezkušený pracovník může firmě způsobit milionové 
škody. Nejvíce se tu pochopitelně cení zkušenost "kanadská", ale kde ji vzít, když nemáte práci a kde 
zase dostat práci, když nemáte zkušenost? Připomíná to americký film Catch 22, je to prostě takový 
začarovaný kruh. Jenže i ta "zkušenost" může být všelijaká - známý vtip říká, že někdo má sto různých 
experiencí, jiný jednu experienci, ale stokrát. Jinak řečeno, ten, kdo se nepoučí, opakuje pořád stejné 
chyby. To už si ale uvědomují i zaměstnavatelé - slyšel jsem jednoho viceprezidenta dokonce říci i tato 
"kacířská slova": "Nechci na vás, abyste pracovali víc, ale abyste pracovali chytřeji".  
 
Příkladů by byly stovky. Vzpomínám, jak ve Sperry Univac (viz později) moje inspektorky kvality 
odmítaly přijmout heatsinky, t.j. chladicí tělesa s namontovanými tranzistory, neboť měly často studené 
spoje - teda ty heatsinky, ne ty inspektorky :-). Doporučil jsem výrobnímu inženýrovi, že musí nejprve 
kablíky předem pocínovat pájkou. Jinak se totiž jejich konce, zformované to tvaru "o", při pájení 
otvírají, pájka se během chladnutí hýbe a tím se vytvoří studeňák. Pocínovaný kabel se po ohnutí naopak 
chová jako pevný drát, tj. očko se nerozevírá. "No jo," řekl mi, "ale víš ty, co to dá práce pocínovat sto 
kablíků?". Teprve když jsem mu to demonstroval - to jest namočil celý svazek jednoho sta kablíků naráz 
do kádinky s roztavenou pájkou - otevřely se mu oči a o něco málo později i mozkové závity (asi přece 



jen nebyly - bohudík - pocínované :-).  
 
Mne samotného zkušenost měřená v rocích nikdy neohromí, čas je na to velmi špatná jednotka. Zrovna 
tak se zkušenost neměří počtem spálených přístrojů či zařízení :-). Zajímá mě víc kombinace znalosti a 
zkušenosti: znalost bez zkušenosti je totiž... ale to už jsem tu vlastně říkal. Navíc se stává, že když 
technik setrvává moc dlouho na jednom místě, jeho závity se také zapráší a zarezaví, tma už další 
zkušenosti nenabude.  
 
Čas sice pracoval pro mě, ale pořád jsem ho neměl dost. Dělali jsme neplacené přesčasy - museli jsme, 
tedy my technici, neboť firma měla značné potíže růstu, které se postupně měnily v růst potíží. Ve 
volném čase jsem se ještě pořád navíc učil hovorovou angličtinu. Ta je jiná než ta z učebnic, jsou tam 
slova používaná s různými, někdy i neobvyklými významy, různé zkratky, slang, lidové výrazy, 
synonyma, homonyma, ustálená rčení, technická hantýrka a vůbec. Firmy nerady zaměstnávají někoho, 
komu se pořád něco musí vysvětlovat, ať už tomu nerozumí z důvodů technických či jazykových - ty 
důvody je prostě vůbec nezajímají, spíše jen to, že tomu prostě nerozumí. 
 
Legrační příhoda se mi stala, když jsme jel na první field trip, což není výlet do polí, ale cesta opraváře 
k zákazníkovi. Měl jsem si zavolat taxíka a jet do městečka Hawkesbury (čti hóksbery, to je důležité pro 
tuhle historku), kde byla textilka s námi navrženými pohony, jež bylo potřeba opravit. Na otázku 
taxíkáře, kam že to jedeme, jsem hádal (pamatoval jsem si jen to "bery"): strawberry, blueberry, 
raspberry, blackberry a ještě bůhví které lesní bobule. Naštěstí to místo znal a dovezl mě správně.  
 

Ing. ještě na západě neznamená "inženýr". 
 
Asi po půl roce jsem se začal ošívat a snažil jsem se dostat lepší místo, neboť jsem se i při všech těch 
přesčasech stačil ještě také oženit. Quebecká Asociace Inženýrů vyžadovala pro udělení inženýrské 
licence (jinými slovy členství) čtyři věci: graduaci na uznávané univerzitě, doporučující dopisy 
přinejmenším dvou jejích členů (kteří by potvrdili mou kanadskou experienci), složení potřebných 
technických zkoušek a navíc umět francouzsky. Naštěstí pražská Technika byla vedena jakožto 
Univerzita Karlova (však nás také opravdu promovali v Karolinu), která se v Kanadě uznává plně a 
jediné zkoušky, které jsem musel dělat, byla kapitalistická ekonomie, matematika financí (tj úrok a 
podobně), teoretický management a inženýrská etika (tzv. by-laws ). Dnes je to ovšem daleko horší; i 
kanadští graduanti se tam nedostanou tak lehce a zkoušek je víc. Nu a pak teprve dostanete inženýrský 
titul - univerzity ho tu samy udělovat nesmí.  
 
Má dosavadní pracovní zkušenost ovšem nestačila, francouzsky jsem neuměl a na technické zkoušky 
bylo třeba se nejméně dva měsíce učit, protože byly stejně těžké, jako ty na technice (vlastně těžší, díky 
různým detailům a navíc cizímu jazyku). A navíc jsem pracoval na plný úvazek, takže jsem neměl čas 
na učení a tak se zatím licence nekonala. Asi po roce jsem přesvědčil vrchního inženýra u naší firmičky 
- a ještě také i hlavního manažera - že jsem pro firmu dost udělal a chtěl jsem na nich jen to, aby mi 
místo přidání napsali ty dva doporučující dopisy. To se jim pochopitelně líbilo a dopisy napsali. Hned 
jsem se začal pilně připravovat na zkoušky - většinou pozdě do noci. K ránu už jsem nad knihami usínal, 
takže mě manželka musela budit voláním "Vstávej, musíš jít spát!" Ještě jsem sice občas při čtení těch 
odborných a tlustých biblí používal slovník, ale hodně jsem si už domyslel z textu. To je mimochodem i 
nutné, neboť některá slova mají hodně významů a pro začátek jste rádi, když znáte alespoň jeden; ostatní 
se dají odhadnout později.  
 
Zkoušky jsem spolehlivě udělal, ale na francouzštinu jsem už nešel - jednak jsem hned nemusel (byl to 
nový zákon, tak dělali úlevy), jednak jsem měl ještě plné ruce práce s angličtinou. Dostal jsem tedy jen 
členství "dočasné" a trvalé mi bylo slíbeno, jen až se "pofrantíkuju", tj. až po zkoušce z francouzštiny. 
To mi ale zatím bohatě stačilo: byl jsem profesionální inženýr se všemi právy a povinnostmi, dostal 



jsem své razítko a za jméno jsem si mohl dát titul P. Ing., anglicky P. Eng. A pokud bych chtěl někoho 
ohromit, před jménem jsem si mohl navíc před jménem nechat to české Ing. - to nám už milostivě 
byrokrati na pražském ministerstvu školství v šedesátých letech dovolili místo otřesného "Inž." Byl jsem 
tedy konečně profesionální inženýr - kde ale hledat v Kanadě odpovídající profesionální job?  
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ZEMĚ LICENCÍ.  

 
Ještě se vrátím k té inženýrské 
licenci. Dostal jsem nedávno dopis 
s dotazem, zda je to v Kanadě 
pořád tak "drsné" jak jsem to 
popsal. Nevím, jestli jsem tu otázku 
správně pochopil, ale každý, kdo 
chce dostat papír, že je inženýr 
(aby si vůbec směl říkat inženýr!), 
musí být členem asociace a tím se 
stane, až když - kromě jiného - 
složí požadované zkoušky. Těmi 
musí projít i absolventi kanadských 
univerzit, které samy nemají právo 
někoho jmenovat engineer nebo 
ingenieur (Kanada je, jak známo, 
stát dvoujazyčný). Pochopitelně si 
nikdo nedovolí titul padělat - za to 
by tady šel do vězení, poslanec 
neposlanec :-).  

 
Ano, podřídit se tomu musí všichni a časem je to ještě pořád přísnější. Kanadští graduanti vycházejí 
pouze jako bachelors, teda bakaláři, případně i jako masters, ale ne jako inženýři - ten titul (P.Eng., 
professional engineer) si musí jaksi zasloužit, lépe řečeno odsloužit, jednak čekací dobou (kdy sbírají 
zkušenosti v praxi a ta je minimálně dva roky) a pak přídavnými zkouškami. Podle toho, kterou 
univerzitu vystudovali, hlavně ti z ciziny, se pak řídí počet nutných zkoušek.  
 
Ano, univerzity tu nemohou samy udělovat inženýrský titul: není to ani tak šikanování, ale spíše 
prevence. Univerzity jsou totiž různé úrovně - zatímco v USA se obecně univerzity nazývají college, v 
Kanadě je college něco nižšího, něco spíše na úrovni průmyslovky a univerzity se zde opravdu nazývají 
"universities". Jenže existují i ústavy, které vyrábí vzdělance na běžícím pásu, dokonce někdy jen 
korespondenčně. V takovém zmatku by se lehce mohlo stát, že by si každý mohl říkat jako onen chlapík, 
co se podepisoval čtyřmi křížky: "Ja inženěr, tavárišči". Žerty stranou, situace je vážná: kdyby někdo 
takový třeba postavil most a ten spadl, ohrozilo by nejen životy občanů, ale i prestiž skutečných, 
zodpovědných inženýrů. Vysvětlil mi to lapidárně můj přítel, který řekl: "Doktoři mají svou Asociaci a 
nikdo se tomu nediví. A vidíš, a inženýři mohou často napáchat ještě větší škody, než doktoři!" :-).  
 
Historicky vzato, inženýři sami si tyto asociace založili a sami si je řídí. Jsou nezávislí na vládě či na 
škole, pouze na sobě. Máme dokonce svůj erb, povolený samotnou královnou, s heslem "Servire et 
defendere". Ontarijská Inženýrská Asociace (dnes si říkají PEO - Professional Engineers of Ontario) je 
rozdělena do krajových "chapters".  Jsme zodpovědni veřejnosti a ovšem i my musíme poslouchat 
zákony a udržovat kvalitu naší práce. Ontarijská Asociace bude dokonce dávat členstvu k schválení 
návrh dalšího, periodického přezkušování znalostí a zkušeností svých členů - něco, co je u lékařů na 



celém světě zcela běžné. Že se to členstvu nelíbí, je jasné a jak to všecko dopadne, je ve hvězdách. 
Asociace také vykonává disciplinární službu: každý měsíc se objevuje seznam členů, kterým byla 
licence odebrána.  
 

Není inženýr jako inženýr. 
 
Inženýr také dostane razítko, kterým oštempluje svoje výpočty a výkresy a pochopitelně musí také za 
výsledky své práce ručit. Platí asociaci roční poplatek a přestěhuje-li se do jiné provincie, dostane 
celkem bez problémů členství zase v jejich asociaci. Pokud bych bydlel v Ontariu a dělal pro někoho v 
Quebeku, musím mít ovšem hlavně quebeckou licenci; ontarijská by mi tam nebyla nic platná. Vyšší 
kategorie jsou ještě t.zv. inženýři - konzultanti, kteří procházejí ještě přísnějšími procesy a obvykle mají 
i svou vlastní firmu.  
 
Ve Spojených Státech je to podobné, ale ještě nedávno tam mohl dostat titul inženýra i technik, který 
sice neprošel univerzitou, ale zato má hodně let praxe a projde zkouškami. Ano, i tam se dělají zkoušky, 
podle mého názoru ale lehčí, než v Kanadě. Jak to vím? Viděl jsem jejich příručky, které obsahují výtah 
učiva a typ otázek ke zkoušce, i s odpověďmi. V Kanadě sice také nemusí mít člen Asociace univerzitu, 
ale zato musí projít dlouhodobým studiem, které provádí a řídí sama Asociace. Program prakticky 
pokrývá rozsah univerzitní látky; teda jen povinných předmětů. Měl jsem dva techniky, z nichž každý 
volil jinou cestu: první šel na večerní univerzitu, druhý vzal trénink Asociace. Ten první to vzdal, 
protože poslední dva roky by musel dělat jen denní studium a na to neměl peníze. Ten druhý využil 
toho, že se mohl učit doma a dělal zkoušky tak, jak se mu to hodilo. Nemusím asi dodávat, že už je dnes 
plnoprávným inženýrem, tedy "pengem".  
 
To vše řečeno, hned také musím dodat, že ne se vším, co jsem tu řekl, se také ztotožňuji. Na druhé 
straně si ale myslím, že každý ty zkoušky může zvládnout, takže to není zase nic tak extra a prospívá to 
dobré věci. Faktem je, že když jsem přišel do cizí země, musím se řídit jejich stylem práce a zákony 
(ano, na profesionální inženýrství je dokonce zvláštní zákon!). Tam, kde to firmy vyžadují, to prostě bez 
licence nejde. Jak už jsem ale také naznačil, mnoha malým firmám na licenci nezáleží, už proto, že tam 
nese zodpovědnost jenom sama firma, a tak si kontroluje práci svých inženýrů sama. Management tam 
stejně tvoří profesionální inženýři, nu a u těch neprofesionálních je pro firmu asi důležitější, že jim může 
málo platit :-). Pracovní titul "inženýr" je totiž velmi široký: původně znamenal něco jako strojník, nebo 
někdo, kdo obsluhuje složitější stroj. Musí na to mít ovšem také licenci, tj. nějaké zkoušky - např. 
dodnes se například říká "engineer" strojvůdcům lokomotiv. Takže můžete dělat u menší firmy jako 
"design engineer", aniž byste měli licenci, ale titul P.Eng. nesmíte nikde používat, nejste-li členem 
Asociace. 
 

Kde se to chce? 
 
Tam, kde licenci vyžadují, ji pochopitelně mít musíte. Někdy stačí, abyste byli "eligible", tj.  schopni ji 
dostat - hromada firem to dneska tak dělá. Ovšem nepočítejte, že dostanete inženýrský plat. Co se tím 
přesně myslí, to nikdo pořádně neví, snad jen to, že máte dostatečné vzdělání, dobrou profesionální 
praxi a jste ochotni si tu licenci někdy udělat, když ji budou opravdu žádat. Na druhé straně už jsem ale 
také podotkl, že sama licence vám ještě práci nesežene. Ovšem většina graduantů, co ukončili technické 
vzdělání na univerzitě, nakonec ani opravdovou inženýrskou práci nedělá. Jdou pracovat třeba jako 
"technicians" nebo "designers", tj. jako technici či designéři (něco jako náš průmyslovák, ale ten u 
rýsovacího prkna) a mají-li dostatečnou zkušenost, stanou se třeba i manažery, protože i u těch se už 
dnes také vyžaduje vysokoškolské vzdělání.  
 
V severní Americe vůbec není vzdělání nějaký punc na čele, který říká, do jaké krabice smíte či nesmíte 
jít. Také není zvykem titul přidávat všude možně ke jménu, jen v technickém písemném styku a často 



ani tam ne, spíše váš pracovní titul. Co se týká univerzitního vzdělání, to zde potvrzuje spíše vaši 
schopnost myslet, zatímco experience zase dokazuje vaši schopnost tvořit. To první je tedy spíše 
kvalitativní, teoretické, to druhé kvantitativní a proto musí být i specifické. Poznal jsem chemiky, kteří 
dělali elektroniku a zase elektroniky, kteří dělali všecko možné. Já sám přešel a elektroniky na počítače 
a později na automatizaci a softvér. A začínal jsem dokonce jako inženýr kvality . . .  
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U VELKÉ FIRMY.  

 
Po dvou letech práce u té malé 
firmičky jsem dostal práci i firmy 
veliké. Nastoupil jsem totiž u jedné 
americké firmy; je jich tu v Kanadě 
požehnaně, stejně jako japonských 
či bůhví jakých. Protože přinášejí 
pracovní příležitosti, kanadská 
vláda jim kdysi dala určité výhody 
a vynahradí si to na tom, že ubude 
nezaměstnanosti a tudíž přibude 
peněz do kufříku, kam jí ročně 
dodávají občané - i tak už dost 
vysoké - daně. Pochopitelně se dbá 
o to, aby se zachoval zdravý poměr, 
tzv. kanadský obsah, míněno 
kanadské práce a výrobků. Ta naše 
firma se jmenovala Sperry Univac, 
ano, ta, co kdysi postavila vůbec 

první počítač na světě, ENIAC.  
 
Můj první dojem u té firmy mě překvapil, totiž to, že pozice tam nedělala člověka lepšího či 
důležitějšího: důležitý byl prospěch firmy; ovšem jde už o opravdu velikou firmu. Určitá úcta 
vedoucímu se tu projevuje, nevede se tam ale ani německý, ani francouzský a už vůbec ne japonský styl 
tvrdého bossování (rozuměj: šéfování) nebo dokonce blahoslavení či podlézavosti ze strany 
zaměstnanců. Především si v Kanadě všichni tykáme, tj. oslovujeme se v práci křestním jménem 
(angličtina jiné tykání nemá). V Anglii jsme ovšem říkali šéfovi Sir, což je druh vykání, ale zde se na mě 
při takovém vykání dívali podezíravě a Američani to prostě nesnášeli a hned mi to také řekli: "Nejsme tu 
na vojně". Tam se to totiž pořád ještě dělá. I v Kanadě si s přímým šéfem prostě tykáme - to ovšem 
neznamená, že nám nemůže za něco vynadat tak, že by od nás ani pes kůrku nevzal. Vedoucím ještě o 
stupeň vyšším se už zase říká "Sir" anebo nijak :-),  
 
Spolupráce - ano to je heslo, které hýbá severoamerickým světem. Je jí rozhodně v tom kapitalistickém 
světě víc, než jí bývalo v tom socialistickém. Výsledky bylo dobře vidět už i u nás doma: i ten 
"vykořisťovaný" Indián na podpoře se měl v Americe lépe, než univerzitní profesor v socialistickém ráji. 
Jalová socialistická hesla, jako že "za vším musíme vidět člověka" (tajně jsme vždy ironicky dodávali 
"ano, ale až za vším ostatním") ta by tady zněla legračně - nejsou totiž potřeba. Chleba se tu nevyrábí, 
aby se plnil plán, ale aby se lidé najedli. Nebudou-li lidé chtít chleba, ale jen rohlíky, přejde se prostě na 
rohlíky. Nenařizuje tu potřeby byrokrat na ministerstvu, ale sám zákazník a jen jeho potřeby určují, co 
se bude vyrábět. K tomu všemu je ovšem třeba lidí a máte-li nadání, je vás možno použít, využít a jako 
všude, bohužel někdy i zneužít. Ovšem i platy dělníků jsou tu takové, že uspokojí jejich základní 
potřeby a když ne, tak si prostě vystávkují lepší. Lidé jsou potřeba všude - hlavní snaha je získat na to či 
ono experta a tím - proč to neříct - pobít konkurenci. Člověk tu prostě má určitou hodnotu, práce má 



svůj účel a tak to má být. Horší je, když je nabídka větší než poptávka.  
 

Spolupráce nebo konkurence? 
 
Spolupráce a konkurence jsou dvě strany jedné mince. A jako u elektrického obvodu, není-li mezi 
elektrodami rozdíl napětí, není ani proud, nedochází k pohybu elektronů. Podobně není-li konkurence, 
nedochází ani k vývoji. Pohyb se zastaví, nastává stagnace a vývoj ustane. Jinými slovy: socializmus. 
Tohle všechno tady každý ví - je to pro ně normální, mají tu totiž na to dvě stě let starou tradici. Vtip je 
jen v tom, jak se to aplikuje; to může být - například u státu se čtyřicetiletou komunistickou tradicí jako 
u nás doma - velký problém. Lidé, kteří dělali jen to, co se jim řeklo, se najednou mají učit 
samostatnosti. A navíc jde o rovnováhu : jedná se totiž o určitý druh rovnice, kde by obě strany měly být 
alespoň přibližně vyrovnané , tj. to co jsi dal = to co jsi za to dostal. Říkám přibližně, protože každý by 
chtěl víc, než zaslouží - i to ti, co už dostávají daleko víc, než si zaslouží :-).  
 
Spolupráce nemusí být na pohled vidět a často plyne třeba jen z nutnosti. Uvedu příklad: napsal mi kdysi 
jeden inženýr z Čech, že byl ve Spojených Státech na zaučenou, ale že ho tam toho moc nenaučili, že se 
nic od nich nedozvěděl - prostě neprojevili ochotu. Neznám detaily, nechci mu křivdit, ale podle mé 
zkušenosti (v Kanadě je to stejné a většinou i jinde) si myslím, že chyba byla v tom, že asi nepochopil 
situaci. Lidé, kteří musí navíc udělat svou práci, mu svou pomocí vlastně prokazují laskavost: věnují mu 
svůj čas, který pak musí sami dohnat. Sám jsem tak druhým pomáhal, tak to vím. A pokud ten inženýr 
nemá něco, co jim může nabídnout výměnou, pak to dělají nejen zadarmo, ale navíc pro ně zcela 
zbytečně!  
 
A přitom by jim nemusel nabídnou moc: stačí třeba jen ukázat, že tomu trochu rozumíte, osobní zájem o 
věc, sem tam i nápad; případně vysvětlit, jak to děláme doma jinak, někdy dokonce i lépe. Vím, vím, 
jsou pro nás také vlastně konkurence - ale to neznamená vyzrazovat naše firemní tajemství, stačí jen 
přispět něčím ze svého. Že ten inženýr nic neměl, čím by přispěl? Tomu nevěřím, to by ho tam jistě ani 
neposlali. Pokud opravdu neměl čím přispět, tak tam jel zbytečně: když se nenaučil nic doma, tak tam 
teprve ne. Je ovšem možné, že tam jel jen proto, že měl protekci. Ale jak říkám, neznám okolnosti, jen 
doufám, že mu má rada pomohla.  
 
Někdy stačí projevit zájem tím, že se snažíte spolupracovat na nějakém úkolu, prostě být nějak užiteční. 
Chodit kolem a dávat jen otázky je nejen neslušné, ale přímo pitomé: stanete se otravou a za chvíli vás 
každý jen odbude. A když neumíte spolupracovat doma, v cizině se alespoň můžete naučit, jak se to 
dělá. Heslo dnešní doby, teamwork ( práce v týmu ), to naznačuje: každý musí dát to nejlepší, co v sobě 
má - jinak nemá v týmu co dělat.  
 

Challenge? 
 
Tohle vše jsem se vlastně i já musel učit jaksi za pochodu. Odbočka té americké firmy tam zrovna 
začínala a já dostal místo inženýra s titulem vedoucího zkušebny a kontroly kvality. Přede mnou stála 
řada problémů - tady se jim říká "challenge", tedy něco jako soutěž, či problém, který zkouší vaše 
schopnosti. Český překlad toho slova asi nikdy nebude dost přesný, mnozí z nás doma to nějak nemají 
moc v krvi. Musíte přitom ovšem bojovat s mnoha potížemi a to chce přímo sportovní zaujetí. Také 
většinou nemáte to nejdůležitější: dost času, materiálu, peněz a lidí. Takže o legraci je postaráno a už se 
v tom tancuje, jen ta kapela chybí :-).  
 
Můj první problém byli lidé. Já osobně si lidí vážím a začal jsem tedy po dobrém - ale jako všude na 
světě, vůbec to nepracovalo. Násilím jsem to ani nezkoušel, to mi řekl můj zdravý selský rozum (a moje 
zkušenosti z vojny). Bylo to teda třeba zařídit jinak: rozdělit úkoly, udělat pracovníky závislé jednoho na 
druhém, tak, aby museli - a nakonec i chtěli - spolupracovat, jinými slovy, aby nikdo svou nedbalostí 



nezdržoval toho druhého. A hlavně abych s tím neztrácel sám moc času - a mohl ho věnovat jiným, 
technickým problémům, kterých bylo také dost. Traduje se tu totiž taková slovní hříčka: "people 
problem" a "problem people"; to prvé jsou problémy, které se týkají lidí, to druhé zase "problematičtí 
lidé" (víc se dovíte z mé knihy "Manažéři bez manéže", viz naše knihovna).  
 
Ti poslušnější pak napomínali ty neposlušné, když je zdržovali a začalo se to docela rýsovat - jistě si 
umíte udělat představu; lidé jsou totiž všude stejní. Náš ředitel, pod kterého jsem spadal, měl také pár 
těch triků - ne že by mě na ně upozorňoval, často je přím o tutlal - ale sám jsem to od něj odpozoroval. 
Tak např. jsme ještě neměli koncem týdne výrobky ve zkušebně a za to, aby byly včas otestovány, jsem 
právě zodpovídal já. Jenže to, aby se vyrobily a vůbec do testu dostaly, na to jsem už vliv neměl. Jen tak 
mimochodem: slovo zodpovědnost (responsibility) se tu bere smrtelně vážně, každý jsme totiž za něco 
zodpovědní, ať už chceme nebo ne. Tak tedy: ředitel si to předem projel na počítači (říkal jsem přece, že 
to byla počítačová firma!) a tam si hned zjistil, kde to vázne. 
 
Pak si zavolal vedoucí jednotlivých oddělení - a tady je ten trik. Zavolal je, ne najednou, ale každého 
zvlášť a řekl jim asi toto: "Někde to vázne a já toho, kdo to brzdí, za to pověsím v průvanu, atd." On to 
ovšem řekl každému z nich, i když přesně věděl, kdo to zavinil. Nu a ten, kdo byl vinen, řekněme, že to 
byly vedoucí skladu součástek, honem vydal ten materiál předvýrobě. Teď by byla vina zase na ní, tak 
to v rychlosti smontovali, šup s tím do výroby, tam honem tam našoupali karty s tištěnými spoji a za 
hodinu mi děvčata z inspekce hlásila, že už to kontrolují, aby se tedy hoši u testovacích počítačů 
připravili na urychlenou dodávku. Chápete tu rafinovanost? Postupně si to místo "zodpovědného" 
vlastně vystřídal každý vedoucí, kterému pak hrozil ten průvan. Kdyby to ovšem řekl jen tomu prvnímu, 
dostal by maximálně jenom materiál ven ze skladů a už nic víc.  
 

Korporační myšlení. 
 
U veliké firmy má výhodu ten, kdo umí myslet samostatně, už proto, že se naopak často vyžaduje 
jednotné, "korporační myšlení"a individualita se nepodporuje. Má to asi svoji logiku, snad proto, že 
rozhodnutí "nahoře" jsou většinou správná a promyšlená. Pokud se to ale zkazí, je zle: naučená 
poslušnost pak vede zaměstnance do záhuby stejně jako krysař z Hameln zatáhl místní děti do záhuby. 
Pokud se mu podaří prosadit své dobré nápady, má takový odborník možnost docílit opravdu hodně a 
být i patřičně odměněn. Není to zásluha systému, je to jen proto, že právě systém bez těchto individualit 
živoří a usýchá. 
 
A nápadů jsem měl dost, ovšem chce to myslet hodně dopředu. Vzpomínám na případ, kdy v pobočce 
naší firmy v Kalifornii jednou navrhli testovací stroj na napěťové zdroje pro naše počítače a my v 
Quebeku chtěli postavit něco podobného. Navštívil jsem tam v Orange County u Los Angeles onoho 
návrháře, abych se ho leccos zeptal. Byl to chytrý hoch a udělal svou práci velmi dobře. I na řídící panel 
si například vyžádal názor ergonomického inženýra a často použil i opravdu elegantní řešení: tak např. 
místo poměrně málo přesných digitálních konvertorů pro každou měřenou veličinu, použil jen jeden, ale 
desetkrát přesnější, který prostě elektronicky do obvodů přepínal. 
 
I zeptal jsem se ho, jak řeší problém oscilací v pohonu regulačního autotransformátoru (t.zv. variaku). 
Přístroj totiž udržoval konstantní napětí napájecího zdroje pozicí rotujícího "jezdce" onoho autotrafa, 
poháněného obyčejným servomotorem, a to pomocí zpětné vazby z výstupu. Na výstupu variaku je 
ovšem napětí střídavé, které se po snímání sice usměrní, ale přesto má jisté zvlnění (ripple). Pozice 
serva tedy závisí na okamžiku, kdy signál přijde zpět (tj. je-li zrovna ta "vlnka" nahoře či dole) a díky 
zpoždění v systému bude tedy i servomotor oscilovat. 
"To jsem rád," prohlásil onen návrhář, "že někdo měl stejné problémy jako my!"  
"Ale my jsme ty problémy neměli, my ještě ani nezačali," odvětil jsem hrdě a připadal jsem si tehdy 
hrozně chytrý. Často jsem si pak na to vzpomněl, když jsme stavěli náš aparát a měli jsme zase my 



problémy, o kterých jsem předem neměl ani tušení :-). Co tím chci říci? Asi jen to, že ani od té vize k 
iluzi není tak moc daleko . . .  

Jinak se velké firmy na celém světě příliš neliší: na rozdíl od těch malých firem mají víc peněz, job je 
tam poněkud jistější ( ale ne moc) a dá se tam udělat i kariéra. Ale pozor, to slovo má trochu jiný 
význam než v češtině, kde kariérista je považován za člověka morálně křivého. Zde se tím míní 
normální postup, výhody získané léty (seniorita se počítá v počtu roků u firmy odpracovaných) a 
povýšení. Pochopitelně i tady existují šplhouni, ale těm se říká zase jinak. Velké firmy také mají lepší 
penze, benefity, zdravotní pojištění, delší dovolené, víc placených dnů v případě nemoci (míněno 
takové, kdy ani nemusíte mít potvrzení od doktora), různé firemní výhody a podobně. Není divu, že se 
každý snaží do nich dostat. To jsem ovšem pochopil brzo, bohužel to nebylo lehké to druhé, totiž dostat 
se k nim. Navíc jsme chtěl hned místo inženýra a na to jsem potřeboval tu licenci. 
 
Velké firmy také mají svou interní politiku, často stejně nečistou jako u nás. Já se jí nezúčastnil a vsadil 
jsem vše jen na svou prací, na dobré výsledky a vylepšování technologií a designu. Kupodivu to 
pracovalo: yesmana ( tj. toho, kdo s šéfem za každou cenu souhlasí) totiž mohou nahradit každým 
blbem, ale odborníci jsou vzácní. Jistě, na vděčnost už zapomínají, ale to se jim dá připomenout, 
nakonec musí povolit. Nedoporučuji vyhrožovat, že jinak odejdete, mohli by vás vzít za slovo. A jako se 
tu nediskutuje, když dostanete výpověď, nemůžete honem brát ani svou výpověď zpátky, nikdo by vás 
už nebral vážně. Je to totiž druh vydírání, a tomu se žádný vedoucí nechce poddat, jak známo, mohlo by 
se to opakovat v budoucnu.  
 

Odbory. 
 
Je ještě jedna specialita u velkých firem: odbory - to je ovšem vydírání ve velkém měřítku :-). Jde to do 
takových extrémů, že unie žádají až třikrát větší přidání, než mohou dostat, jen aby měli co na 
vyjednávání. Vtip je v tom, že chtějí přidat všem stejně, ale takové  rovnostářství pak vede k nezájmu k 
práci a kolektivní ochraně těch opravdu neschopných. Nakonec to dopadne tak, že firma přidá, ale pak 
hned někoho propustí anebo i třeba zbankrotuje. Proto se dnes doporučuje tav. nezávislý moderátor, 
který se snaží nahlédnutím do firemních účetních kniha. Podle bilance pak zjisti, kolik si firma opravdu 
může dovolit maximálně dát, aby neprodělávala a to pak oběma stranám doporučí. Nechápejte mě 
špatně: často jsou odbory jediná ochrana pracovníků a často to bez stávky nejde - ale je to metoda krajní, 
které obě strany vysiluje.  
 
Nový job a pozice mi umožnili koupit si dům - na hypotéku, jak jinak - a začít si vybírat pravidelné 
dovolené. Už bylo na čase: u nové firmy tu vždy začínáte s nulou (dovolené jsou "nepřenosné") a za 
každý měsíc si nahromadíte asi tak jeden den dovolené. Takže první rok jsem měl asi jen pět dní a ty 
jsem si ještě vybral na nemoc, ta malá firma nevedla nemocenské pojištění; druhý rok jsem týden použil 
na studium, tj. abych udělal ty inženýrské zkoušky a zbytek jsem jeli stanovat. Teprve u Univacu jsem 
měl už první rok tři neděle a tak jsem je plně využil. Byl bych si zasloužil víc - nadělal jsem tam hodně 
neplacených přesčasů. Inženýři prostě museli své úkoly splnit )při stejném platu) nezávisle na tom, zda 
dělají osm či dvanáct hodin denně. Dělník na lajně by si stěžoval u odborů, já nemohl . . .  
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ZKUŠEBNÍ ODDĚLENÍ A KVALITA.  

 
Ještě než mě přijali, udělali se mnou 
hned tři interview, celkem věc 
nezvyklá. První bylo s mladíkem z 
osobního, ten ovšem neznal nic, pak 
se samotným ředitelem, který věděl 
vše a vedoucím výroby, který mi 
vykládal, jak dělali párty v 
Hollywoodu a mě se zeptal, kdy 
bych chtěl nastoupit. Zřejmě to 
předem dostal rozkazem od ředitele. 
Ten, ač Američan, dělal několik let 
v Německu. Toho jsem se právě 
chytl a když se mě zeptal, jakou 
máme kvalitu v Čechách, odpověděl 
jsem rafinovaně, že máme takové 
heslo jako Němci: "Buď je to 
kvalita nebo nic." Že u nás to tehdy 
bylo spíše to druhé, to už jsem mu 

pochopitelně neřekl a tak jsem díky dobrému jménu Němců dostal to místo. Někdy jim za to musím 
poděkovat :-).  
 
Když už jsem se tedy stal "inženýrem kvality" (ano, už jsem měl licenci), snad abych také něco řekl o 
tom, co to ta kvalita je. Na západě existují dva termíny: Quality Control (QC) a Quality Assurance (QA). 
To první znamená "řízení kvality" , tedy hlavně výroby, to druhé zase spíše "zajištění, ujištění se o 
kvalitě", tedy inspekci, například přicházejících součástek či odcházejících výrobků. To první je víc 
aktivní, má totiž zpětnou vazbu: chyba se projeví už ve výrobě a musí se hned napravit tím, že se změní 
nějaké parametry. To druhé je víceméně dlouhodobý proces, organizování a zajišťování, hlavně systému 
a procedur.  
 
Potřebujeme ovšem obojí, i když se to u malých firem většinou jmenuje jen tak či onak. Český termín 
Kontrola kvality tuším také zahrnuje obojí, zatímco termín "kontrola" ovšem vůbec neznamená řízení a 
překládá se do angličtiny spíše jako check-up, inspection či assurance. Všechna anglická slova mají v 
sobě navíc něco pozitivního, jako "přesvědčit se, že je vše v pořádku", kdežto naše česká kontrola spíše 
znamená "vyřadit, co není v pořádku". Je to asi jako s kladnou a zápornou logikou u logických obvodů. 
To první je dáno tím, že zaručuje, aby zákazník dostal jen dobré věci, to druhé vychází z toho, aby 
zákazník nedostal špatné věci.  
 
Řeknete si asi, co je to za nesmysl, vždyť je to totéž! A vidíte, není: začalo to tím, že se - ještě v období 
elektronek - zjistilo, že zkoušet každou zvlášť by zdvojnásobilo její cenu. A vyrábělo se jich pořád víc a 
víc - a tak se začalo "samplovat", tj. vzorkovat, vybírat jen určité množství, jakýsi vzorek z jednoho 
produkčního "běhu". Ten se vyzkoušel a podle výsledku se rozhodlo, jestli je celá dodávka (doslova lot, 
teda něco jako "celkový objem dodávky") přijatelná, lépe řečeno: jestli "prošla". Stoprocentně dobrá asi 
nebude, jen s určitou pravděpodobností a o zbytek se postarají záruky, tj. případná výměna či oprava 



zboží a to zadarmo (pro zákazníka, výrobce to něco stojí :-). Velikost vzorku se určuje statisticky, podle 
počtu kusů v lotu a povoleném procentu vadných součástek. Pochopitelně, čím větší je zakázka, tím větší 
je počet kusů ve vzorku a také přesnější výsledky. Výběr vzorku je náhodný - ne teda pořád ze stejného 
místa z krabice. Tabulky vám pak přesně řeknou, kolik může být těch vadných kusů v tak velikém 
vzorku. 
 
Někdy se musí udělat ještě další vzorek, jindy se musí zkoušet úplně celý lot (u malých či drahých 
dodávek), jindy se zase všecko vyhodí, anebo přezkouší a opraví, pokud to jde anebo to vůbec stojí za to. 
Tento proces se nazývá AQL (Assurance Quality Level). AQL tabulky a grafy jsou počítány statistickými 
metodami a jsou inspektorům pochopitelně k disposici. Pak se ale zjistilo, že tato metoda nahrává moc 
zákazníkovi, tak se přešlo na LTPD (Lot Tolerance Percent Defective), kde se bere stále konstantní počet 
výrobků ve vzorku, prakticky nezávislý na velikosti dodávky a mění se jen povolené procento defektů 
podle velikost dodávky. Tato metoda vlastně vyjadřuje tu druhou filozofii, tu zápornou logiku. Nahrává 
výrobci, a hlavně v případě větších dodávek (lotů) je ekonomičtější. A jelikož je test částí ceny výrobku, 
úspory se projeví hlavně tam.  
 

Proč vůbec máme kontrolu kvality? 
 
Když jsem v QC pracoval dva roky, dostal jsem takový nápad: anonymní anketu. Ptal jsem se lidí, proč 
vůbec máme kontrolu kvality. Odpovědi byly různé, od "abychom měli dobré výrobky", přes "takové 
šikanování" až k tomu, že "chceme spokojeného zákazníka". Prostě nikdo se k tomu správnému důvodu 
nepřiblížil ani na fous a přitom je to očividné: je to z důvodů úsporných, ekonomických. Výměny zmetků 
jsou drahé, zvláště musíte li znovu nastavit výrobní linku a posílat výměny přes celé Spojené Státy. A to 
nemluvím o tom, kdy zmetek způsobí zranění nebo smrt. Pochopitelně, že nechceme vyrábět špatné 
výrobky, ale při zvýšené automatizaci se výroba nedá vždycky tak přesně - a hlavně levně - řídit či 
nastavovat. Navíc nelze výrobu zastavit a začít znova: se zmetky si musíme poradit tak říkajíc za 
pochodu a parametry linky pak opravit co nejdříve. (QC + QA) nám tedy slouží jako zpětná vazba, která 
nám říká, JAK si vedeme, KDE to děláme špatně, a případně CO udělat, aby se to napravilo. Bez toho 
bychom buď vyráběli samé zmetky, nebo by zboží bylo tak drahé, že by nás konkurence lehce porazila. 
Výsledek by byl ovšem stejný: v obou případech ztráta byznysu. 
 
Tady se dostávám k bodu, který se na západě nemusí vysvětlovat, ale z dopisů čtenářů z Čech zjišťuji, že 
u nás doma ještě ano. Hromada věcí, která se na západě dělá, totiž vůbec není z humanitárních nebo 
idealistických popudů, velkého nadšení, pečlivosti manažerů nebo nároků zákazníků :-). Nutnost je to 
správné slovo, které hýbá světem. Systém pracuje tak, že se musíte pohybovat mezi dvěma limity - 
vysoká kvalita a nízká cena - a někdy je ten prostor zatraceně těsný. Pravda, zákazníci si vynutí dobré 
zboží, ale konkurence vám vnutí své malé ceny a vy musíte tancovat třeba jen "na čtverečním metru". Je 
to něco jako darwinismus: hledání optimální cesty a to přirozeným výběrem, který zabíjí slabší 
konkurenci.  
 
Ale radši zpět k věci. Kvalita se řídí a kontroluje ve všech stupních výroby - mimochodem výroba, tedy 
manufacturing, případně production, se zde pojímá dost všeobecně: tak se vyrábí nejen boty, ale i softvér, 
vyrábí se i reporty, výzkumné zprávy, dokonce i zprávy v televizi (i ty vymyšlené :-). Je o prostě tvoření 
nových hodnot. Složky, které různě zajišťují výrobu, t.j. její kvalitu, prodej, reklamu a komunikaci vůbec, 
transport či opravy - to vše jsou tzv. služby, services (transport, balení, opravy, údržba a dokumentace). 
Služby nepřispívají přímo k hodnotě zboží, ale zato k ceně výrobku a to často proklatě hodně. Díky 
přebujelé byrokracii teď navíc rostou služby jako z vody, přesně podle ironického profesora Parkinsona. 
Tím ovšem rozdíl mezi hodnotou a cenou značně vzrůstá. V Kanadě je už asi 70 procent lidí zaměstnáno 
v těchto službách, takže si lze lehce vypočítat, že v roce 2010 bude každý Kanaďan servírovat druhého. 
Tyto problémy jsou ale po celém světě a jak říkával můj dědeček, bude to pořád čím dál horší :)-.  
 



Kvalita se musí objevit už v designu. 
 
Kvalita začíná už přímo u designu, teda návrhu: nemůžete mít dobrý výrobek, který není dobře navržený. 
Můžete ho časem vylepšit, ale cena takových změn je drahá: představte třeba kolik asi stojí změna 
raznice na automobilové lince nebo nová verze softvéru! Jako vedoucí oddělení kvality jsem měl s 
designéry pořád boj, většina mých návrhů k dosažení kvality u určitých výrobků mi přicházela zpět s 
razítkem "REJECTED!", tj. odmítnuto. Nechal jsem si tedy udělat také razítko, "REJECTION 
REJECTED!" (tj. Odmítnutí odmítnuto), navíc staro-gotickým písmem, abych tak poukázal "starobylost" 
jejich designů. To sice nepomohlo, ale navíc jsem zjistil, že si prostě po odmítnutí můj nápad přivlastnili 
a udělali opravu tak, jak jsem navrhoval, ale pod svým jménem. Já jsem totiž moje návrhy úprav 
specifikoval příliš detailně, tj. napsal jsem jim, JAK se to má udělat, protože jsem nechtěl, aby to nějak 
popletli. Jak jsem ale zjistil, že mi moje změny doslova zcizují, tak jsem jim od té doby popisoval změny 
jen běžně (např. "velký šum na výstupu - opravit!"). I přišli za mnou osobně, že jsem jim nenapsal 
detaily. Řekl jsem jim tedy, že velký šum na osciloskopu pozná každý blb, ale jak se má opravit, za to že 
jsou placeni oni a já si svoje nápady už nenechám krást. Od té doby jsme si rozuměli perfektně, k obecné 
spokojenosti, dokonce se i kvalita jejich designů zlepšila. S každým jde v podstatě jednat v rukavičkách, 
jen někdy musíte použít ty boxerské :-).  
 
Kromě večerního studia statistiky (doma, ne na škole :-) jsem se musel prokousat technologií výroby 
počítačů, zkušebními či inspekčními metodami a ještě stovkou jiných věcí, v práci dělat vedoucího a 
pokud zbyl čas, začít používat i vlastní hlavu. My jsme byli poměrně nová odbočka americké firmy 
Sperry Univac a navíc v Kanadě, takže já musel všecko nejprve "zkanadizovat". Nemluvím o tom, že 
Američané nepoužívají metrickou soustavu jako my, ale něco zcela jiného. Jejich dokumentace u nás 
totiž neplatila, a tak jsem musel psát různé vyhlášky, které jsem pak převedl na naše firemní procedury. 
Najal jsem pak jako mého asistenta mladého inženýra a ten se mi za nějakou dobu zeptal, proč já sám 
nedělám všechno přesně podle těch vyhlášek. Řekl jsem mu, že jsem k tomu dostal výjimečné povolení 
od samotného autora, který je pochopitelně víc směrodatný než ty vyhlášky. Ještě se mi zeptal, kdo je 
autor, ale pak už se mě kupodivu víc neptal :-). Tady na západě se vůbec moc neptáte: buď to víte, nebo 
si to někde seženete sami. Jinak to budí dojem nesamostatnosti ne-li přímo ignorance.  
 

Práce s lidmi. 
 
Práce s lidmi byla ovšem hlavní kámen úrazu. Vedoucí inspektorek, neboli leadhand, mi začala 
přesvědčovat její dívky, aby nedělaly přesčasy v sobotu, i když za ně dostávaly dobře zaplaceno. Jenže v 
té době to bylo nejvíc potřeba, neboť naše oddělení muselo mít na neděli vše napřed zkontrolované 
ispekcí, abychom pak v jednom dni stačili vše vyzkoušet a opravit; výroba totiž byla vždy zpožděná. V 
pondělí se ale odváželo a není-li dodávka, není ani platba, že ano, a utíkají vám také procenta z peněz, 
které ještě nemáte. My pak měli pravidelně v neděli frmol. Byli jsme něco jako brankář v hokeji: za námi 
bylo už jen to červené světlo.  
 
Jednou mi ta "leadhand" dokonce odradila inspektorky až po tom, kdy už mi všechny slíbily, že přijdou - 
a pak nepřišly. Tož jsem jí mírně domluvil a ona se rozzlobila a kvitla a odešla natruc dělat do nákupního 
oddělení. Dostala mě s tím do prekérní situace: kde jsem měl sehnat někoho tak kvalifikovaného jako 
byla ona? Nu ale přežili jsme to - později si mi přišla stěžovat, že v tom novém místě musí dělat přesčasy 
a navíc zadarmo! S uspokojením jsem jí řekl, že jsem to věděl, ale že jsem nechtěl stát v cestě její 
kariéře :-). Naštěstí jsem brzo získal jiné děvče, které bylo jako leadhand navíc daleko lepší. Lidé jsou, 
koneckonců, nahraditelní ale ne každým a ne hned.  
 
Pro naše testovací počítače jsme často potřebovali součástky pro naše jigy (t.j. zkušební přípravky). Měli 
jsme otevřený účet u místní elektronické prodejny součástek a pravidelně jsem řekl některému 
technikovi, aby tam zavolal. Většinou nám dovezli součástku ještě ten den. Byrokrati z nákupního si ale 



usmyslili, že tohle musí přece dělat oni. Dali jsme jim tedy objednávku a já se těšil, jak nám to ulehčí 
práci. Jenže uplynuly tři dny a nic. Tak jsem k nim zašel a nákupčí mi vykládal, že se tam už tři dny 
nemůže dovolat. Požádal jsem ho tedy, zda mohu použít jeho telefon. Nic netuše, řekl O.K. Zavolal jsem 
tedy do toho obchodu a vše hned objednal, přímo před jeho očima. Jen při odchodu jsem otráveně 
prohodil: "Vidíš, já to mám za dvě minuty a ty ses tam tři dny nedovolal!".  
 
Rozčilil se a křičel: "Chceš snad říct, že jsem lhář?" 
Jenže s tím si na mě nepřišel. "No to by bylo lepší, kdybys opravdu byl lhář," povídám, "jinak bych si 
musel myslet, že jako nákupčí nestojíš za nic!" Tak jako i jinde, byli jsme pak nejlepší přátelé - tady se 
naštěstí tyhle věci berou hodně sportovně, jinak bych asi tohle psal už jen z invalidního vozíčku :-).  
 

Technické problémy. 
 
Pochopitelně, že byly i technické problémy. Najali například partu inženýrů pro design a někteří se to 
pořád ještě učili. To samé ve výrobě, ale hlavně v kvalitě a testingu - ten tam patřil všude pod vedoucího 
QC a ne naopak! Používaly se ještě staré metody, které pro polovodiče byly nepraktické. Tak například 
inspektorky "prozváněly" drátování ve skříních ohmetrem, protože normální bzučák by svými 
napěťovými špičkami polovodiče zničil. Jak pomalé to bylo, to si asi odvedete představit: děvčata musela 
vždy čekat, až se ručička ustálí u nuly! Navíc "elektrický" bzučák by mnoho nepomohl, ten bzučel v 
rozsahu 0 až 1 kiloohm. "Drát " jsme ale definovali odporem mezi 0 a 0,1 ohmů a pokud tam byl někde 
paralelně odpor (třeba ten přes výstup napěťového zdroje ), obvod se přes něj uzavíral a bzučák by 
bzučel, i když neměl. Podobně ohmeter se vychýlil k nule (často byly v obvodu kondensátory), ale pak 
pomalu klesal přes celou stupnici dolů, než se ustálil u nějaké hodnoty. Jelikož dívky neměly čas čekat na 
přesné ustálení ručičky ohmetru, uznávaly jako OK i různé chyby. Navíc měření zabíralo jejich obě ruce i 
oči, které se musely při přikládání k obvodu dívat na sondy ohmetru pak ještě na měřák (nechtějte vědět, 
kolik měřáků takhle spadlo na zem!). 
 
Funkčně to zkoušet nešlo, většina logických obvodů tam ještě nebyla a ani flat cables (ploché kabely) 
tehdy ještě neexistovaly. Tehdy se sice začaly používat čipy pro diferenciální zesilovače, ale pro 
požadovaný malý rozsah měření - a navíc ohmů - jsem marně hledal nějaké vhodné schémátko. Dostal 
jsem nápad - použít můstkové zapojení a vstup jsem paralelně překlenul ke zvětšení citlivosti odporem 1 
ohmu. Měřený odpor 0,1 ohmu (či menší) pak vytvořil dostatečný pokles napětí, který přes další 
zesilovač zapnul bzučák. Proud dodávaný na vstupu byl omezen na 5 mikroampér a polovodiče ani 
nezašimral, natož aby je ničil.  
 
Abych to zkrátil: pracovalo to perfektně, děvčata pak používala jen své uši a oči se jim uvolnily pro jinou 
práci. Bylo to tak citlivé, že jsme dokázali identifikovat i málo utažený šroub na svorkovnici! Problém 
byl, že jsme nemohli bzučáky pro každou dívku naladit na jiný tón, protože pak už ani nevěděly, který to 
bzučí ( a bylo jich dvacet), tož jsem vymyslel verzi se sluchátkem do ucha. Inspekční čas klesl na 
polovinu a když se to dozvěděli přes ulici v Northern Telecom (ano, v tom s těmi "frantíky"), hned mě 
požádali o schémátko. Nemohl jsem se na ně zlobit a rád jsem jim vyhověl a myslím, že to dosud 
používají :-). Po létech jsem našel podobné schémátko, i když ne s takovou citlivostí, v časopise 
Electronic Design - zřejmě to tak velký vynález nebyl, aby na to nepřišel i někdo jiný, ovšem daleko 
později :-).  
 

Troubleshooting. 
 
Některé problémy v testu měly přímo detektivní aroma. Týkaly se hlavně hledání chyb, tzv. 
troublshootingu. Tak například všechny naše napěťové zdroje se posílaly do Států, našim jiným 
odbočkám, co dělaly počítačové periferály. Jednou mi přišla zpráva ze Salt Lake City, stát Utah, že naše 
zdroje při testovací teplotě "foldují" tj. jejich ochranná zpětná vazba omezuje výstup, jehož napětí pak 



podstatně klesne. To se mělo ovšem stávat jen při nadproudu či zkratu, ne za "normálních" okolností. Byl 
to značný průšvih, skoro všechny zdroje jim tam začaly v testu bláznit a chtěli je nám vrátit. Pro firmu 
ztráta a pro mě zase - no jak už jsem řekl, podle mého ředitele challenge, po česku spíše "průšvih" či ještě 
více lidově. Změřil jsem si sám pár našich zdrojů, znovu okalibroval přístroje na měření, hlavně teploty, 
rychlosti a objemu chladícího vzduchu ventilátorů za minutu - nic, všecko se zdálo být v pořádku, ani 
jedno selhání. Po několika hodinách telefonátů do Utahu a zpět jsme pořád nic nenašli.  
 
Poslal jsem tedy technika přes půl Států s naším nejlepším (podle našich výsledků) zdrojem. Doletěl a 
zavolal mi, že tam zdroj selhal. Řekl jsem mu tedy, ať teda přiveze ten jejich "nejhorší" zdroj. Přivezl ho 
a ten u nás ale pracoval O.K. Tedy záhada nad záhady! Navíc se tam přichomýtl i náš ředitel, zrovna 
když mi technik vykládal, že hoši ze Salt Lake si myslí, že je to kondensátorem. Věděl jsem, že je to 
blbost a také jsem to řekl.  
 
Ředitel mě ovšem chytil za slovo a já mu slíbil, že na to do dvou dnů přijdu. V úplné desperaci jsem tam 
čučel do půlnoci a namáhal svou šedou hmotu mozkovou. Po půlnoci jsem konečně dostal nápad: zajel 
jsem domů, vypůjčil si od manželky fén na vlasy, zamontoval termočlánky na jednotku a začal ohřívat. 
Nemusel jsem jít daleko: tři stupně nad nominální teplotou začal zdroj "foldovat". Heuréka!, vykřikl 
jsem, a ještě pro jistotu i  Voilá!, to kdyby mě náhodou slyšel nějaký quebecký nacionalista :-). 
 
Bylo jasné, že něco v nepořádku je, i když ty tři stupně vlastně neměly hrát roli. Teplotně měl zdroj 
"foldovat" až při daleko vyšší teplotě. Zalistoval jsem si na harddisku terminálu firemního počítače - 
tehdy ještě nebyly pécéčka - a hle, měli jsme dva dodavatele na čip toho regulátoru. Ten, co to dělal, byl 
Motorola, zatímco druhý, od Texas Instruments, pracoval OK. Trápil jsem počítač tak dlouho, až jsem 
našel nějaké starší memorandum z Roseville, Minneapolis (naše zásobárna polovodičů), že se tyhle čipy 
nemají od Motoroly vůbec kupovat. Další databáze prohlédnuta a našel jsem jméno kupčíka, co je 
nakoupil - ten ale před měsícem odešel k jiné firmě. Čipy ovšem koupil až už když to memo (zkratka pro 
memorandum; tak se říká úřední komunikaci ve formě dopisu či formuláře) dostal, takže byla jasně vina 
na něm. Jelikož těch čipů nakoupil stovky, museli jsme je pak všechny vyhodit. Ovšem i takové případy 
se stávají a jelikož už nebyl náš zaměstnanec, ušel nejen výhazovu ale i našemu vzteku :-). 
 
Ještě bych měl vysvětlit ten rozdíl tří stupňů Celsia - ale na to už přijdete i vy, když vám řeknu, že Salt 
Lake City je položeno zeměpisně značně vysoko a je tam řídký vzduch. Tohle mě tehdy ovšem nenapadlo 
a přišel jsem na to až za půl roku po tom, kdy už to bylo vyřešeno. Nejvíc mě ale mrzelo, že jsem se 
tehdy s ředitelem o něco nevsadil. Ale o co se vsázet, že ano - přece se nebudu sázet o svůj vlastní job, 
ne? 
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DESIGN, INŽENÝRSKÁ ŠLECHTA.  
 

Po dvou letech v "kvalitě" jsem 
cítil, že už se tam moc nenaučím a 
že mě to ustavičné dohánění 
výrobních kvót zdržuje od toho, 
abych vytvořil něco trvalejšího. 
Jelikož jsem tam už stejně musel 
fušovat do designu, předělávat 
schémata a podobně, rozhodl jsem 
se vstoupit do stavu vyvolených, do 
opravdového "design 
engineeringu" (oddělení 
konstrukce, tedy návrhářů). A věřte 
mi - za to překvapení to stálo. 
Otevřel se mi svět neomezené 
představivosti, ale i značně 
omezených finančních prostředků, 
protože navrhnout prý to umí 
každý, ale jen inženýr to umí 

navrhnout tak, aby to nebylo drahé. Na určité projekty prostě nebylo dost peněz (jako by na některé 
někdy bylo:-)). Jindy jsme zase trávili noci přemýšlením, jak ušetřit na ceně výrobku pár dolarů a pak 
přišlo zdražení zlata (tedy i elektrických kontaktů), které všechny úspory sežralo.  
 

Něco se navrhuje a něco se jen vylepšuje.  
 
Jestli si někdo myslí, že na západě se nedělá nic jiného, než počítá, tak je značný optimista. Většina věcí 
se totiž nevynalézá, ale aplikuje, staví se na osvědčených designech a ty se většinou jen "vylepšují". 
Příkladem mohou být třeba osobní automobily, kde se rok od roku dělá hlavně kosmetika, tj. vnější tvar, 
případně panel či přehrávačka CD . Po technické revoluci, kterou přineslo elektronické zapalování, 
případně protiskluzové brzdy ABS, se už zase pokojně čeká, až se řidiči nasytí elektronickými displeji, 
některými užitečnými, jindy zcela zbytečnými, a budou chtít zase něco, co jim jízdu nejen zpříjemní, ale 
také zlepší nebo dokonce udělá i bezpečnější. Proč to vymýšlet sami, když je to takhle pohodlnější, ne? 
V tom "mezidobí" se pak hlavně vyměňují čidla u špatně navržených nafukovacích balonů (ne, 
nemyslím ty policajtské!) nebo se případně navrhují věci, které vlastně jen zvyšují váhu vozu :-). A 
elektrické automobily? Ano, už jezdí, ale stejně jako před sto lety jsou pořád vlastně jen hudbou 
budoucnosti. Jestli chcete vědět proč, tak se zeptejte třeba u Fordů, kolik stojí předělání automatické 
linky s roboty.. Anebo u Shellů, co by pak dělali s tím zbytečným benzinem . . .  
 
V elektronice a počítačích to bylo tehdy ještě ztíženo tím, že většina věcí byla zcela nová a navíc se 
rychle vyvíjela. Inženýr návrhář měl tehdy na poličce pár knih, ve kterých jen občas hledal vzoreček, 
který už zapomněl a který stejně nemohl aplikovat. A když měl někdy čas, začetl se do firemních 
application notes, tedy aplikačních sešitů, které byly a stále jsou hlavním zdrojem informace. Žádná 
vysoká matematika, na to nebyl ani čas. A my jsme navrhovali spínací zdroje, switching power-supplies, 
které si teprve probojovávaly svoje místo. Teď už je najdete i v každém domácím počítači. Problémy s 



nimi byly veliké: tranzistory trpěly na transientní špičky, dodávaly příliš mnoho rušivého šumu do sítě a 
ochrana proti zkratu musela být proklatě rychlá. Také to vyžadovalo souhru mnoha odvětví, tak 
například výrobci pojistek pro ně museli navrhnout super-rychlé pojistky a podobně.  
 
Také nové součástky nám dělaly bolehlav: tak například když se objevil PUT (programmable 
unijunction transistor), který měl spíše vlastnosti tyristoru nž tranzistoru, měli jsme k dispozici jen 
specifikaci, tedy datasheet, který dával velmi málo informací - například nebylo jasné, jak vlastně PUT 
"zhášet". Vzpomínám, jak jsem - to ještě u té první firmy - navrhl ochranu zablokovaného motoru a PUT 
přitom měl časovat - tj. vypnout napětí do motoru, ale až po půl hodině (častí pracovního    cyklu byl i 
na krátkou dobu zabržděný motor, bylo to pro textilku), protože by časté vypínání narušovalo výrobu. 
Každý neúspěšný pokus v laboratoři nás ovšem stál právě tu půlhodinu času, čili 16 pokusů a den byl v 
čudu, řečeno víceméně decentně. Většinu času jsem trávili v laboratoři nebo na zkušebně. Práce to byla 
dost únavná a pokud to mělo plus, byl v tom, že jsem se naučil jisté paličatosti a víře v zázraky. Stávalo 
se totiž docela běžně, že příroda sama dokázala díky náhodě někdy navrhnout věci lepší než my (ale to 
už přece někdo řekl, že by Darwin?).  
 

Opravdu zápaďácká rychlost. 
 
Připomíná mi to příhodu, která se prý udála ve dvacátých letech (!) dvacátého století: tehdy se totiž 
stalo, že pilot letadla přistál v noci uprostřed města. Jen omylem, který dokonce ani nebyl jeho: pouliční 
osvětlení totiž oscilovalo nízkou frekvencí, tak jako to dělají světla na letišti. Během jednoho měsíce se 
věc vysvětlila: vedení, které je jen málo zatížené, má značnou kapacitní zátěž a může se dostat do 
rezonance s indukčností transformátoru, která díky nelinearitě pak vytváří převážně jen podharmonické 
frekvence (nu ano, nejsou jen vyšší, ale i nižší harmonické - to nám nějak ve škole zapomněli říci). A 
hned za další dva měsíce se objevil patent na zařízení, které může bezkontaktně (dříve to byla jen relé) 
blikat světly na letišti. Inu, americká rychlost. O odtamtud byl už jen krok k ferorezonančním 
transformátorům pro stabilizaci síťového, tj. střídavého napětí. 
 
Situace se ovšem zlepšila, když přišly kalkulačky. Jejich rozsah byl uchvacující: celých sedm 
desetinných míst! Už se neříkalo jako u logaritmického pravítka: dvakrát dvě jsou přibližně čtyři, ale 
dvakrát dvě je 3,9999999 až 4,0000001. Byla to tuším firma Hewlett-Packard, která první kalkulačky 
vybavila formátem s desítkovým exponentem, dnes pyšně zvaným "vědeckým". Také programovací 
kalkulačky a první "stolní" počítač byl od nich. My jsme pochopitelně už delší dobu používali programy 
naší firmy Univac (dnes ji poznáte podle jména Unisys) na řešení technických problémů, ale kromě 
rychlosti a automatické tiskárny nám moc nepomohly - to hlavní, tedy myšlení, nahradit nemohly. Ale to 
nám koneckonců nenahradí počítače ani dnes, i když si to řada manažerů ještě pořád myslí :-).  
 
Jiný příklad: magnetické materiály pro toroidové ferrity se musely počítat pomocí křivek, takže při 
zadané přesnosti výstupu to bylo lehčí řešit graficky. Rozhodně to bylo snadnější, než zadávat křivky do 
počítače bod po bodu, zvláště, když se výpočet musel několikrát opakovat, např. s jinou velikostí 
toroidu, aby se dosáhl správný výsledek. Postup výpočtu ferritového transformátoru, tedy magnetického 
materiálu, jeho rozměrů a počtu závitů se podobal tomu, který jsme se kdysi učili na fakultě: vyberete si 
konkrétní magnetický materiál a uspořádání a odhadnete nominální magnetické sycení. Z křivek pak 
dostanete závity, zaokrouhlíte je na celé číslo závitů, zvolíte hustotu proudu a použijete nejbližší 
standardní průřez vodiče. Pak vypočtete odpor vinutí, jeho rozptylovou reaktanci, odhadnete úbytek na 
diodách a tranzistorech a z toho dostanete nominální úbytek napětí. No a teprve pak vlastně uvidíte, jak 
moc jste se s odhadem sekli a začnete znova. Bylo to přes deset stránek výpočtů; na technice jsme ještě 
používali logaritmické pravítko a tak jeden výpočet vám klidně zabral několik hodin. To se pak 
několikrát opakovalo, slušně řečeno "iterovalo", a toto "opakování, matka moudrosti" nám klidně 
zabralo až měsíc.  
 



Jaká výhoda byla proti tomu programovací kalkulačka! Týden jsem sice sepisoval a vyťukával program, 
ale pak jsem mohl každý výpočet opakovat už za několik minut. Později jsem si napsal program na 
Visicalcu (dnešní Excel), kde jsem zadal nejen křivky a standardní velikosti vodičů tabulkou, ale ještě 
pomocí "FOR-NEXT" smyčky zabudoval iteraci, která mi za necelou minutu dala nejen opravdu 
správný výsledek, ale ještě navíc graf hodnost výstupní impedance na odhadech vstupního sycení, takže 
jsem mohl příště také lépe odhadovat počáteční hodnoty, aby se mi řešení rychleji "sbíhalo". Tehdy ještě 
Visicalc neměl grafy, ty jsem dělal tak, že jsem data přenášel speciálním programem do grafového 
programu - ten jsem si tehdy ještě napsal v jazyce Basic - a výsledek jsem aproximoval a vytiskl je jako 
graf. Dnes to za vás všecko udělá počítač, ale bohužel ještě je pořád takových jednoúčelových 
výpočtových programů málo a inženýři si je často píší ještě sami.  
 

Tolerance, bez nich to nejde. 
 
Jenže materiály mají svoje tolerance, například křivka pro každý ferrit se trochu liší, kus od kusu. 
Přidejte k tomu nelinearitu tranzistorů a toleranci jejich zesílení a váš ideální výpočet vám toho zase 
tolik neřekne. Ale přitom každý výrobek dané série musí spadat při konečném testován do mezí 
tolerancí, jinak je to scrap, zmetek. Program, který měl tohle vše postihnout, jsem sice zkusil navrhnout, 
ale narůstal přímo úměrně s časem, který jsem mu věnoval a pomalu jsem místo výpočtů vlastně jen 
programoval. Ovšem to, aby výstup splňoval všechny tolerance bylo opravdu kritické, protože jinak se 
transformátor, který neprošel tolerancí, musel vyhodit, protože byl nejen navinutý, ale navíc zalitý 
kompaundem. Zde přišel ke slovu t.zv. "worst case design" t.j. návrh nejhoršího (mezního) případu, 
který jsme žertem přejmenovali na "design of the worst case", tedy nejhorší návrh vůbec :-). 
 
Také v designu musíte jednat s lidmi, někdy i dost ješitnými, například se svými vedoucím, který chce, 
aby se všecko vešlo do nejmenší krabice, pracovalo to jako švýcarské hodinky a stálo to jako hodinky z 
Hongkongu. Marně jsem ho přesvědčoval, že menší kabinet znamená větší problémy s oteplováním a 
také problémy s menšími izolačními vzdálenostmi - obzvláště na tištěných spojích - zatímco větší 
krabice stojí jen o málo víc a vzduch vevnitř je dokonce zcela zadarmo :-). I když do návrhu jinak 
nemluvil, na některý požadavcích přesto trval, většinou jen na těch zcela nemožných. Když na to teď 
pomyslím, popadá mě nejistota. Jsou totiž dvě možnosti: buď předem věděl, že to v podstatě jde a byl 
tedy vlastně docela chytrý, nebo o tom neměl páru, ale věřil, že na to já přijdu. Odpověď se už asi nikdy 
nedozvím.  
 

Dva druhy návrhů. 
 
Návrh elektronických obvodů se na západě diametrálně liší od způsobu, který jsem znal od nás. Hlavně 
v tom, že v Evropě se nejprve udělá schéma, které splňuje všechny požadavky. Pravda, někdy až moc a 
výrobek je pak dražší, než by mohl být. Proto se pokud možno schéma zjednodušuje. V Americe se 
nakreslí jednoduché schémátko, z kterého je už prvním pohledem jasné, že nebude splňovat vše. Pak se 
jedna věc po druhé přidává, ale zase jen tak, aby to prostě chodilo v tolerancích. Údajně je pak výrobek 
levnější než při evropském způsobu, ovšem důkaz toho tvrzení jsem ještě nikdy neviděl. V obou 
případech stejně vyjde výrobek dražší, než je cena, kterou předem odhadl marketing - vždycky se nám ji 
podařilo socialisticky nejen dohnat, ale předehnat. Už proto, že marketing sám nevěděl, kolik to může 
stát :-).  
 
S příchodem čipů začalo také to, čemu se dnes říká obvodová architektura. Jeden z prvních čipů byl 
vlastně diferenciální zesilovač 709, později vylepšený a nazvaný 741 - bylo to skutečně univerzální 
baby. Jeho autor, Robert Widlar, o němž dnes na Netu skoro nic nenaleznete (zemřel 1991), měl na jeho 
vývoji (a dalších analogových čipů) nesmrtelnou zásluhu. Linearita byla skvělá, rejection ratio 
(potlačení) šumu bylo prostě  fantastické a mělo to i tepelnou kompenzaci. Byl to opravdu geniální 
návrh a jako každý genius, byl i Widlar trochu excentrický. V jeho kanceláři například pořád visela jeho 



oblíbená oboustranná dřevorubecká sekera a tuším, že když mu bylo kolem pětatřiceti, odešel do penze a 
žil ve svém srubu někde v lesích. Při jeho přednáškách, jak pak jezdil po světě, si mnohokrát 
překladatelé stěžovali, že mluví moc rychle. Na to měl Bob jediné řešení: vyměňte překladatele! Jak 
univerzální a dobrý ten čip byl, si můžete asi představit, když se ještě po třiceti letech pořád někde 
vyrábí! 
 
Vzpomínám, jak jsme měli na katedře v Praze analogový počítač MEDA, který jsme používali pro různé 
simulace - o jedné mi tehdy s kolegou vyšel onen článek v Elektrotechnickém obzoru. Byl o něco menší 
než obyčejné skříň (tedy ten počítač, ne kolega), každý zesilovač byl velký asi jako krabice na doutníky 
a měření výstupního napětí se provádělo rotujícím kompenzátorem (tehdy ještě nebyly elektronické 
voltmetry) - procedura to tedy byla značně pomalá. Zesílení se nastavovalo pomocí odporových 
zpětných vazeb a modelové konstanty se musely vypočítat předem, aby se elektronkové zesilovače při 
integraci nesaturovaly. Když jsem přišel do Kanady, 741-ky ( které plně nahradily jednu takovou krabici 
na doutníky, ač byly velké jen asi jako hrášek), už byly aplikovány všude možně a byly za babku. 
Postavil jsem si - elektronika byla vždycky moje hobby - s nimi takovou malou MEDU a vešla se mi do 
krabičky rozměrů 10xx20x5cm. Widlar byl tedy vlastně i otcem miniaturizace. Dnes na to ovšem mám 
počítačový program, který to vše dělá jen digitálně a s daleko větší přesností.  
 
Pochopitelně tento druh designu také hodně závisel na zkušenosti a tu jsem získával hlavně čtením, 
diskuzí a praktickou, tj. hands-on experiencí. Bylo to vzrušující období, dávali jsme do toho hodně svůj 
volný čas a byla to svým způsobem i dobrá zábava. V té době jsem už měl kanadské občanství, koupili 
jsme si i dům, který jsem sice moc neviděl - byl jsem víc v práci než doma - ale alespoň jsme jezdili 
každý rok v létě na dovolenou na jih k moři a v zimě na lyže.  Život začínal být zajímavý.  
 

Končím s Quebekem. 
 
Jako obvykle, něco do toho vlezlo. V našem případě to byl quebecký separatizmus. Začalo to tím, že 
teroristická nacionalistická skupina FLQ zavraždila (tj. garotovala řetězem) quebeckého ministra 
Laporta. V Montréalu byl okamžitě vyhlášen výjímečný stav a kanadský premiér Trudeau zavolal na 
pomoc armádu. Vše se zase uklidnilo a pak přišel někdo chytřejší a řekl frankofonům, že se to dá dělat 
mírovou cestou, tedy přes volby. Zvítězila strana PQ v čele Levesquem, který hned zavedl diskriminační 
jazykové zákony (například děti anglicky mluvících obyvatel Quebeku musely chodit do francouzských 
škol) a tak se anglofoni začali vytrácet z provincie ven. Tohle už mi něco připomínalo a tak nezbylo, než 
dát se také na cestu. Sehnal si během roku práci v Ontariu a dům jsem sice prodal, ale se ztrátou. Naložil 
jsem věci do trajleru a hurá na západ - Kanada je přece jeden z největších států světa. Odešlo nás tehdy 
skoro půl milionu; oproti biblickému exodu to bylo opravdu "en masse".  
 
Ale to vše jsem už popsal v knize "JE ME SOUVIENS" (vyšla také v naší knižnici). Z furiantství jsem si 
také na cestu přemaloval na registrační tabulce mého Oldsmobilu ono modré, mně nic neříkající 
separatistické heslo (Je me souviens, t.j. Vzpomínám si) velkým červeným anglickým "I 
FORGOT" (zapomněl jsem). Někde na cestě, u Kingstonu, mě dohonilo policejní auto a oba policisté se 
na tu cedulku se zájmem dívali. Pak se zasmáli, zamávali a byli pryč. Byli jsme totiž už ve svobodném 
Ontariu.  
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VÝZKUM. 

 
Asi dva měsíce jsem dělal zase u malé firmičky, ale 
brzo jsem dostal místo u státní firmy, která navrhovala 
nukleární elektrárny a já měl navrhovat jejich 
automatické řízení. Byla to přímo AECL (Atomic 
Energy of Canada Ltd.), co staví elektrárny po celém 
světě. Moderní polovodičové pohony a instrumentaci 
jsem už zvládal a to ostatní - jako obyčejně, jsem se 
musel naučit. Ale to se musí učit každý, i když už 
zkušenosti má.  
 
Jisté pravidlo totiž říká, že obsah oboru se za deset let 
zdvojnásobí. K tomu je třeba dodat, že skoro polovina 
toho starého už zase neplatí, takže kdo ustrne deset let, 
má pak k disposici už jen asi tak čtvrtinu původní 
znalosti. Ani ten dvojnásobek už dnes nebude přesný, 
možná, že už je to tří- či čtyřnásobek. Jde pochopitelně 
o to, aby profesionál opravdu zůstal na úrovni, ovšem 
na druhé straně se nikdy pořádně nedovíte, jak dalece 
se časem zaprášil či zrezavěl. Navrhuje se, že se 
inženýři budou periodicky zkoušet, ale pasivní 
zkoušky nestačí. Hlavním arbitrem by tu měla být 
právě firma, která je zaměstnává, ovšem jak už jsem 
psal, firmy jsou různé. Dělal jsem ve výzkumu a vím, 
jak je těžké pracovat s technologií, která je nová nebo 

která se teprve tvoří. Chce to totiž navíc i intuici, technickou inspiraci a jak říká starý vtip, hlavně 
perspiraci (hodně potu). Pravda, za některé naše objevy jsme vděčili také náhodě, ale jak už prohlásil 
Pasteur: "Náhoda obšťastňuje jen duchy připravené."  
 

Modernizace. 
 
Prostředí u naší firmy bylo příjemné, téměř akademické. Začal jsem hned také modernizovat staré 
designy. Protože jsem přišel z místa, kde se vyráběly počítače, měl jsem náskok a navíc jsem uplatňoval 
hlavně to, co už jsem dobře znal. Původní návrh používal logické moduly, které se zasunovaly do skříní, 
tzv. kabinetů, do etáží, kterým se říká "frames" a jejichž vzájemné propojení bylo vzadu vydrátováno. 
To bylo původně "point to point", bod od bodu, tedy pracné a jeho "prozvonění" (buzzing) bylo časově 
náročné. Někdo přede mnou přišel s nápadem, použít tzv. "harness",  onu předem připravenou, 
vytvarovanou a svázanou chobotnici spojů, která se pak vzadu připájela na svorkovnice a konektory.  
 
To vše jsem při návrhu nové elektrárny (Darlington A) vyměnil za velké desky s tištěnými spoji, tzv. 
mateřské "motherboard". Materiál vyšel asi dvakrát levněji a omyly s "drátováním" nebyly dokonce 
žádné, hotový tištěňák je ani mít nemůže. Drátovačku ve skříni, tj. mezi etážemi, jsem zase nahradil 
plochými kabely, navíc s jejich typickými konektory, které se na ně prostě jen lisovaly (crimping) a 



navíc se daly rozpojovat. Výroba se zrychlila asi třikrát, zkoušení asi pětkrát a spolehlivost asi tak 
desetkrát. Místo dřívější logiky pomocí relé jsme použili polovodiče, ale už ne tranzistory či logické 
čipy, ale tu opravdu nejnovější generaci: programovatelné polovodičové matrice (programmable arrays) 
ve formě čipů, které jsem předtím ještě ani já neznal. Měl bych se ještě zmínit i o snadnosti výroby, kde 
se už nemuselo používat zacvičených pracovníků a ani jednotlivé dráty se nemusely během zapojování 
značkovat a pak pracně prozvánět - ony totiž vůbec neexistovaly, že ano a u  plochého kabelu hned 
vidíte, kam který drát jde.  
 
Jenže když máte dobrý nápad, nesmíte se zastavit na půl cestě, pravě naopak, to má vaši inspiraci ještě 
víc popohánět. Když ne tu vaši, rozhodně to popožene tu konkurenční. Největší zádrhel byl pořád ještě v 
testování, šlo totiž o ochranný shut-down (vypínací) systém pro reaktor a tam to nestačí jen spolehlivě 
navrhnout, ale musí se to i pravidelně zkoušet. Zvýšená spolehlivost se dosáhne tím, že pro každou 
fyzikální veličinu máte tři tzv. kanály, které "volí" metodou "dva ze tří", tj., když dva z nich hlásí 
poruchu, dojde vypnutí. Tím se zvětší spolehlivost a vyloučí se zbytečná vypnutí, v případě, že se jen 
nějaký senzor porouchal (senzory byly také triplikované). Zbytečné vypnutí reaktoru totiž  stojí miliony 
dolarů na ušlé výrobě.  
 
Jak už jsem řekl, reaktor se pravidelně zkouší a to za chodu, každý kanál zvlášť. Ochrana se pak přepne 
tak, že volí "jeden ze dvou", protože testovaný kanál se pro bezpečnost "zalokuje", tj. zamkne ve stavu, 
jako by hlásil poruchu. Je tedy při zkoušení reaktor vlasně ještě přísněji chráněn. To je důležité, protože 
vládní agentura vám přesně určí dobu, kde reaktor nemusí být "trojnásobně" chráněn (například když 
vyměňujete součástky) nebo nemá dostatečný počet zhasínacích tyčí ( i když pouhá čtvrtina jich stačí 
spolehlivě zhasnout celý reaktor). Překročíte-li tu dobu, nemusí vám agentura dát na další rok licenci a 
když ji nedostanete, nesmí reaktor vůbec pracovat.  
 

Zkoušení. 
 
Testování se také počítá do doby, když není reaktor "trojnásobně" chráněn ( i když vlastně je) a proto je 
důležité dobu zkoušení zkrátit, ale ne ovšem na úkor bezpečnosti. U polovodičů se dá vše 
zautomatizovat a zrychlit, čímž je možno i zkoušet častěji. Tím se zase navíc zvětší spolehlivost, protože 
se doba mezi zkoušeními zkrátí a leccos se objeví dříve. Abych to vysvětlil: už zmíněné zhášecí tyče 
pracují na principu volného pádu, tedy gravitace a jsou tedy inherentně spolehlivé. Jenže padají do 
reaktoru, do těžké vody a navíc visí na laně, které je navinuto na kladce. Specifikuje se tedy jejich 
rychlost padání a ta může časem klesnout. Normy sice mají sto i více-procentní bezpečnostní rezervy, 
ale přesto se to opravit musí.  
 
Na druhé straně nechceme ani zbytečná vypínání. Prostoje a pak nutné znovu-testování,  to jsou všechno 
zbytečné výdaje, nemluvě už o ztraceném zisku, o který elektrárna přijde. Jde o to zkrátit nejen 
pravidelné testování, ale i následovné hledání závad. Jak už jsem řekl, vybavil jsem ploché kabely 
přídavnými konektory, do kterých se dala zapojit, to už přímo na elektrárně, krabička s 
mikroprocesorem, který automaticky zkoušel funkčně celý kabinet a pomáhal určit, kde se nalézá vadná 
součástka.  
 
Když něco nepracovalo, musel se totiž dělat tzv. troubleshooting. Jelikož se jednalo o bezpečnostní 
systém, vymyslel jsem emulátor, který sekvenčně přiváděl jednotlivé chybné signály na vstupy, jeden po 
druhém. Když výstup signalizoval alarm, bylo to znamením, že ta část systém dobře zapracovala a 
přivedl se další zkoušecí signál. Pokud to ale alarm nezapnulo, byla někde porucha, test se zastavil a 
signalizoval druh chyby. Tak jsme mohli nerušeně během 100 milisekund otestovat víc, než dříve ručně 
za hodinu. Jak dalece to ušetřilo práci opravářům, to asi nemusím podotýkat. Mělo to nakonec i benefit i 
pro mě - stal jsem se díky tomu vedoucím naší sekce :-).  
 



Při naší práci bychom se už bez počítačů nikam nedostali a tak není divu, že většina analogových 
operací byla nahrazena digitálními, modelovalo se o sto šest a byli jsme i první na světě, kteří jsme 
zmodernizovali i bezpečnostní shut-down systémy. Potýkali jsme se s problémy malými i většími. A 
také i vžitému konzervatizmu: polovodiče jsou prý nespolehlivé, nové věci jsou nejisté a podobně. Po 
patnácti letech provozu mého návrhu ochranných systémů mohu konkrétně dokázat, že neměli pravdu, 
ale tehdy jsem mohl argumentovat jen statistikami výrobců našich součástek. Na druhé straně byly ale i 
ti  návrháři, co se snažili vše "komputerizovat". Měl jsem už zkušenosti s reliabilitou softvéru pro 
automatizaci a věděl jsem, že je to pořád ještě málo zmapovaná teritorie. Právě proto jsem udělal náš 
systém na bázi čipů typu ROM, kde se při programování vypalovaly mikroskopické linky - a mělo to 
fixní logiku, tedy nepatrný počet polovodičového obsahu a proto spolehlivost vysokou skoro jako u 
vodičů. Počítačový softvér je ovšem něco jiného než průmyslový - tam je například "zaseknutí" 
programu běžné a nezpůsobuje kritické ztráty - to je pro bezpečnostní systémy ale zcela nepřijatelné. U 
osobních PC se to bere jen jako nepříjemnost, zatímco u nás by to znamenalo už přímo selhání systému, 
i když ovšem jen "safe", tj. bezpečně - reaktor by se jen vypnul. Ale o takových zbytečných vypnutích 
jsem tu už mluvil, jsou drahá. 

Opět počítače. 
 
Jiné byly zase problémy vyloženě technické nebo teoretické povahy. Vzpomínám, jak jsem jeden vyřešil 
dokonce doma, na mém počítači Radio Schack II, tehdy dokonce nejlevnějším na trhu. Kvalita řešení 
totiž - věřte si to nebo ne - závisí hlavně na kvalitě programu a méně už na kvalitě počítače a proto jsem 
si program napsal sám. Zapomněl jsem tu totiž napsat, že jsem se musel naučit, i když jaksi bokem, 
programovat: nejprve Basic, později Forth, a můj oblíbený Prolog a trochu i C++. Také nové 
programované kontroléry (kupodivu se na ně také užívala zkratka PC) měly svoje jazyky a pár jsem jich 
také používal. Nu a stalo se, že při měření rychlosti pádu zhášecích tyčí vykazovala kalibrační křivka 
jisté "plateau", zploštění a dokonce i nevysvětlitelný skok. Aproximoval jsem křivky a zjistil jsem, že 
nejlepší aproximace je při použití exponenciály prvního a třetího stupně. Jelikož byla vstupní veličinou 
délka, jednalo se zřejmě o třetí mocninu délky, tedy objem. Dalším výzkumem se pak už lehce zjistilo, 
že opravdu šlo o objemovou deformaci. Lana, na kterých tyče visely, otáčela potenciometrem, který 
snímal délku rozvinutého kabelu, byly při navíjení na kladku pomačkány a závity se poněkud posunuly. 
Kladka byla totiž nepatrně širší než kabel (nebyla původně navržena pro nějaké měření) a některé závity  
měly tím pádem nepatrně větší poloměr než jiné. 
 
Tehdy se začalo uvažovat i o imunitě elektronických obvodů. Naše TTL logika měla spínat při změně z 
0,25 na 2,5 Voltu, ale přitom měla ignorovat špičky až tři kilovolty! A nejen, že se nesměly čipy 
poškodit, ale ony se nesměly ani tou špičkou sepnout! Zdálo by se to nemožné, kdyby si člověk 
neuvědomil, že šlo o špičky o trvání pár mikrosekund, které se daly potlačit kondensátorem na vstupu. 
Jindy jsme zase měli problém, jak zjistit předem, kdy ten či onen mechanický ventil u zhasínání selže. 
Opět, v té době už existoval tzv. voice-print, tj. hlasová frekvenčně-energetická analogie otisku prstu. To 
byl mimochodem problém, na kterém kdysi pracovali sovětští vědci-vězňové v GULAGu; Stalin totiž 
chtěl po hlase identifikovat disidenty v telefonu - viz Solženicinův "První kruh"; ovšem oni tehdy ještě 
řešení  nenašli :-). I vymysleli jsme si pro náš účel analogii "voice-printu" a sice "noise-print" vibrací 
mechanických součástek, zapsaný v paměti počítače a srovnávali jsme ho počítačem den po dni, 
abychom zjistili "zdraví" našeho "pacienta", tj. zda se jeho vibrace nezměnily, což by byla první známka 
únavy - ne naší, ale toho materiálu :-). Škoda, že už tohle neměli Američani na elektrárně Three Mile 
Island, kde právě tyto ventily selhaly, aniž by to operátoři věděli předem. 
 
Spolehlivost byla další taková doména, která se začala rozšiřovat. Reliabilita, tj. spolehlivost  
bezpečnostních systémů na elektrárnách, je dnes už asi stejného řádu, jako kosmických raket. Dociluje 
se toho nejen kvalitou součástek, ale hlavně sofistikovaným návrhem a redundancí, tj. náhradními 
obvody. Tak je možno nahradit vadnou součástku jinou, která je už zainstalována a jen se automaticky 



sama zapojí do obvodu v případě poruchy - i to jsme nakonec odkoukali od kosmického výzkumu :-).  
 
Pochopitelně ne každá technologická novinka se dá hned použít a ne každá se hodí zrovna na váš 
problém, ale přesto o nich musíte alespoň vědět, abyste našli to nejlepší řešení. Na to jsou tu technické 
časopisy, které na rozdíl od knih vám nedají všeobecné informace, ale zato jsou vám dají různá řešení a 
podporují vaši inspiraci. Ano, inspiraci, protože ta vám často ušetří hodně času, hlavně v tzv. 
troubleshootingu či debugování (troubleshooting softvéru) - ale to už jsem poznal na zkušebně v 
Univacu. Pak tu pochopitelně máme ještě semináře, odborné diskuze, firemní kurzy a technické debaty 
mezi kolegy a v neposlední míře i služební cesty a řešení problémů našich zákazníků, tak říkajíc "na 
místě" (in field). Nu a při tom všem ještě děláte výzkum, který pak také publikujete, pro potěchu svou a 
někdy i těch ostatních :-).  
 

 Soukromý versus státní výzkum. 
 
Dalším, vlastně původním zdrojem cenných informací a novinek by měly být univerzity - ale buďme 
upřímní: některé jsou a jiné nejsou. I když "aktuálnost" západních univerzit se udržuje stálým 
výzkumem a to hlavně pro konkrétní průmysl, je tento výzkum ale často špatně placen a musí být 
podporován státními financemi. Soukromý výzkum v podnicích a výzkumácích je většinou daleko dál, i 
když je bohužel hodně utajený. Tím, že "si na sebe musí vydělat", je také nucen hledat nápaditá a hlavně 
opravdu pracující řešení, tedy ta, která se dají brzo aplikovat a použít k výrobě. Protože našimi 
zákazníky byly elektrárny - i kanadské, ale hlavně ty v cizině - řešili jsme vždy problémy nejen 
konkrétní, ale hlavně také naléhavé. To často u státního výzkumu chybí, problém si "vybírá" sám řešitel 
nebo mu ho určí  jeho šéf. Záleží tedy jen na jejich odhadu, jestli nebudou vlastně vyvíjet jenom "ještě 
víc kulatější" kolo nebo skutečně něco potřebného..  
 
V té době jsem se také nadchnul pro softvér. Co chcete, hodně programování už se dalo dělat i na 
"domácích" počítačích a po nějaké době tápání, kdy se vyrojilo tolik jazyků, že by na to nestačila ani 
babylonská věž, se konečně došlo k určitému kompromisu: to a to se hodí na to či ono. A tak jsem prošel 
kromě už zmíněných "řečí" ještě jiné jako třeba Pascal anebo jsem šel ještě dál, než se jen jazyk naučit: - 
byl jsem třeba i členem Forth klubu na MacMaster univerzitě v Hamiltonu. Nakonec jsem ale přilnul k 
Prologu, který mi často udělal dobrou práci, už proto, že je to "object language", který umí dělat logické 
dedukce a učit se. Na standardní technické problémy používám "matematické" programy jako třeba 
MathCad či Mathview anebo PŘÍMO simulátory ( např. Vissim), které modulují celé diferenciální 
rovnice a výsledek můžete mít ve formě tabulky i grafu. Pro opakované či menší výpočty ovšem stačí i 
spreadsheet, např. Excel, kde se dá bohatě využít smyčka "FOR-NEXT".  
 
Jistě, dnes už jsou na hodně problémů specifické programy, ale většinou jsou příliš zkostnatělé - tak 
např. mají zafixované katalogy jen od určitých firem a jiné tam dát už nemůžete. Navíc nám takové 
"cvičení" na Excelu pomůže často odhalit i jiné problémy, už proto, že máte výpočet jaksi pořád "v 
ruce" a pod kontrolou.  
 

Když ještě nebyli promovaní programátoři. 
 
Vzpomínám, jak si mi zcela nedávno jeden mladý programátor stěžoval, jak ti "pitomí inženýři" neuměli 
tehdy ani programovat, pořád jen psali pomocí "GOTO", místo "GOSUB" tedy to tzv. "spagetti 
software" (špagetový softvér). Byl překvapen, když jsem mu řekl, že tehdy ještě neexistovali univerzitou 
vyrobení programátoři, že se to psalo jen tak od boku a všichni jsme se to učili přímo "za pochodu", 
stejně tak jako se on v té době - soudě podle jeho stáří - ještě učil počítat na prstech :-). Dovolil jsem si 
mu dokonce prorokovat, že se bude jednou jeho syn divit, jakého měl zaostalého otce, když ještě 
programoval v jazyku C, Jávě, psal v hTML a dokonce ještě používal klávesnici! Jistě, v každé době 
jsou nejen vynálezci, ale i aplikátoři.  A je také pravda, že obojí jsou nám potřeba - jenže větší 



nedostatek je těch z první kategorie, ti totiž mají cestu ještě neprošlapanou.  
 
Protože jsme se hodně věnovali průmyslové automatizaci, musel jsem se naučit i programovat t.zv. 
programmable controllers, logické programované kontroléry pro průmyslové systémy. Tyto kontroléry 
se od počítačů liší hlavně způsobem práce: ony totiž běží nekonečnou, stále se opakující programovací 
smyčku, kde se všechny vstupy periodicky čtou a jejich změny se občerstvují v paměti. Smyčku přeruší 
jen tzv. priority interrupt, když je totiž potřeba něco nutně a hned udělat. Mají navíc svoji logiku, a na 
výstupu řídící a silové moduly, např. relé, motory, ventily, solenoidy a podobně. Tyto kontroléry také 
mají ještě jiné problémy, než jen najít správný algoritmus a tím je to - u normálního počítače - jaksi 
skončeno. Je totiž třeba zaručit i správné časování, převod signálů a jejich časový sled, mezní podmínky 
a nakonec to hlavní, spojení s živým světem a souhra s řízenými silovými členy, které pak ovládají třeba 
celou automatickou linku. Dnes už se i to dělá na počítačích, podobných těm našim, osobním, jen s 
přidáním oněch silových modulů. I na to "programování", míněno celého technologického procesu jsou 
dnes k dispozici pomocné programy, které uživatele téměř hýčkají a jsou tzv. user friendly (volně 
přeloženo" i pro blby"). 
 
Jak už jsem řekl, pro naše nukleární aplikace jsem nepoužíval ani počítače a dokonce ani ne tyto 
kontroléry, ale jen programované arrays (PAL čipy), protože měly softvér víceméně v logice a ne v 
paměti, která může leccos ztratit. To vše asi tak pět let předtím, než se o PALech a jejich průmyslovém 
použití začalo vážně mluvit už i ve slušnějších rodinách. A navíc to byl už tzv. paralelní processing, na 
rozdíl od sériového zpracování dat u počítačů, bylo to tedy rychlejší a spolehlivější (nemohlo se to jako 
obyčejný program zaseknout, zastavit nebo i zaběhnout do nekonečné smyčky).  
 

Expertní systémy a umělá inteligence. 
 
Také jsem uvítal, když se objevila nová disciplina: umělá inteligence (AI). Ne, že bych si myslel, že se 
nám té naší dost nedostává, ale původně to vypadalo, že AI bude schopná nahradit tu nejtěžší lidskou 
práci - totiž myšlení :-). Že se tak nestalo, alespoň ne tak rychle, jak bychom chtěli, není ovšem vina 
našich počítačů. Náš mozek totiž pracuje úplně jinak a ty různé logiky, které jsme si pracně po tisíciletí 
vytvořili - přesněji řečeno upravili tak, aby odpovídaly našemu způsobu myšlení - ty lze sice na 
dnešních počítačích aplikovat, ale sotva tam objevíme víc, než bychom vydedukovali i bez počítačů. 
 
Typickým příkladem jsou expertní systémy , které potřebují nejprve toho experta a které se od 
normálního člověka liší jen tím, že myslí rychleji a radostněji. I to je ovšem potřeba a má to svoje 
výhody. Podařilo se mi do jednoho takového programu vmontovat i jakéhosi "pomocníka" operátorovi 
ve velínu elektrárny, tedy umožnit mu rychlejší rozhodovaní, případně hledání chyb. Program mu totiž 
pěti až deseti výběrovými otázkami - každou další otázku pak vybral podle předešlé odpovědi - dokázal 
zjistit příčinu problému. Srovnejte to s tím, že předtím musel operátor pokaždé listovat v 500ti 
stránkovém výtisku, přelouskat nejméně pět poruchových flowcharts. Našel jsem na to český překlad 
"vývojový" diagram, tj. pro vývoj počítačového programu,  ale zde šlo spíše o schémátko toku 
informace s rozhodovací "diamanty", jak se zde říká oněm kosočtvercům, kde se pak podle druhu 
odpovědi odbočuje do jiné části schématu). A navíc si musel ještě dělat usuzování sám.  
 
Flowcharts jsem předtím zavedl už v Univacu, ale pro zkušební oddělení - místo opravářského manuálu 
o několika stech stránkách nám najednou stačil jeden velký výkres s kompletní flowchart. Grafické 
znázornění totiž umožňuje zachytit všechny možné stavy v jednom, jeho síla je právě v rozhodovacích 
modulech "IF-THEN". Dnes bych ovšem i to dal za úkol počítači, abych mohl zajistit jeho přímou 
interakci s opravářem a ušetřil mu ještě víc času.  
 
Pak se začaly objevovat discipliny, které se už víc přibližovaly našemu ideálu AI : fuzzy logika, neural 
networks, genetické algoritmy a j. Umíme je sestavit a dávají (někdy) docela dobré výsledky. A ano, umí 



se také už i učit, ale k "myšlení" to má pořád ještě daleko. Však ani nevíme, jak naše lidské neurony 
pracují - mnohonásobné propojení jejich výstupů ke vstupům dalších neuronů možná vysvětluje, proč 
mozek obsáhne rozsah vědomostí, o kterém se našemu gigabytovému harddisku dosud ani nesní.  
Přesto je AI moje oblíbená hobby a stále sleduji její pokrok, asi jako chodí lidé ke kartářce, i když jim už 
několikrát řekla, že příště určitě ten milion vyhraje. Zatím se tak ještě nestalo a když už na tu výhru 
čekáme, měli bychom se my všichni zatím daleko víc věnovat i té naší, dosud ne zcela plně využívané, 
přirozené inteligenci.  
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JAK ŠEL ČAS.  

 
Prosperita nukleárního průmyslu ale 
skončila, neměli jsme najednou 
žádné nové objednávky, žádné 
kontrakty. Začali propuštět. Ztratil 
jsem z mé sekce dva techniky a dva 
inženýry a po dalším roce došlo i na 
mě. Bylo nás asi pět set inženýrů a 
techniků, kteří jsme dostali dopis se 
zlatou hlavičkou od samého pana 
ministra. Jako předtím ve Spojených 
státech, nikdo se nezajímal, že tady 
stát šoupne ven na ulici svůj duševní 
kapitál, který bude možná ještě 
někdy potřebovat. Někteří neměli 
díky své expertize problém sehnat 
místo jinde, jiní práci hledali dost 
dlouho. Můj kolega, celý šťastný, že 
sehnal práci, letěl navštívit svou 

matku do Indie. Už se do Kanady nevrátil - byl v tom letadle, ve kterém vybuchla bomba nad Skotskem. 
 
 
Byla to pro mě dost neobvyklá situace - vždycky předtím jsem měnil místo jen proto, že jsem chtěl 
nahoru, za lepším - i tehdy, když jsem opuštěl Quebek - prostě jsem jen jen "přešel" jinam, bez toho, ž 
ebych nějakou dobu neměl práci. Navíc tím skončila - alespoň u té firmy - i moje kariéra; nemyslím jen 
moji pozici, ale i vše, co jsem pro ně za těch šest let dobrého udělal. To jsem si mohl dát už jen za 
klobouk - teď jsem ale byl nezaměstnaný a nevěřili byste, jak se pak člověk cítí hrozně sám. Bylo to pro 
mě něco nového: i když jsem věděl, že to nebyl moje vina, přesto jsem si dával otázky typu: "co 
kdybych byl býval" a podobně. Naštěstí jsem měl zkušenosti s hledáním práce: už předtím jsem přece 
hledal a našel jiné joby a i když jsem se cítil dobře usazen, přesto sjem se každý snažil hledat "něco 
lepšího". Většinou jsem takové místo nedostal nebo to bylo mizerné místo a tam jsem zase nešel já. 
Vřele to doporučuji; je dobré cvičení: člověk tak nejlépe pozná svou hodnotu. To vše pochopitelně v 
době, kdy jsem pořád ještě pracoval, takže jsem se navíc utvrdil v tom, že ta moje současná práce je 
pořád ještě to nejlepší, co se dá sehnat. Evropská loyalita k firmě se na západě příliš nevede - to mi 
ostatně vysvětlil hned druhý rok v Montréalu jeden chlapík z agentury, která shání práci: dostanete-li 
něco lepšího, prostě jdete a nikdo vám to nevyčítá. Teď jsem se přesvědčil, že měl pravdu: naše firma 
také propuštěla a nedělala si starost, co bude s námi dál.  
 
Zde bych ale rád upozornil na jednu chybu, kterou kandidáti na práci dělají: jako si vás nová firma 
pořádně proklepá, než vás přijme - i posudky vyžaduje - je potřeba, aby jste si i vy udělali správnou 
představu o ní. Proč? Nu vždyť tam můžete "ztvrdnout" i pěknou řádku let. Není lehké najít něco jiného, 
když už jste tam "zabydleni" a než tam ztratit kus vašeho života, to už stojí za to být předem správně 
informován. Vím, dobře se to říká, ale když nemáme práci, bereme co je. Jistě, obzvláště když nemáme 



žádné našetřené peníze - ale bereme to jen s tím, že to děláme dočasně. Ovšem snadnější je odmítnout 
hned, než pak při zaměstnání ještě hledat jinou práci, věřte mi. Nejde jen o to, že na to není čas, ale často 
už ani ne chuť.  
 

Jak hledat práci. 
 
I já jsem si zvykl za těch šest let zvykl na jisté pohodlí a zajímavou práci, takže jsem už delší dobu nic 
nového nehledal. Jinak řečeno, vypadl jsem z kontaktu. Každá doba totiž mění požadavky na kandidáty: 
někdy se chce hlavně vzdělání, jindy zkušenost, někdy jen loyalita k formě, jindy dávají malý plat, ale 
většinou hledají dříče, na práci, kterou jejich zapšklí dlouhodobí zaměstnanci nechtějí dělat. Liší se to 
pochopitelně pro různé firmy, ale přesto to má určitý společný trend. A ano, někdy je míst více, jindy 
méně, ale lidé, co chtějí "lepší" joby to mají horší: je jich víc než je volných míst a nároky jsou veliké, 
protože i platy jsou lepší. Je-li například na místo sto žadatelů, musíte být ten jediný vybraný - to není 
jako ve sportu, kde můžete dojít druhý nebo třetí :-). Ale to bych odbíhal, jednou o tom raději napíši 
celou knihu. 
 
Když jsem hledal předtím poprvé práci v Ontariu, nastudoval jsem na to několik knih a i když tam byly 
dobré nápady, teprve v praxi poznáte, co pro vás pracuje a co ne. Největší nevýhodou technických 
odborníku je to, že neumí dobře lhát a že se nevyznají v psychologii. Jinak řečeno, při hledání místa je 
třeba "blafovat" s klidem hráče pokeru. U interview na práci máte totiž jen jediného přítele: sebe sama. 
Ostatní jsou konkurence a věřte mi, lžou, až se jim do huby práší. Jistě, z morálního hlediska se má říkat 
jen pravda, ale zkuste to, když nemáte na splátku na dům a můžete ho pak lehce ztratit, když všechny 
vaše plány na kariéru se zhroutily a vy neíte, jak svou rodinu uživíte! Když navíc víte, že by vás t 
apravda vyřadila už v prvním kole . . . Jenže tka lehké to není: zkušení náboroví pracovníci lehce vaši 
lež objeví - osobně jsem dával přednost mluvit o tom, co sjem opravdu dělal, i když o bylo poněkud 
vzdálené od toho, co chtěli. Už proto, že jsem tam měl zkušenosti, nemusel jsem lhát a mluvil jsem tedy 
přesvědčivě. Pokud jim to nestačilo, n em ohlo to být dbré místo pro mě.  
 
Jako při všem, je třeba mít motivaci - jinak jste to prohráli předem. Už na kurzu, který nám firma na 
rozloučenou dala - abychom si lépe našli místo - jsem je překvapil tím, že jsem prohlásil, že si důvěřuji a 
že si místo najdu. Prvních 14 dní to ovšem byla jen sugesce, ale pak už ne. Náhodou jsem totiž narazil 
na inzerát firmy, kde už jsem to předtím zkoušel - ještě si mě pamatovali a místo mi slíbili. Trvalo to ale 
ještě měsíc - bylo to zrovna před vánocemi - a na Nový rok jsem už nastoupil. Měl jsem ovšem z pekla 
štěstí: někteří kolegové hledali až půl roku.  
 

U nové firmy. 
 
Firma - Northern Telecom - asi pamatujete, že jsem to u nich zkoušel už v Quebeku - byal mým terčem i 
později, zkoušel jsem to pak i v ontáriu. Byla to byla hlavně telekomunikační a vzpomněli si, že jsem 
měl skušenosti s napěťovýmiz droji pro počítače. Začínal jsem v testingu - to jsem znal nejlíp - měřeno 
relativně, pochopitelně, nejde totiž jen o teorii, ta není složitá, ale pro troubleshooting musíte mít ještě 
něco od matky přírody, totiž každý totiž na troubleshooting nemá buňky. Dostal jsem na starost snížit 
poruchy na jednotkách na zkušebně a zkrátit prostoje na automatických testovacích strojích. Během 
měsíce se mi podařilo snížit počet poruch na čtvrtinu: všem se to zdálo jako zázrak, ale šlo o pouhou 
matematiku.  
 
Vše se totiž vyjadřovalo v procentech, takže u modelu, kde jsem udělali jen dvě jednotky a jedna měla 
poruchu, to byla 50 procentní poruchovost. Jenže u jednotek, kterých jsme dělal stovky, bylo těch 
poruch značně víc, i když třeba procento bylo menší. Celková poruchovost se ale počítala v kusech. 
Začal jsem tedy nejprve s těmi, kde bylo hodně vadných jednotek. A jelikož se poruchy opakovaly - 
většinou to byly špatné součástky, procesy nebo i návrh - vyřešil jsem několik poruch a zmizely celé 



stovky porouchaných jednotek z výroby. Také automatická zkušební zařízení jsem "debugoval" rychle, 
ale u semi-automatických jednotek to už nešlo. Tam byl i lidský faktor a hlavěn odbory, tam jsem 
nemohl snížit počet prostojů na polovičku, ať jsem dělal, co dělal :-).  
 
Jinak to byla firma, která používala novou technologii, nejen elektronickou (dělali digitální telefonní 
přenos), ale i organizační: týdně jsme měli mítinky plné grafů a číslic, kde se nediskutovalo nic než naše 
úkoly a plány. Hned se vědělo, kdo se opozdil, a pak se rozdělily další úkoly a určila data dohotovení. 
Schůze trvaly čtvrt hodiny a byly plné entuziasmu - chybělo už jen zpívat firemní hymnu (asi ji neměli :-
). Kupodivu to navenek pracovalo, ale prodejní trh to neovlivnilo a jak je známo, i sebelepší výrobek 
nemá hodnotu, dokud se opravdu neprodá. 
 
Některé věci zabila i naše konkurence ve Státech, ano, těch Spojených. Jejich odbočka naší firmy, 
původně britské, později kanadské, měla údajně lepší výsledky, například menší p oruchovost. Přišel 
jsem na to, jak toho "docilují" a také jsem to hned našemu manažerovi řekl. Oni totiž nepočítali poruchy, 
které se vyskytnou na "předtestu" , tj. když se zkouší jen tištěné destičky, než se zamontují do skříně. 
Počet poruch tam byl normálně až padesát procent z celkových poruch, zatímco my v Kanadě jsme je 
ovšem započítávali do celku. Když by to Američané uváděli správně, měli by ovšem daleko větší počet 
poruch než my. Šéf to chtěl prosadit, ale vyšší management ho jenom pokáral. A tak se objednávky 
stěhovaly do Států a není divu, že brzy na to začal kanadský Telecom zápasit o život.  
 

Opět jinam. 
 
To už jsem tam ale nebyl. Hned jak jsem jim vyřešil většinu problému na testovacích stojích, dali mi 
hned jiný problém a pak znova. Žádná kariéra, dokonce ani ne sliby. Ne, že bych hned očekával 
povýšení - ani tam, kde jsem se vypracoval výše, jsem se po tom nehnal, firmy na to přišly samy - ale už 
takněkdy vidíte, kde máte šanci a kde ne. A dostávat jen samé problémy mě nebavilo. Navíc mě lákaly 
dálky a ty mi nová firma, CSA přiblížila opravdu dobře, i když to s českými aerolinkami nemělo nic 
společného :-). Celou čtvrtinu času, co jsem u nich pobyl, jsem vlastně prolétal. Šlo totiž o Canadian 
Standard Association, něco jako náš Ustav norem a standardů a já jsem pro ně certifikoval počítače a 
jiné elektronické přístroje, většinou americké a japonské.  
 
Byl to opět jiný druh práce, ale většina dosud získaných zkušeností se mi opět hodila - co ale bylo 
nového, bylo jednání se zákazníky. Ale abych to vysvětlil: značku CSA - tzv. certifikát - musí mít v 
Kanadě každý výrobek (tak například i hokejky), jehož porucha či design by mohl způsobit ztráty na 
zdraví či materiálu. Není to kanadská specialita: každý stát to má, to jen Kanada je asi nejpřísnější. CSA 
má navíc monopol - nikdo jiný certifikovat nesmí - i když zkoušet, to ano; můžete si pronajmout práci 
licenčních laboratoří. Naproti tomu USA mají jen UL ( Underwriters laboratory), která navíc jen 
doporučuje - rozhodující slovo pro zařízení, které se zapojuje na elektrickou síť tam mají jen energetické 
podniky či instituce toho kterého státu USA, které rozhodují, jak a kým ověřené spotřebiče tam smí 
spotřebitel zapojit. V Kanadě to rozhoduje CSA a má také plnou odpovědnost za následky.  
 
Nu a tu odpovědnost pak rozdrobí na své pracovníky, takže kompromisy se prostě nekonají, na to je 
zákon. Tedy ne že by je povoloval, právě naopak :-). V případě výrobků z ciziny to znamená, že se 
jejich výrobky předem otestují a ověří se, zda odpovídají našim normám, tj. zda jsou návrhářsky i 
výrobně bezpečné a udělí se jim značka a jisté číslo. Protože se ale to vše děje podle pořadí "kdo dřív 
příjde, ten dřív mele" a pořadí se dodržuje, jinak by nás ti druzí zákazníci sežrali za živa, hledalo se jiné 
řešení, pro ty nedočkavé. A našlo se; vlastně už existovalo pro případy, kdy nám výrobek - třeba 
elektronický počítač se sedmi skříněmi - nemohli zákazníci ani zaslat k otestování. A když nemůže hora 
k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře (nebo třeba náš Mohamed k Abdulovi, když šlo o Araby; proto 
jsme u podniku měli také hodně muslimů :-).  
 



Nu a certifikovalo se tedy za hranicemia proto s ehodně létalo. K těm záletníkům jsem patřil i já. Líbilo 
se mi to, o to nic, mojí ženě už ale méně - manželky jsme sebou brát nesměli, cestu i pobyt hradil totiž 
zákazník :-). Diety nebyly slavné - tak například třicet pět dolarů na den tehdy klidně stačilo na Spojené 
Státy, ale už ne na Japonsko (kde stál  pitomý hamburger dvacet dolarů, ale neptejte se mi, proč). Asi se 
divíte, jak mohou za ty ceny prodávat u nás třeba automobily - ale oni je tak draho neprodávají, házejí to 
sem pod jejich cenou, jen aby prodali. Obyčejný Japonec pak má dost vysoký plat, aby si to mohl doma 
koupit za víc. Ale ani to nevím přesně, vím, že například zaměstnanci nechodili jíst s námi do restaurací 
(japonský management  totiž věděl, že na jídlo nemáme a tak nás brali na obědy a večeře), ale do 
jakýchsi pro mě neznámých jídelen. 
 

Každý chce něco jiného. 
 
Už od začátku jsem si všímal, jaké požadavky mají různí zákazníci a shrnul bych to tady asi takto: 
Japonci nešetřili na penězích, ale chtěli všechno mít co nejdříve. Američané zase chtěli vše hlavně co 
nejlevněji. Problém byl v tom, že se v ceně započítávaly jen hodiny inženýrů, které byly vyšroubovány 
nahoru tak, aby se z toho uhradily i platy techniků na zkušebně, sekretářek a manažerů (firma musela 
všechny uživit). Jenže když si Američané stěžovali, že je to mnoho hodin, vynadáno dostal jen a jen 
inženýr. Kanaďané na to šli od lesa: ti nám dokonce vyhrožovali, že si půjdou stěžovat svému poslanci. 
CSA sice není podnik státní - musí se, jak jsem už psal,  uživit sama - ale říkejte to nějakému poslanci, 
který má někde známého ministra. 
 
Horší bylo, že jsme se navíc pořád museli učit a to navíc pro mě věci zcela nezáživné, přímo nudné. 
Evropská unie ještě tehdy nesjednocovala svoje normy a tak jich měli požehnaně, navíc každá s jinými 
hodnotami a zkouškami. To chtělo buď vše memorizovat nebo trapně hledat v normě. U Japonců to bylo 
lehčí, ti si to vše memorizovali a pak i napovídali :-). Ale vážně, skoro to znali lépe než my a měli už pro 
nás předběžná data vyhotovena a nahrána na disketu. Jenže jejich wordprocessor nebyl kompatibilní s 
našimi (ano, byli jsme sice normalizátoři, ale používali jsme hned tři: Word, Wordperfect a Adobe pro  
PDF :-). 
 
Nakonec mě i to létání unavovalo: dnes Severní Karolina, v pátek Massachusetts, příští týden Vancouver 
a za týden na to Japonsko a tak pořád dokola. To opravdu nebyl život.. Korunu tomu dodal fakt, že když 
tehdy havaroval Airbus na pařížském letišti, kanadský premiér Brian Malrooney jich zakoupil hned 16 
nebo kolik, dokonce hned za týden po tom. A při tak častém cestování je ovšem větší možnost, že to 
letadlo, kterým zrovna letíte, dopadne jak ten v Paříži nebo v Koreji či jinde.  
 
Časem se to zlepšilo, ale to už jsem u firmy nebyl. Nedlouho potom se mi naskytla příležitost, kterou 
jsem si nemohl nechat ujít. Ontario Hydro hledalo inženýry pro svou elektrárnu na poloostrově Bruce u 
Huronského jezera. Znamenalo to ovšem jít natrvalo žít 200 km na severozápad od Toronta, uprostřed 
krásné  přírody. To mě lákalo: klidně tam dožívat, než přijde tvrdě zasloužená penze (jak jsem si 
myslel :-). Plat byl lepší než v CSA, o benefitech ( zaměstnaneckých výhodách) už ani nemluvě. Že tam 
bude i hodně problémů, to mě tehdy ještě netrápilo . . .  
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A ČAS PLYNUL DÁL. 

 
Vybrali si mě, protože jsem předtím u AECL 
navrhoval bezpečnostní systémy. Otázka bezpečnosti 
nukleárních elektráren je totiž otázka stěžejní: jednak 
kvůli bezpečnosti samotné a také kvůli negativní 
popularitě, která se po světě vynořila, hlavně po 
Černobylu. Málo bylo platné, že to byl netypický 
případ, výsledek experimentu, který byl 
nepromyšlený a navíc nezodpovědně řízený. 
 
Jinak řečeno, svádělo se to na technologii, ačkoliv šlo 
o lidskou chybu. I to, že se to snažili Rusové nejdřív 
ututlat a neevakuovali okamžitě obyvatelstvo, stálo 
mnoho lidských životů navíc. Nemusím vám říkat, 
jaký asi stress to mělo na nás, kteří jsme měli na 
starosti navrhování nových elektráren tady na západě. 
Naše reaktory mají tři bezpečnostní systémy a ještě 
dva k tomu vztažené podsystémy, které zabraňují 
přetížení či nehodě, nemluvě už o normálním řízení, 
které samo nejen chrání, ale i zabraňuje náhodnému 
výkyvu či přetížení. Kanadské reaktory jsou i svým 
návrhem bezpečnější, než ty cizí, ale přesto náš 
obchod touto negativní "popularitou" utrpěl stejně 
jako ti druzí. Navíc se požadavky bezpečnosti stále 
zpřísňují a dnes jsou už takové, že se dostáváme do 

druhého extrému: jak navrhnout ochrany, aby byly necitlivé na náhodné šumové špičky signálů a 
nevypínaly reaktor úplně zbytečně. Citlivost našich přístrojů se totiž přiblížila velikosti normální, 
přírodní radiace v ovzduší a v některých případech jde i daleko pod ni.  
 
Pravda, nam ítnete mi, že v citlivosti to přece není. Samozřejmě, i přístroje mohou selhat. Proto má 
každý z ochranných systémů své tři "kanály", s přesně stejnou instrumentací a v každém případě se vždy 
zúčastňují všechny tři kanály t.zv. "volby". Jde o to, aby se reaktor zbytečně nezhasil při každém 
vypadnutí nějakého přístroje ale jen tehdy, když dva ze tří kanálů trvají na tom, že se musí "tripnout" (tj. 
zhasnout reaktor). Tomu se říká místní koincidence. Pak je ovšem i koincidence všeobecná: tak třeba 
výskyt vyššího toku neutronů a současné zvýšení teploty - to vše v jednom kanálu, může stačit k tomu, 
aby se reaktor vypnul. Proč? Inu ty dvě veličiny spolu úzce souvizí. Druh koincidence se ovšem předem 
určen pro ten či onen parametr reaktoru. 
 
Na druhé straně, vypadnutí jednoho přístroje nám ale také nesmí narušit spolehlivost bezpečnostního 
systému. Jako všude, máme tu na jedné straně vysoký požadavek bezpečnosti, na druhé zase vysokou 
cenu zařízení. Ale nejde tu o žádný kompromis - často je ten prostor mezi těmito dvěma požadavky tak 
malý, že z toho bolí návrháře hlava.  
 



Bezpečnost a rezervy. 
 
V časovém měřítku to vypadá tak, že "volení" mezi kan ály trvá několik milisekund a spouštění 
zhášecích tyčí (vlastně "vystřelení", ony jsou hnány nejen gravitací, ale ještě stlačenou pružinou) trvá 
méně než dvě sekundy, tedy od začátku až k dopadu. Systém se musí často a pravidelně testovat - zkouší 
se vždy jen jeden kanál a během testu se jeho logika dá do bezpečného stavu, tj. tak, jako kdyby 
indikoval vypnutí, trip, pro případ, že ostatní kanály by během testu opravdu zaregistrovaly 
nebezpečnou situaci.  
 
Když tento, tzv. první shutdown systém zapracuje, tj. kdy už zhášecí tyče padají, začne se hned měřit tok 
neutronů v reaktoru a pokud už během pádu tyčí nedojde k jeho podstatnému poklesu, spustí se hned 
ještě druhý zhášecí sytém, tentokráte vstřikující do reaktoru "jed na neutrony", v našem případě 
gadolinium. také ten má zastavit reakci, dokonce i sám, kdyby oprvní systém nezapracoval. Oba 
systémy navíc mají úplně jiný princip, což přispívá k spolehlivosti a také zatímco první je "vertikální", 
"jed" se vstřikuje horizontálně. Třetí systém pak navíc vstřikuje do těžké vody tu obyčejnou, takže nejen 
zastavuje reakci, ale ještě přidává extra chlazení, ale k tomu už za normálních okolností nedojde, jen 
kdyby normální clazené selhalo.  
 
Ten rezervovaný jen pro případ, že by při prasknutí potrubí někde utíkala těžká voda, která chladí 
reaktor a navíc předává tepelnou energii izolovanému systému normnální vody, která - vlastně její pára - 
pohání turbiny. Ovšem zhasnutím to nekončí. Naakumulovaná energie v reaktoru, lépe řečeno teplo, se 
musí někam odebrat. K tomu slouží právě nejen normální, ale i tzv. emergency (pro případ nehody) 
chladící systémy. Kapacita každého systému je taková, že je nejméně dvakrát předimenzovaný, např. už 
polovička tyčí stačí zhasit reaktor, polovička pump ho uchladit a podobně.  
 

Psychologie strachu. 
 
Výsledek černobylské katastrofy byl nejen tragický, ale měl by být i poučný. Jedno z těch poučení asi 
málokdo pochopil - představte si, jak bezpečný asi byl ten jejich arzenál nukleárních zbraní! A kupodivu 
se toho lidé báli míň, než nukleárních elektráren! Asi proto, že ty elektrárny byly jaksi blíž. Je to prostě 
otázka strachu a tady je těžké někoho logicky přesvědčovat. Já sám bydlím 10 km od nukleární 
elektrárny, ale starosti si nedělám: vím, jak pracují, něco z nich jsem navrhoval a pracoval jsem tam. 
Často jsem pracoval i uvnitř v reaktoru a řeknu vám, je to zajímavý zážitek. Pochopitelně musíte mít 
"skafandr" a přívod kyslíku. Dorozumíváte se radiem a sledujte bzučák dozimetru, který vás varuje, 
když jste tam moc dlouho - podle velikosti radiačního pole, ve kterém se nalézáte.  
 
Myslím, že to vše mi pomohlo se dívat na věc trochu jinak: mít důvěru v to, co dělám a dělat to jak 
nejlépe umím. A mít důvěru ve své spolupracovníky, jeden tam totiž hodně závisíme na druhém. Když 
jsem prvně viděl v kafetérii partu mechaniků, co měla vyměňovat součástky v reaktoru, vypadali jako 
obyčejní, nepříliš oganizovaná skupina lidí. Jakmile ale začali pracovat, nemohl jsem je poznat - byla to 
perfektně sehraná parta, něco jako dělostřelci u kanónu. Však se na to pořád trénují, aby nevyšli ze 
cviku. A věřte mi, že svou práci berou vážně: ani malá chyba se tam neodpouští a nakonec jde 
především o jejich životy. 
Strach je někdy dobrá věc, ale měl by být vždy podložen fakty. Když znáte fakta, tak už je i ten strach 
menší. Dokonce i strach z fakt :-). Nedávno v Kanadě umřel jeden známý antinukleární agitátor - a 
zemřel na AIDS. Nebezpečí totiž číhá na člověka všude, ale od toho má rozum, aby poznal to pravé, 
bezprostřední, od toho virtuálního.  
 
Pro státy, které nemají jiné zdroje energie, je nukleární alternativa někdy jen jedinou alternativou. Jistě, 
pokud je možné mít několik typů energie, je to lepší. Zanedbáme-li přehnanou propagandu o sluneční 
energii, která zatím napájí jen milióny kalkulaček, pak je tou nejbližší "čistou" alternativou vítr a máme 



s ním už nejméně pět set let zkušeností. Proč se dnes ale moc nepoužívá, jsem pochopil při návštěvě 
jediného pracujícího mlýnu v Severní Americe, a to tady v Ontariu. Postavil si ho jako hobby jeden 
přistěhovalý Holanďan, stavěl to 19 let a málem se finančně zruinoval. Veškerý mechanický pohyb se 
tam odvozuje od hlavní hřídele, tedy od vrtule: pohyb mlýnského kamene, pily na dřevo, zvedáku na 
pytle s obilím a i tahání klád z jezera. V dnešní době má ovšem normálně každý takový pohon svůj 
elektromotor, takže nové " větrníky" vyrábějí jen elektřinu. U mechanické pily starého mlýna ovšem 
rychlost tolik nerozhodovala a když ano, tak se použila převodovka - ale udržujte si napětí generátoru 
konstantní v rozsahu otáček vrtule 5- 200 za minutu! Nu ano, jde to, ale je tam složitá elektronika a ani 
ten vítr pořád nefouká :-).  
 

Větrná energie. 
 
Máme teď u elektrárny i pět větrných "vrtulníků", říkají tomu místu "Wind farm". Každý je 117 metrů 
vysoký (nejvyšší typ na světě), dává 1,8 MW a všechny dohromady napájí asi 3000 domácností. Není to 
ale zase tak mnoho - jeden reaktor dnes dává 600 až 900 MW a ty reaktory máme na každé elektrárně 
většinou čtyři. Větrná energie zatím nekryje v Kanadě ani jedno procento spotřeby, v Evropě je to více, 
ale jak kde. Cenově - počítáme-li i náklady - je zatím energie z "větrníků" dvakrát dražší než ta z 
nukleárních reaktorů (a ta je zase dvakrát levnější než z uhlí a šestkrát levnější, než z nafty). Pořádné 
srovnání pro větrnou elektřinu zatím nemáme, ale i když je dnes dražší, při dlouhodobém provozu se to 
vyplatí a navíc je to dobrá doplňková neergie. Bohužel ještě neumíme poručit větru :-).  
 
Ontario má asi 60 procent elektřiny vyráběné z nukleárního paliva. Však byla Kanada první, která 
pracovala na mírovém využití nukleární energie - a to ještě za druhé světové války. Je zajímavé, že teď 
nejvíce staví nukleární elektrárny právě ty státy, které mají bohatá naleziště oleje - asi si ho chtějí šetřit a 
já se jim nedivím. Například z jednoho galonu nafty se dá vyrobit nevím kolik litrů benzinu či - mnohem 
užitečnější - hnojiva, cenné chemikálie, léky, barvy či plastické hmoty. O čistotě vzduchu ani nemluvě. 
Firma AECL také vyrábí radioisotopy pro léčení a je v tom jedna z nejznámějších na světě. Doba života 
takových izotopů je ovšem tak krátká, že když se zásilka někde den zdrží, polovička radiace je už pryč :-
).  
 

Zpět u AECL. 
 
Po čase jsem se vrátil zpět k firmě Atomic Energy of Canada. Hledali totiž designéry reaktorů pro 
plánovanou elektrárnu v Saskatchewanu, přímo na prérii. Byl to hlavně výzkum, modernizace součástek 
a použití nových technologií, včetně těch návrhářských: např. elektronické výkresy už jen na počítači a 
simulace procesů a nová automatizace. Vrátil s emi zase ten akademický život, navíc jsme si s 
manželkou zacestovali po "mírném" i divokém západě, od Kalifornie až k oběma Dakotám (viz moje 
knihy "GO WEST!", "NA ZÁPAD K PACIFIKU a ", "MONTANA, MY LOVE" a připravovaný 
"OREGONSKÝ TRAIL") . Po třech letech se ale ukázalo, že finanční podporu na reaktor od kanadské 
vlády Saskatchewan nedostane a stěhovali jsme se tedy zpět do Ontaria. Po roce se mi ale už i přiblížila 
šedesátka a protože jsem chtěl také konečně udělat něco pro sebe, odešel jsem do penze. Začínal mi 
nový, zcela jiný život . . .  
 

Závěr. 
 
Snažil jsem se tu popsat pár zkušeností, které mě v cizině potkaly za posledních třicet let. Většina 
zkušeností vznikla hlavně pozorováním práce a výsledků druhých, spíše než z mých vlastních chyb, jak 
nám tvrdí přísloví. Mně samotnému to umožnilo dělat věci stejně dobře, jako to dělali ti druzí, už 
zkušenější, případně se vyhnout chybám, které oni - podle mého názoru - pořád ještě dělali. Pravda, 
leccos jsem nakonec i sám pomohl ještě vylepšit, ale od toho tu nakonec my inženýři jsme, ne? Dobrá 
věc musí mít dobrý nápad, design, dobrou výrobu a dobré použití. Je to jako u řetězu: zlomí-li se 



jeden článek, nestojí pak celý řetěz za nic. A abych nezapomněl to nejdůležitější: musí se to umět 
prodávat, ale tomu jsem se nikdo moc nevěnoval, měl jsem mnoho jiných, zajímavějších problémů. K 
prodávání ovšem jen dobré výrobky samy ještě nestačí, tam je potřeba mít i dobrý marketing.  
 
Čeští technici mají dnes velkou úlohu: myslím, že to jsou právě oni, kteří by se měli chopit opravy 
onoho potrhaného řetězu, o kterém jsem mluvil. Situace se hodně diskutuje v hospodách - však také 
proto mají Češi největší spotřebu piva na hlavu - ale u piva se ještě nikdy nic nevyrobilo. Kdyby ano, 
stálo by za to přeměnit všecky podniky v Čechách na pivovary. K tomu, aby se mohl ten řetěz slepovat, 
jsou ovšem potřeba peníze. A zde je právě ten začarovaný kruh: je potřeba zvýšit zahraniční obchod, ale 
ten se zase zlepší, jen když začneme opravovat onen řetěz a na to jsou právě potřeba peníze. Jedna věc je 
poučit se z potřeb zákazníků z ciziny a druhá je dodat jim pak přesně to, co chtějí. A je ještě třetí věc: 
aby to opravdu koupili - zvláště, když to dosud kupovali jinde. Při dnešních vyrabovaných nerostných 
zásobách a vydolovaných bankách je jediným zdrojem našeho bohatství už jen náš mozek, naše 
zručnost. A ta se dá získat jedině zkušenostmi, a to nejlépe těmi "firsthand" , tj. přímo u zdroje, často i v 
cizině. To jen Švejk, když se ho ptali, kde se naučil německy, řekl: "Sám vod sebe." 
 

(konec)  
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PRÁCE PRO JAPONCE.  

 
Děláte-li pro Japonce, jde především o to dobře pochopit jejich mentalitu - a pak už se ničemu nedivíte. 
Hlavně té jejich důkladnosti. Na tu je třeba se připravit, ve všem - tak například na jednu naši schůzi mi 
přivedli deset inženýrů, a každý z nich znal - na rozdíl ode mne - naše normy nazpaměť. Opravdu, uměli 
je citovat doslova. Tím jsem se ovšem nedal vyrušit a když jsem si nebyl jistý, klidně jsem vytáhl 
dokument a začal z něj nahlas číst, přičemž jsem nenápadně prohodil, že si paměť schovávám na lepší 
věci. Jinak jsme vycházeli dobře: oni asi potřebovali víc mě než já je :-). Já jim to totiž musel jejich 
výrobek schválit, takže jsem měl, jak se říká, karty v ruce. 
 
Jindy zase jsme nemohli sehnat všechno zařízení k testu - bylo to v jednom městečku na jihozápad od 
Tokia - tak jsem jejich inženýrovi navrhl jinou metodu. Nebyla sice přímo popsána v normě, ale jinak 
byla zcela ekvivalentní, změnila jen postup testu a mohli jsme získat čas na ten zbytek, až zařízení 
přivezou. Jenže on mlčel. Opakoval jsem to teda, v domnění, že asi neví, jak to chci udělat. Zase mlčel. 
Pak mi to teprve došlo: nesouhlasil se mnou, ale slušnost mu nedovolila říci ne. Tož jsem ho nechal, 
ztratili jsme den sháněním transformátoru a já měl čas trochu poznat okolí posvátné Fudži. Ne, neměl to 
nařízeno seshora, naopak, on věděl, že nebudou nic namítat, když bude trvat na tom, co je psáno.  
 
Pochopitelně, že jsem se tam hodně naučil. Například to, že Američané se pořád snažili být žoviální a 
Japonci je pak podezřívali z neupřímnosti. Já jsem se choval všude stejně: v Kanadě, v USA i v 
Japonsku, a i když kolikrát to nebylo podle jejich zvyků a mentality, respektovali to. Ono se totiž někdy 
zapomíná, že jsou to normální, inteligentní lidé, kterým se nemusí všechno říkat po lopatě. I když 
něčemu nerozumí, přesto to chápou :-).  
 

Společenské zvyky. 
 
Náš podnik si potrpěl na public relations - nevím, jak se tomu říká česky - doslova je to něco jako 
veřejné vztahy, prostě styk se zákazníky, zásobovateli a veřejností. Jinými slovy, chtěli, abych ještě ve 
volném čase zpracovával zákazníky, teda abych jim líčil, jací jsme my pašáci. Jeden večer jsem měl 
projev, asi pro dvacet hodnostářů, který nikdy nezapomenu. Zavedli mě do hezké restaurace na veřeři, 
kde jsem se měl "projevit". Šli jsme kolem rybníčku se zlatými kapříky; vyjímečně nepršelo, dokonce 
zpívali ptáci - teda až do té doby, než jsme objevil pod blízkým keřem reproduktor. Jsa povahy jízlivé, 
hned jsem na to poukázal. Smáli se se mnou - Japonci totiž mají smysl pro humor, rozhodně víc než ti 
Číňané, co jsem kdy poznal - a tak jsme si dobře rozuměli.  
 
Půl hodiny se pak rozhodovali, jak budeme podle důležitosti sedět - ano a pak jsme si všichni stejně 
sedli na zem. :-). Jestli jste tuto knihu dočetli až sem, tak už asi také víte, že povídám hodně a rád. Asi 
po hodině mého porjevu jeden mladý inženýr usnul a spadl hlavou do mísy s rýží. Hrozně se mi 
omlouvali, přičemž mi prozradili, že jenom dva z nich rozumí anglicky. To mě zarazilo, ale ještě jsem 
jim leccos přidal a jeden z nich to pak překládal. Jídlo ovšem bylo dobré: dal jsem si uzené úhoře - asi to 
bylo dost drahé, protože oni se hned přidali - ne ze solidarity, ale protože to platila jejich firma. Lidé 
jsou totiž všude stejní.  
 
Japonci jsou jak známo tradicionalisté, ne teda jazzoví z New Orleansu, ale japonští z Nipponu. To jim 



někdy brání, jak říkají Američané, "masírovat inspiraci". Jenže Japonci jsou chytří: oni znají své 
nedostatky a vědí, kam patří tradice a kde je lépe používat svůj rozum. Nové pohledy nám totiž pomáhají 
dokreslovat celý obraz , celou tu mozaiku vědomostí. Mají na to ale jinou dobrou metodu: skupinový 
brainstorming, kde každý může říci svůj nápad, který se posuzuje jen podle jeho hodnoty, a ne jestli to 
řekl pan ředitel či ještě zelený inženýr. To na západě moc často neuvidíte. Doby, kdy ještě Japonci 
kopírovali, ať už české sklo, švýcarské hodinky nebo dalekohledy pana Zeisse, ty jsou dávno pryč. Teď 
hlavně přebírají trhy a kupují licence, většinou ve Státech, kde často místní investoři hned nepoznají, že 
jde o dobrou věc. Říká se, že jedna - ale asi jich bylo víc - metoda, která pomohla značně zlepšit 
japonskou organizaci výroby, byla právě od takto odmítnutého Američana. Když se osvědčila v 
Japonsku, Američané ji pak honem od Japonců převzali a chlubili se, že jim to Japonci zdarma 
"otestovali"; jenže je to už leckde stálo i prvenství na trhu.  
 

Japonské metody. 
 
Pravda ovšem je, že některé "japonské" metody ale stejně v U.S.A. nepracovaly. Americký dělník nemá 
tu pracovní důkladnost, nemluvě už o uniích, které brzdí všema čtyřma. O tom, že Japonci dají na 
"honor", tedy čest, jsem věděl už dříve, ale praktickou lekci jsem dostal až při styku s nimi (firmu 
nejmenuji, poznáte proč). Poslali mi totiž jednou fax, že jsem tam a tam udělal chybu. To mě rozčililo, 
protože já jsem se zmýlil jen jednou v životě - to když jsem si jednou myslel, že jsem se zmýlil a zatím 
jsem se nezmýlil :-). Hned jsem jim tedy nafaxoval (málem jsem tu udělal překlep), že jsem to nebyl já a 
hned jsem tam připlácnul, jako žert, že je to pro mě urážka na cti. Už za hodinu přišel fax z Japonska s 
omluvou - nejen od toho člověka, ale i od jeho vedoucího i vedoucího toho vedoucího. Při mé další 
návštěvě v zemi vycházejícího slunce jel pak ten ubožák přes půl Japonska (ano, tři hodiny tím 
rychlovlakem, tou japonskou Strelou), jen aby mě mohl pozvat na večeři a ještě jednou se mi omluvit. 
Nezdálo se mi vhodné mu vysvětlovat, že se to na západě tak nebere - to bylo dokonce ještě před 
Clintonem - proč mu kazit iluzi a mě večeři. (Poznámka: více dojmů z Japonska najdete v mé knize 
"Sayonara", vyšla v naší knižnici). 
 
Při denním styku s japonskými inženýry a japonskou výrobou jsem měl možnost srovnávat americkou a 
japonskou techniku. Američané jsou jistě vynalézavější, ale kvalita je u nich až na druhém místě (vše je 
zaměřeno hlavně na prodej). Tím neříkám, že dodávají zákazníkům špatnou kvalitu, jen mají ve výrobě 
prostě větší scrap , tj. počet zmetků , který se vytřídí až při zkoušení. Je to pochopitelné: finančně vyjde 
lépe levná výroba a vyřazení zmetků, než nákladné setrvávání na preciznosti či dlouhoživotnosti. 
Japonská metody "Zero Defect"( tj. nulový scrap) nebo "dlouhá životnost" výrobků (kromě zvláštních 
případů) jsou v USA. neproveditelné. Navíc je dnes spotřební výrobek už za rok, za dva, zastaralý a tak 
si prostě koupíme nový.  
 
Japonci na druhé straně na kvalitě bazírují a vývoj "jen pro vývoj", tedy spíše kosmetika, jen pro 
nalákání zákazníků, jim jaksi nesedí. Ovšem i to se mění, nejen v elektronice a počítačích, ale i jinde, 
vlivem nároků západních zákazníků. Jedna japonská počítačová firma přiváděla ročně na trh už tehdy, 
když jsem je certifikoval, až deset modelů ročně. I japonské firmy totiž závodí mezi sebou, kdo to udělá 
dříve a lépe, přičemž oba požadavky jsou stejně důležité.  
 

Důkladnost. 
 
Pro mě byla jejich důkladnost nebo řekněme úcta k přesnosti i zdrojem jednoho nechtěného žertu: u 
počítače jedné firmy při certifikaci neprošly šumové filtry v napájení ze sítě. To byl totiž taková novinka 
z norem "profesorů" od IEC, jejichž testy CSA dodatečně přidalo do svých norem (kanadské normy 
dělali převážně inženýři, takže byly víc praktické). Filtr má totiž kondensátor a odpojíte-li jednotku ze 
sítě, můžete dostat ránu, sáhnete-li na zástrčku síťové šňůry. Novější filtry ovšem mají uvnitř 
zabudované vybíjecí odpory, takže náboj během specifikované doby zmizí. A přidat ten odpor jsem 



tehdy také zástupci té firmy doporučil.  
 
On ovšem nevěděl nic o elektrotechnice, nebyl z oboru, byl to jen obchodní reprezentant - a tak se mi 
pro jistotu ptal, jak velký ten odpor má být. Hbitě jsem to vypočítal a vyšlo mi 34550 ohmů. Takový 
odpor ovšem nemohl nikde sehnat - vyrábějí se jen dekadické řady R10 a R20, se zaokrouhlenými 
hodnotami - ledaže by si jej nechal velmi draze vyrobit. Na nějakou dobu se odmlčel, ale ne na dlouho. 
Za 14 dní jsem mu volal sám a on mi řekl, zcela ztrápený, že protelefonoval půl světa, ale nikde ten 
odpor nemají. Mě ovšem nenapadlo, že to číslo bude brát tak doslova, vždyť jakýkoliv menší odpor by 
přece vyhovova stejně dobře, ne-li lépe. Když jsem mu řekl, že už jsem tam zatím dávno dal 33 
kiloohmů (menší odpor pochopitelně vybíjí rychleji) a že to pracuje, byl radostí bez sebe. On sice 
kontaktoval jejich inženýry, kde sehnat takový odpor a ti sami by ovšem tu chybu neudělali, ale oni to 
zas brali, že tu hodnotu prostě chce, na důvod se ho neptali. 
 
Japonci jsou prostě lidé jako my: dobří i méně dobří, chytří i méně chytří. Rozhodně i víc laskaví, než 
my (jen v míru, pochopitelně), ale jak dalece je to věcí tradice nežli slušnosti, to nevím. Mně to však 
připadalo po nějaké době docela normální, na takové věci si člověk zvykne rychle. V Japonsku 
nenajdete technické diskuze, které by byly kořeněny peprnými slovy, jako v Kanadě či USA, netluče se 
tam emocionálně do stolu a ten, kdo by víc křičel, by nevyhrál - leda snad volňásek do blázince. Lidé si 
zachovávají určité dekórum a když ho ztratí, je to horší než exkomunikace.  
 
Už Marco Polo dal Evropanům falešnou ideu, že Čína je zemí zlata a brzy se totéž tvrdilo i o Japonsku. 
Pak následovala hromada dalších pověr a pomluv: že Japonci jsou prý detailisté, paličáci, nechápaví a 
mají hrozně nesmyslné požadavky. Ale otočte to a zjistíte, že my jsme se museli zdát zase jim 
neorganizovaní, bezzásadoví, navíc také nechápaví a že i my máme nesmyslné požadavky :-).  
 

Co máme společného. 
 
Našel jsem u nich ale hromadu základních věcí, které jako u nás tvořily základ vyjednávání: například 
všichni očekáváme něco za něco, rozumný profit a malé náklady. Co my ale neznáme, je japonská úcta k 
zákazníkovi - na něm se nešetří penězi ani časem, a už vůbec ne snahou. Tomáš Baťa by si s nimi dobře 
rozuměl. U nás v Kanadě, když chce zákazník změnit něco, co není podle kontraktu, hned ho strašíme 
tím, kolik ho to bude stát extra. Japonci vám to udělají raději zadarmo, jen abyste jako zákazník 
odcházel spokojený - už proto, že vy zase přivedete jiné zákazníky. U nás či v USA se řeší velká část 
neshod soudem. V Japonsku se neradi soudí - je prý tam na milion lidí stokrát míň právníků než ve 
Spojených Státech. 
 
Na západě, když prototyp projde zkouškou, uděláme během pár dní dohodu a pak - pomalu, ale jistě - 
začínáme plánovat, kdy bychom asi tak měli začít. Japonci se dohadují třeba půl roku, ale pak hned 
druhý den ráno začnou vyrábět. A tento rozdíl v rychlosti najdete i jinde. Tak např. Japonci si kdysi 
"vypůjčili" český vynález automatické převodovky pro motocykly. A než jsme u nás našli nějaké ty 
šroubky, abychom mohli začít vyrábět, Japonci už zaplavili trh automatickými převodovkami. Češi je 
tehdy zažalovali a vyhráli. Museli nám zaplatit pár tisíc dolarů, což jsme si tehdy dávali jako velkou 
zásluhu. Ve skutečnosti se jejich pokuta rovnala jejich zisku za pár stovek motocyklů, jenže oni jich už 
vyráběli stotisíce a později i miliony. Ty jsme mohli vyrábět a prodávat my. Ztratili jsme tehdy skoro 
tolik, jako když jsme nedovedli zpeněžit vynález Dr.Wichterleho, který objevil hygroskopický materiál 
pro kontaktní čočky - ten teď přináší cizincům miliony dolarů ročně. Jo, kdybychom byli Japonci . . . 
 
Normální Japonec toho moc nenamluví a o sobě obzvlášť ne. Kromě zdvořilostních frází toho vlastně 
ani moc neřeknou a protože neumí grimasy, nepoznáme, co si vlastně myslí. Zato se hodně smějí, ale 
někdy tím ovšem spíš jen zakrývají rozpačitost; to když si s námi neví rady.  
 



Japonské ženy. 
 
To ovšem neplatí o japonských ženách, ty štěbetají docela neúnavně, obzvláště když jsou samy. Kde 
jsou ty doby, kdy bývaly vychovávány s důrazem na poslušnost a věrnost. Kdysi byly jen manželkami, 
které se nesměly zajímat, kde jejich muži strávili noc, ale být spokojeny jen s tím, že od nich mají 
potomky. To se ale změnilo: pravda, vypadají pořád jako křehké a nesmírně hezké panenky, ale už se u 
nich víc cení jejich talent, inteligence a vkus. Někdo může namítnout, že tím zase ztrácí svůj šarm a 
tajuplnost, ale já si to nemyslím. A navíc, pořád jsou ještě usměvavější a milejší, než kdekoliv jinde. 
Jenže pozor - milé, to ano, ale také vzdělanější než bývaly a tak se nepleťme: ta hezká tvářička také sedí 
na chytré hlavičce. 
 
Co k tomu přispělo? Hlavně televize. Zatímco manželky pozorují TV, kde se dovídají o politice, o 
společnosti a o životě vůbec, jejich manželé sedí v práci, počítají elektrony a zatím ztrácí kontakt se 
světem. A pak se stane, že rozhořčené ženy dokážou i to, co bylo kdysi zcela nemožné: prosadit sesazení 
předsedy vlády (jmenoval se tuším Uno - že by Numero Uno?) a to jen proto, že se nějak nezachoval - 
už si nepamatuji přesně kde ani jak, ale jednalo se zase o nějaké ženy. Druhým akcelerátorem je jistě to, 
že je víc a víc žen zaměstnáno v kancelářích i ve výrobě. Pravda, neuviděl jsem tam tam mezi těmi 
desítkami inženýrů, co jsem poznal, ani jedinou inženýrku; ale možná, že to nebylo typické, anebo jen 
pro elektroniku.  
 
Japonci jsou lidé, kteří nejen rádi dávají, ale i také rádi berou dary (kdo ne?). Mají rádi hudbu i ty svoje 
malé byty, které si zdobí jako svatyně. Mají rádi miniatury a počítače jim přišly do noty, protože to jsou 
lidé povahy hravé. Mají rádi vzdělání i svoji práci. A jejich kultura je teď jakási konglomerát obou, té 
východní i západní. 
 

I Japonci mají stres. 
 
Na druhé straně je vidět i nemilé následky jejich pracovitosti: začínají mít totiž také "zápaďácké" 
problémy: stres, neurózy, deprese. Práce je pro ně nejen vážná, ale i vážená věc a jejich vedoucí neberou 
o mnoho větší platy než ostatní zaměstnanci. Jak už jsem psal, povýšení je u nich víc věcí pocty než 
peněz. A tak se vesele přepracovávají a někteří už neměli pár let dovolenou. Samotné firmy je teď vší 
silou nutí, aby se trochu rekreovali. A tak je posílají ven, třeba na Havaj nebo do Britské Kolumbie v 
Kanadě.  
 
O jejich technologii psát nebudu - byl to můj denní chléb a sotva by vás to zajímalo. Uvedu radši jeden 
starý vtip: Němci se kdysi chlubili, že vytáhli z kousku zlata o váze jednoho dekagramu drát, kilometr 
dlouhý - i poslali ho do Ameriky k ocenění. Američané ho ale skrz na skrz provrtali a poslali ho do 
Japonska pro ocenění. Když ho dostali zpět, vypadal úplně stejně - až na to, že do něj Japonci skrz na 
skrz vyřezali jemný závit . . .  
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PRÁCE PRO AMERIČANY. 

 
Dostal jsem kdysi dopis od jednoho čtenáře, který se zajímal o vztah Američanů k obchodní a pracovní 
spolupráci. Pochopitelně, že je to otazka nejen obchodní, ale i politická, a ta druhá strana mince se čas od 
času mění. Američané jsou - všeobecně řečeno - ochotni spolupracovat s každým, kdo o to stojí. Jsou ale 
také byznysmeni, to znamená, že z toho chtějí mít také pořádný profit, zisk. Tím nemyslím zisk podle 
Marxe, ale to, že každý dělá něco pro druhé, jen když mu to také nějak prospívá a nemyslím tím jenom 
přímo peníze, samozřejmě. To jen Rusové říkali, že pomáhají z dobroty srdce, ale ti nám spíše pomáhali 
"od něčeho", než "s něčím". Zajímavý je také americký přístup věci: práce, spolupráce, problémy i jejich 
řešení, vše se bere trochu jako sport a soutěž.  
 
Jako zahraniční politici jsou ovšem Američani zcela nemožní: vůbec mě nepřekvapuje, že vždycky 
vyhrají válku a hned na to prohrají mír. Krásný je příklad, jak po druhé světové válce pomohli na nohy 
Němcům a Japoncům a teď na to doplácejí. Pochopitelně i ten, kdo přijímá americkou spolupráci, 
očekává, že to bude pro něj prospěšné. Všeobecně se dá říci, že Američané přistupují k spolupráci jakožto 
příležitosti. Pro takovou jsou ochotni investovat čas, práci a peníze. To platí víc pro normální spolupráci 
v průmyslu než pro státní politiku, tam to často dopadá jinak :-).  
 

Výhody a výhrady. 
 
Někteří lidé to nechápou: říkají. že prý tam nemají dost zásadní filozofii a jsou prý ochotni spojit se s 
kýmkoliv. Na druhé straně zase jiní říkají, že Američané jsou utopisté, že mají přemrštěné názory na 
spravedlnost - asi jako má šerif v hollywoodském westernu, že jsou prý arogantní, nespolečenští, 
vytahovační a podobně. Pochopitelně se jedná o zkreslování skutečnosti, lépe řečeno generalizaci 
jednotlivých případů. Faktem je, že jsem málokde zažil tak "ochotné" jednání jako u amerických 
inženýrů. Snad jen u Japonců, ale ti to bohužel nemysleli vážně, to byla jen jejich tradice, oni jsou 
přehnaně zdvořilými ke každému :-).  
 
Jako Kanaďan mám k Američanům svoje výhrady a navíc jsou v lecčems přímo naše konkurence. Na 
druhé straně je nepopiratelné, že Kanada má ze spolupráce s nimi mnohé výhody a neváhám přiznat, že 
bez Američanů bychom nebyli tam, kde jsme - i když ne vždy v tom dobrém slova smyslu :-). Jako 
byznys-partneři jsou celkem spolehliví, smlouvy dodržují a nesnaží se stáhnout se zákazníka či 
dodavatele kůži za živa. Jako konkurenti jsou ale tvrdí, i když pořád ještě dodržují základní zásady 
slušnosti. Vysvětlil mi to jeden manažer Univacu, to když jsme byli u nich ve Státech na večeři a já se 
divil, že s námi sedí zaměstnanec z konkurence, z IBM. Řekl mi tehdy: "Proč bychom se s ním nebavili, 
my máme svoje trhy a oni zase svoje - všecko je dobře rozděleno!"  
 
Pochopitelně existují Američané, kteří nemají tyto vlastnosti, podniky, které nedodržují zásady, 
obchodníčci, kteří se snaží zákazníka ošidit. Ale to nejsou typičtí Američané, asi tak jako jimi nejsou 
mafiáni. O politice zde nebudu mluvit, raději se zmíním o něčem, v čem ve mně, jakožto osobě 
technické, vzbuzují údiv a někdy i obdiv. Je to jejich efektivnost neboli účinnost. V tom byli Američané 
vždy vepředu, než je - ale jen na čas - předběhli Japonci. Účinnost amerických manažerů není v tom, že 
jenom nařizují a rozkazují. To umí každý blbec. Oni dávají správné povely ve správnou dobu, správným 
lidem a prosazují správná řešení. A v tom jsou často i nepřekonatelní.  
 



Profesionalita. 
 
A nejen to: každý z nich se pořád musí učit - většinou na konkrétních případech, každý den na jiném. U 
americké firmy šoupají manažery periodicky do jiných oddělení, kde dostanou "pod sebe" jiné lidi, jiné 
problémy a kde musí pěkně rychle setřást prach a rez. Také to dodává jménu spolupráce ten správný 
význam. V testingu jsem nadával na designéry, později v designu jsem nadával na testing, ale ne už tolik, 
jako ti druzí: věděl jsem, jak to tam mají těžké. A i když se různá oddělení často nemají moc ráda, pro 
společnou věc pak dávají maximální snahu a to ve stejném směru, ve stejném vektoru. Podobně jako 
námořníci, kteří sedí ve stejném člunu, kde chyba jednoho může ohrozit osud všech.  
 
Tato snaha táhnout za jeden provaz - nechci tomu říkat solidarita, tak dalece to nejde - je možná někde 
dána jen tím, že jde opravdu o "společný člun", který se zmítá v bouři konkurence a často musí házet 
námořníky přes palubu, jen aby člunu ulehčil. U lidí vzdělanějších je to pochopitelně i solidarita díky 
odbornému zájmu, jak tomu je - alespoň někde - i u nás v Čechách. To je právě to, co děla z odborníka 
profesionála. Odevzdat špatnou práci je pro opravdového profesionála proti jeho svědomí a z tohoto 
hlediska jsem poznal nezáleží, zda je to dělník, technik, vědec či umělec. Částečně to záleží na situaci, 
pochopitelně: jinak jednáte s americkým dodavatelem než s americkým zákazníkem. Ale to už si každý 
musí vyzkoušet sám, rozhodně na ně neplatí některé naše evropské zvyklosti.  
 

Evropa. 
 
Asi se zeptáte, jak je to v mezinárodním soutěžení s Evropou. Neznám to z první ruky, ale vím, že 
Evropané mají obojí - kvalitu Japonců i nápaditost Američanů a navíc znají míru, kdy je toho či onoho 
potřeba víc. To by jim mělo zajistit první místo ve světě, ale oni se do světa pořád ještě moc nehrnou, 
stačí jim často jen jejich vlastní, evropské trhy. Také mají velkou výhodu ve své rozmanitosti, tj. mezi 
státy EU - tak např. ve válce v Zálivu tam přitáhli Evropané daleko víc nových modelů tanků a letadel, 
než Američané. Co ovšem Evropanům brání, aby se víc prosadili na mimoevropských trzích, je její iluze 
soběstačnosti. Jenže oni si jenom myslí, že jsou soběstační a tak se tváří, jako když jim o zaoceánské trhy 
ani nejde. Ovšem situace se hodně změnila, a jejich zájem o globální sféry teď teprve roste, zatímco 
Američané už v globalizaci dávno jedou. Pravda, už v roce 1975 jsme v Kanadě kupovali kondensátory 
Siemens vyráběné v Brazilii, ale to byly ojedinělé případy.  
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VĚDA PŘEŽIJE - ALE MOŽNÁ TAKÉ JENOM PŘEŽIVOŘÍ ROK 2000  

(Poprvé zveřejněno v Neviditelném Psovi) 
 
Pan V. se ptá ve svém článku v Neviditelném Psovi, zda česká věda přežije rok 2000. Že věda přežije, je 
nasnadě, ale kolik to bude stát ji udržovat na umělé výživě, je otázka jiná. Zranění, které utrpěla, není 
první, ani poslední. Vtip je v tom, jak jí opět pomoci na nohy a to asi bez chirurgického zásahu asi 
nepůjde. Jinak totiž půjde česká věda do háje, pardon za hranice, zatímco cizí věda, lépe řečeno cizí 
výrobky, se budou zase stěhovat k nám. Tou vědou pochopitelně myslím "vědu a techniku", protože 
věda bez aplikace není věda, ale hobby.   
 
Ano, finanční pomoc bez využití výsledků bude právě zase jen tou umělou výživou - tím chirurgickým 
zásahem míním předělání celé struktury. Ve státě, kde je většina podniků privatizována, je 
nepochopitelné, aby věda zůstala převážně centralizovaná. Státní věda je a vždycky bude v rukou 
byrokratů, ať jde o jakýkoliv režim. Je ovšem pravda, že konkurence se soukromým výzkumem dává 
státní vědě určité tempo, nezbytné k životu, ale to nestačí. Já dělám na západě už skoro tři desítky let a 
to převážně ve výrobě či soukromém výzkumu. Dělal jsem ovšem také nějaký čas i pro státní, Royal 
Corporation, a to se prostě nedá srovnat: ten darwinovský drajv o přežití, ten ve státním výzkumu není a 
nikdy nebude.   
 
Ano, souhlasím, že "vládní politika se pak soustředila na získávání hodnot jejich pouhým "přeléváním z 
jednoho místa na druhé, místo aby preferovala jejich vytváření např. formováním vhodného 
podnikatelského prostředí a podporou vědecko- technologických inovací. " Jenže z toho vládě samotné 
nic s prominutím nekouká, alespoň ne krátkodobě, takže o to nemá velký zájem - i když by měla mít, 
pochopitelně. Pro vědu je totiž jedinou hybnou silou právě její aplikace a když sama vláda prohlašuje, že 
přímé spojení mezi vědou a aplikaci nevidí, není jí hned třeba obviňovat z lhaní - jedná se o pouhou, i 
když totální, slepotu.   
 
Cituji dál: "Pouze jihokorejský koncern Samsung vydává na výzkum ročně půl miliardy dolarů, což je 
pětkrát víc, než dává naše vláda na výzkum celé akademii věd ( asi 3 mld Kč,-)! Tyto aktivity jsou však 
startovány a taženy tamními vládami (viz Tchajwan, Singapur, Izrael)." Nevím, kolik Samsungu dává 
jihokorejská vláda, ale když jsem certifikoval jejich výrobky pro Kanadu, měl jsem dojem, že většina 
peněz přichází ze zisků firmy samotné. Také pochybuji, že naše akademie vyrobí ročně ekvivalent 
pětiny výrobků firmy Samsung, ale to sem ovšem nepatří. A "startování" projektů není možné tam, kde 
firma sama nemá zájem (většinou musí vládu o pomoc požádat - tak to dělají všechny, co si pomoc 
žádají, ale pomoc dostanou JEN ty, co mají největší úspěchy, to je všude stejné) a to "tažení" je pak 
hlavně díky výsledkům jejich výzkumu - málokterá vláda dává peníze jen na nějaké iluze.   
 
Souhlasím s autorem, že investice do vědy jsou nezbytné, ale jak může někdo, kdo zatím nemá 
výsledky, vysvětlit byrokratovi, že jeho výzkum je nejen nadějný, ale i důležitý? V soukromém 
výzkumu je to lehké: bez peněz není věda a nejsou -li výsledky, nebudou peníze. Proto také vláda 
nemůže nikdy výzkum popohánět tak, jak to dokáží soukromé firmy, protože ty jsou k tomu poháněny 
konkurencí.  
 
Ještě citát: "Příslušné ukazatele však jasně mluví o tom, že jak státní tak soukromé výdaje na vědu (na 



hlavu) jsou v Japonsku prakticky největší na světě." Ano, ale není to ta nejdůležitější záruka jejich 
úspěchů. K tomu je ovšem ještě třeba prvotřídních vědců a také finanční návrat investic (tj. patřičné 
výsledky, jejich aplikace a marketing). Kdo se v ČR o tohle stará? Či kdo se o to vůbec zajímá? Jaký 
pokrok se učinil v téhle oblasti od pádu komunizmu? Zatím jsem slyšel jenom nářky a "dej mi, dej mi" - 
prosím, to je začátek, ale zodpovědný přístup by měl obsahovat také nějaké sliby, případně nějaké 
záruky ze strany příjemce finanční pomoci.   
 
Tohle vše je v soukromém výzkumu samozřejmé - proto se mu všeobecně daří lépe, než tomu státnímu. 
Většina výzkumu na západě totiž přežívá i navzdory velmi malým handoutům ( finanční pomoci), 
případně žádné pomoci a tak musí stát na vlastních nohách. Firmy totiž vědí, že potřebují research a 
development (výzkum a vývoj) v boji proti konkurenci, který je teď silnější, než kdy jindy. A vědí to i 
vědci, takže se vytvořila ideální symbiosa. Bohužel je ale asi málo českých firem, které tak cítí anebo na 
to mají dost peněz. A právě tyto firmy by měly zatlačit na vládu, aby jim (a jejich vědě, mají-li nějakou) 
také pomohla.   
 
Ano, bez privátního výzkumu bude věda v ČR jen živořit, a ti lepší a schopnější vědci budou utíkat pryč, 
dokonce rychleji než za Husáka. Protože situace v cizině je pořád pro vědce ještě lepší než doma ale 
nemylme se, i daleko náročnější. Konkurence v cizině situaci v ČR docela dobře zná a inzeráty, 
hledajíce schopné vědce, inženýry a programátory se už začínají objevovat. A pak výrobky, které mohly 
být docela dobře navrženy a vyrobeny u nás, budou jenom MADE IN ELSEWHERE (tj.  jinde). 
Největší nebezpečí hrozí právě těm českým firmám, které si tohle neuvědomují - nebudou-li mít totiž 
peníze na výzkum, bíznysa tóže něbúdět :-).  
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ČEŠTÍ POČÍTAČOVÍ TECHNICI A PRÁCE VE SVĚTĚ 

(k dopisu čtenáře v Britských Listech) 
 
K tomu, abyste se do anglicky mluvícího světa dostali a měli tam úspěch, je potřeba hlavně tří věci:  
 
a) odborné vzdělání a zkušenosti 
b) rozhodnout se tam odejit a udělat vše pro to, aby se to uskutečnilo, včetně získání detailních 
informací předem,  
c) dobrá znalost angličtiny, hlavně té mluvené 
 
Co se týká toho prvého bodu, vím, že čeští odborníci si nezadají se západními - koneckonců žiji v 
Kanadě přes třicet let a celou druhou polovinu toho času jsem věnoval právě počítačům, kde jsem měl 
také možnost poznat mnohé Čechy, pracující v tomto oboru. Takže v tomto směru by nějaký strach být 
neměl - navíc se Češi také rychle učí, což se dá říci jen o málo národech. Bod druhý nemohu posoudit, 
to je pro každého věc individuální a v poslední době dost obtížná.  
 
Zato v třetím bodě mám svoje zkušenosti - když jsem v roce 1969 utíkal do Anglie, byl jsem překvapen, 
jak málo měli Angličané zájem o to, abych jim povídal o jejich GRAMATICE a to navíc ČESKY - to 
bylo totiž to jediné, co mě tehdy gympl, vysoká škola i soukromé lekce naučily. Teda kromě slovanského 
dialektu učitelů, který jsem přitom pochytal a pak si ho pracně opravoval posloucháním BBC nebo 
Radia Luxembourg. Dalo mi velkou práci se tento "český" dialekt odnaučit a to ještě ani ne úplně.  
 
Nemám na mysli tu přirozenou tendenci českého přízvuku, která je v nás, co jsme vyrůstali doma, už 
nějak zakódována (angličtina má totiž přízvuk na první slabice slova) - ne, mám na mysli špatnou 
výslovnost našich učitelů jako takovou. Neberte to jako kritiku - vždyť kolik z těchto učitelů mělo 
opravdový anglický gympl, který komunisté brzy po únoru zrušili, kolik z nich mělo možnost jet na 
delší stáži do Anglie či Ameriky. Nevím, jaké je to teď, ale když jsme byli s manželkou na trampské 
slezině v jižních Čechách, pořád se nás mladí lidé chodili ptát, zda mají ve svých anglicky zpívaných 
písních "dobrou výslovnost". (Pozn.: Ironie je, že zpívaná angličtina zní většinou poměrně dobře; 
rozdíly se projeví daleko víc u té mluvené, jak si může čtenář ověřit u švédské skupiny ABBA, slyší-li je 
někdy mluvit :-).  
 
To napraví jen delší pobyt v cizině či zaměstnání v anglicky mluvících zemích (jen se proboha neučte 
angličtinu ve Francii!) a hlavně najímání učitelů z těchto zemí do českých škol. V neposlední řadě je to i 
použití lepší učební techniky. Vzpomínám, jak jsem se kdysi učil esperanto Berlitzovou metodou - celou 
tu dobu jsem nesměl říci ani slovo v jiném jazyce, to abych se také naučil v esperantu soustavně myslet! 
Jde o to nebát se mluvit, český přízvuk vám ještě prominou, ale nemáte-li praxi v mluvení, stejně se 
nedorozumíte. Tak například při mém prvním zaměstnáni v Kanadě mě poslali jako field-engineera něco 
opravit v městečku, zvaném Hawkesbury (vyslovuje se to ovšem "hóksberi", což mě popletlo). Až v 
taxíku jsem přišel na to, že si z celého jména pamatuji právě jen to "beri" a po vyjmenování celé řady 
lesních bobulí (jako blueberry, raspberry, blackberry a j.) mi nakonec pomohl sám řidič, který se 
naštěstí vyznal v zeměpise Kanady. A teď si představte, že by šlo o něco důležitějšího! Ne, teprve při 
soustavném mluvení získáte tu pravou dynamiku, kdy nemusíte u každého vysloveného slova myslet na 
to, jak se to píše a tím pádem "co to vlastně znamená". 



 
Předpokládám, že by se nikdo od nás nehlásil na práci do Turecka, kdyby neuměl turecky. To samé 
ovšem platí i pro jiné jazyky - angličtina sice není těžký jazyk - oproti češtině - ale mluvit jím prostě 
musíte umět. Čtená angličtina jde celkem každému Čechovi dobře, včetně gramatiky, která je celkem 
jednoduchá. A "spelling" samotný ( tj. jaks e to píše) nám jde po čase dokonce lépe než rodilým 
Kanaďanům. V Čechách se totiž učíme každé anglické slovo hned na třikrát: jak ho psát, jak ho vyslovit 
a co to vlastně znamená v češtině. Nu a právě ta psaná verze nám utkví v paměti daleko lépe, než ta 
fonetická, pokud to vůbec umíme dobře vyslovovat :-).  
 
To je asi také ten hlavní rozdíl mezi námi a jimi: když oni to slovo uslyší, hned ví, co to znamená (jako 
děti se učí mluvit dříve než co jiného), jen si pak musí v paměti vybavit, jak se to píše, pokud to 
potřebuje napsat. Na rozdíl od češtiny se totiž musí jejich děti učit správně psát několik let, jednoduchá 
pravidla "spellingu" v angličtině neexistují, je to směsice tří jazyků. My, když anglické slovo uslyšíme, 
si naopak musíme z paměti nejprve vybavit, jak se to píše (pokud to poznáme, mnoho slov jsme ani 
nikdy neslyšeli) a pak teprve víme, co to znamená. To je dáno zastaralým způsobem učení angličtiny u 
nás: měli bychom naopak začínat právě mluvením , tak jako děti v anglicky mluvících zemích. Pak 
by pro nás nebylo problémem se dorozumívat - tu psanou angličtinu koneckonců už trochu známe, 
vyskytuje se totiž v mnoha technických termínech, cizích slovech a v tisku, obzvláště teď, díky 
internetu. U některých techniků to dokonce vede k dojmu, že umí anglicky - těm bych doporučil přečíst 
si nějakou beletrii.  
 
Ovšem víc než 90 procent času se v cizině dorozumíváme hovorem, mělo by také být 90 procent našeho 
učení angličtiny věnováno mluvení a to samozřejmě s někým, kdo má dobrý přízvuk a může vás 
opravovat. Pokud tento základ nemáme, lidé se v cizině s námi nedomluví a my s nimi už vůbec ne :-). 
Detailní znalost, tedy to, že některá slova mají víc významů, získáme až později, když si tam angličtinu 
vylepšujeme v práci. 
 
Jen ještě závěrem: nemám v úmyslu nikomu brát kuráž, právě naopak: vypravíte-li se tam vyzbrojeni 
alespoň základní znalostí mluvené angličtiny, bude vaše naděje dostat tam práci daleko větší a ušetříte si 
navíc plno dohadů, co od vás vlastně váš šéf chtěl.  
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CO SE JEDEN NAUČÍ ZA 37 LET.  

(Poprvé otištěno v periodiku Newsletter, Georgian Bay Chapter of PEO).  

 
Napsal jsem schválně "jeden", v jednotném čísle, protože budu mluvit jen za sebe. Což ovšem vzbuzuje 
hned další otázku: proč zrovna za 37 let? Odpověď je prostá: tolik let jsem byl totiž inženýrem, z toho 27 
let v Kanadě.  
 
Byl jsem požádán, abych napsal něco o mých zkušenostech za tu dlouhou dobu a tak jsem zapnul word-
procesor a začal jsem nahřívat můj myšlenkový procesor, mou šedou hmotu mozkovou. 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 schopen o tom Něčem psát? Nu ano, učil jsem se v životě 
hodně. Druhá otázka byl víc pesimistická: naučil jsem se ale právě to Něco? Jinak řečeno - jak mnoho z 
toho naučeného bylo opravdu také i užitečné? A tak to tady máte: co se jeden naučí za 37 let. 
 
Před mnoha lety, když jsem začínal, jsem byl ještě mladý a zdravý, ale měl jsem jen málo zkušeností a to 
ještě většinou jen z prázdninových zaměstnání. Ovšem byl jsem 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. Ano, čím víc chyb jsem udělal, tím víc jsem se naučil - zatímco 
čím víc jsem se naučil, tím míň chyb jsem pak dělal - teda alespoň doufejme. 
 
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 ovšem zkušenost bez 
vědomosti je jako kola bez auta.  
 
A tak jsem dělal ve výzkumu, v designu či konstrukci, ve výrobě, v kontrole kvality, na zkušebně, napsal 
několik technických článků a milion reportů neboli hlášení (teda alespoň jeden milion z nich byl určitě 
zbytečný). Také jsem 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 ojetých aut: dávají totiž 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 to už je asi takové pravidlo, které říká: "Inženýr je 
člověk, který je dost chytrý na to, aby dokázal udělat cokoliv a dost hloupý na to, aby to dělal za ty 
druhé." Také to z nás dělá něco speciálního. Je mnoho důvodů, proč se člověk chce stát inženýrem, ale 
jestli čekáte vděčnost, něco vám prozradím: budete ve špatném byznysu.  
 
Navzdory tomu všemu jsem našel ve svém povolání opravdové uspokojení. Pocit, že jste částí něčeho 
unikátního, že jste byl u toho, když se dělalo tohle nebo stavělo tamto, že jste stvořitel věcí, 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 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. 
 
Protože, věřte mi, uspokojení je jistě v tom, že se tam dostanete, ale skutečné potěšení je právě v 
samotném cestování . . . 
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UMĚNÍ TECHNIKY  

(Původně napsáno pro pražské ArtForum) 
 
 
Vím, zní to paradoxně, ale kolem nás je plno umění. I v těch našich strojích a přístrojích je značně 
uměleckých prvků - a k důkazu nemusíme ani chodit daleko. Vezměme si například sbírku cibulových 
hodinek z doby Marie Terezy a pochopíme, že je dělali lidé, kteří byli nejen hodináři, ale i umělci. Dobře 
udělaný stroj či výrobek má - anebo by měl mít - i umělecký vzhled. Není divu, že se jimi jiní umělci 
inspirují, ať už jde o Blériotovo letadlo nebo o kosmickou loď. Přesto by se zdálo, že když po všech těch 
esejích o malířích, sklářích či graficích teď píšu najednou o technice, že vlastně nějak odbočuji. Ale pro 
mě to není odbočka, pro mě je to jen cesta zpět, cesta do vzpomínek . . .  
 

Už jako kluk jsem obdivoval musea - ty koncentrované encyklopedie vědění, ve kterých se sice nelistuje, 
ale kterými se zato dá přímo procházet. Moje nejoblíbenější bylo ovšem Technické museum na Letné - 
dýchalo to na mě staletími vynálezů, památkami nápadité lidské práce, jinak řečeno: historií lidského 
pokroku. Už nevím, kolikrát jsem tam byl; bylo to pro mě takové posvátné místo jako je pro někoho 
jiného třeba třeba Památník národního písemnictví na Strahově.  
 
Později, to už v cizině, jsem měl schopnost srovnávat: viděl jsem musea v Římě, Paříži, ve Státech i v 
Kanadě a pochopitelně i Museum vědy v Londýně. To poslední bylo zvlášť impresivní: hned u vchodu 
vás vítá kyvadlo zavěšené až u stropu, které v písku na podlaze svým rydlem dokazuje, že se Země otáčí. 
A všude jsou vystaveny přístroje a stroje, jejichž historie vám vezme dech: Wattův parní stroj, 
Stephensonova lokomotiva "Rocket", přístroje vědců jako byl Newton, Maxwell, Faraday. A také stroje 
průmyslové revoluce, která vlastně neskončila ještě ani dnes.  
 
Přesto všecko mi však nejvíc k srdci přirostlo právě to pražské museum: je totiž převážně historií české 
techniky a hlavně techniků - lidí jako byl třeba Křižík, vynálezce první automaticky řízené obloukovky 
na světě, továrník, který své výkresy kreslil i křídou na zem, když chtěl něco lépe vysvětlit, inženýr, který 
věci nejen navrhoval, ale i tvořil. Křižík také "rozjel" první pražskou tramvaj - měla tehdy označení 
PKVL (podle své trasy: Praha - Karlín - Vysočany - Libeň). Náš profesor na technice nám vykládal 
anekdotu, že prý si to lidé tehdy četli jako "Pan Křižík Vokrádá Lidi" (zatímco pan Křižík prý si to četl 
zase odzadu :-).  
 
Staletí vynálezů v museu representuje například astroláb, kterýžto exponát je dokonce o padesát let starší 
než objevení Ameriky, nebo přístroje Tychona de Brahe z doby Rudolfa II, kdy byla Praha vědeckým 
centrem Evropy, či tiskařský lis ze sedmnáctého století - na podobném lisu byla asi vytištěna první 
Kralická bible. Pak už to šlo rychle: devatenácté století bylo opravdu dobou, kdy každý pořád něco 
vynalézal - asi tak jako dneska skoro každý raději čumí na televizi. Laterna magica i Lumiérův 
kinematograf, telegraf i Edisonův fonograf, žárovka, lokomotivy i automobily a také obrovské, trans-
oceánské parníky. Plakát, který zve na palubu "Queen Mary", mi připomněl tu samou loď, dnes už 
vysloužilou, co kotví v Los Angeles a pravda, nechal jsem se na ní od manželky vyfotografovat, ale jen 
jako měřítko, pochopitelně. Nu a z těch posledních dvou století najdeme v muzeu hlavně exponáty české, 
tak jak se rozvíjela česká technika a průmysl, a to i s dnešní dobou počítačů, automatizace a Internetu.  



 
Někdy v druhé polovině minulého století jsem také já něco objevil - totiž právě tohle místo na Letné, 
které mi pak tolik učarovalo. Nejen že tam byly lokomotivy, auťáky i letadla, ale on tam byl i jeden z 
prvních přijímačů televize! A pracoval - tehdy se zrovna začínalo vysílat. Obrazovka byla sice jen 
velikosti pohlednice, takže my, co jsme seděli v třetí řadě, jsme ani moc nerozeznávali obličeje herců, ale 
komu to tehdy vadilo! Dokonce si vzpomínám, že dávali Goldoniho "Poprask na laguně" a poprask to 
opravdu byl. Pro nás to byl přímo přelom doby, vynález, který nám pak pomáhal kulturně přežít tu 
neradostnou politickou lagunu kolem nás. Tehdy jsme měli hlavně problémy jak vysílat, dnes je to spíše 
co vysílat. I v tom je nepochybně vidět určitý pokrok, alespoň tedy technický :-).  
 
Zajel jsem si nedávno v Internetu do pražského Technického musea - jinak to mám tak trochu z ruky - a 
podivil jsem se, co všecko od té doby v museu přibylo a jak moc to tam vylepšili. Rozhodně se tam 
podívám na své příští cestě do Prahy zase, protože pro mě to vždy bylo a je opravdové museum "umění 
techniky".  
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se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v 
Libni, kde také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a 
sedmi palců. Velký kus mládí procestoval v tramvaji číslo 
14, ať už jako študák směrem na Karlák nebo, s 
přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na Technice. 
Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, směrem na 
letiště v Ruzyni, kde jeho stopa záhadně mizí.  
 
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím 
oken ve výškových budovách. Z té doby také pochází jeho 
systém, jak umýt až 95 oken denně - nápad, který byl o 
čtvrt století později kýmsi okopírován jakožto Windows 95. 
A opět se nám stopa ztrácí na letišti, tentokrát je to 
londýnský Heathrow.  
 
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje 
v Montréalu, kde to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro 
kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu 
počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech 
ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho stopa končí 

opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam měl namířeno, pak pobude 
necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to je Canadian Standards 
Association) a certifikuje počítače v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na 
Huronské jezero, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř, občas i v reaktoru).  
 
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají 
někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí 
manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) 
Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se tam míní 
teplota kolísající mezi mínus třiceti a mínus padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající půl 
roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v Kincardinu 
před hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u vody).  
 
Po roce se pak vrátil i on, i když dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou 
alespoň o víkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze, prý 
aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - tedy ta graciéznost - 
protože na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden hlavně pro sebe (Hurontarii - 
vedl ji 4 roky) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Vědy i Neviditelného Psa, do ArtFora a sem 
tam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si ještě 
vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně 
doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. A v edici pak ještě vede Klub čtenářů KČK, seriózních 



přátel knih.  
 
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně když 
dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou, do elektrického obvodu 
vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve 
Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.  
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