
 

BULLETIN SFINGY č30.  
 

Číslo 30 , vyšlo 10 .září 2012. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  
NAŠE KNIHY OFF-LINE JSOU JEDNY Z MÁLA KNIHOVEN  

PRO ČTEČKY, V ČEŠTINĚ A NAVÍC I ZDARMA.  

Toto je opravdu poslední číslo SFingy - ano, poslední, přestávám ji předčasně vydávat už teď, ze 
zdravotních důvodů,  
(viz článek WEBMÁSTR O SOBĚ A O SFINZE").  
 
Všechny naše knihy i tato SFinga lze číst na čtečce, 
ve formátu PDF http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga30.pdf  
nebo v EPUB http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga30.epub  
Uložené číslo lze také číst na PC pomocí programu ADOBE READER (pro PDF) nebo CALIBRE (pro 
EPUB) - oba programy jsou na netu ke stažení zdarma. Jako dříve toto číslo 30 lze navíc číst na netu 
pomocí kteréhokoliv prohlížeče (např. Internet Explorer) na adrese http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  
 

OBSAH ČÍSLA 30: 
 
KOMENTÁŘE -  
WEBMÁSTR O SOBĚ A O SFINZE - teď se chci věnovat oborům, které jsem v poslení době 
zanedbával  
JAK JSME ZAČíNALI (3) - vůbec jsem za celou tu dobu dostal daleko víc pochval než kritik  
ZOUFALÁKRAJINA - báseń z doby druhé okupace  
UMÍME BÝT EFEKTIVNÍ ? - nechci, abyste dělali usilovněji, ale chytřeji  
 
LEPORELO -  
BUDOUCNOST JE NEJISTÁ. - celá atmosféra tohohle domu s tušeným tajemstvím, byla velmi 
pochmurná 
PŘESTUPNÍ STANICE. - jsem tady v roce 1964 nápadný v džínovém obleku devadesátých let 
UMĚNÍ PSÁT POZNÁMKY - to chce právě tu určitou přípravu před přednáškou 
LŽI, ZATRACENÉ LŽI A STATISTIKA - ale i ty úplně správné hodnoty lze špatně interpretovat 
DESIGN, INŽENÝRSKÁ ŠLECHTA. - tehdy se totiž stalo, že pilot letadla přistál v noci uprostřed města 
 
 
BUX  
Z HISTORIE NAŠÍ KNIHOVNY "KNIHY OFF-LINE" (3) - formáty a konkurence 
KNIHY ZDARMA A KNIHY PRODÁVANÉ - kde je ten rozdíl?  
 
 

Z DALŠÍCH SEKCÍ: 
 



NOVINKA! Obnovili jsme samostatnou českou stránku stránku VM rukopisu ( její adresa je 
http://hurontaria.baf.cz/VMX/). a dostanete se k ní přímo z portálu SFingy. 
NOVINKA! - Také Shinen obohatil svůj BLOG o extra sekcí o VM. Adresa blogu je 
http://shinen.webgarden.cz/ a dostanete se k ní přímo z portálu SFingy.  
 
Knihy 0ff-line - Celá naše knihovna ( jinak též http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/), kde je více než 130 
knih ke stažení pro čtení prohlížečem (tj. mimo net , formát HTM) a z toho už většina navíc i pro čtečky 
(ve formátu PDF). Knihy v jsou tam seřazeny abecedně a že jsou ke stažení zcela zadarmo, to už jistě 
víte.  
Archiv, linky - Archiv PODLE ČÍSEL najdete zde 
Archiv PODLE ČLÁNKŮ najdete zde: starší ročníky 2010 a 2011   ročník 2012 
Instrukce - pro případ, že byste něco nevěděli  
 

 
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ ZDARMA  

 
a to pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF). . 
 
POSLEDNÍ NOVINKA: Uvolili jsme zbytek veškerých knih z populární série "UMÍME...?".  
UMÍME BÝT EFEKTIVNÍ ? - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF maximálního využití zdrojů a 
času  
UMÍME UMÍME PSÁT? - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF Lekce o komunikaci psané a 
tištené  
UMÍME LOGICKY MYSLET? - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF Soubor článků o tom, jak 
uvažovat logicky.  
TECHNIK ZA OCEÁNEM zip nebo PDF Zkušenosti inženýra v Severní Americe.  
ZOUFALÁ KRAJINA zip nebo PDF Sbírka básní z druhé okupace  
PROKLETÍ BÁSNÍCI zip nebo PDFBásně prokleté.  
UMÍME SAMOSTATNĚ MYSLET? - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF Články o tom, co nás 
ve škole nenaučili .  
UMÍME DOBŘE POZOROVAT? - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF Sbírka lekcí o správném 
pozorování a postřehu.  
MALÁ FILOZOFIE - kniha ze série "UMÍME...?" zip nebo PDF Filantropická filozofie  
INŽENÝRSKÉ HISTORKY Jansanovy profesionální vzpomínky zip nebo PDF a  
POSLEDNÍ PRINC příběhy českého prince Ruprechta Falckého v knize zip nebo PDF  
 

 
A ještě náš citát:  
PRAVDA (dokonce někdy i) VÍTĚZÍ  
by:jansan  
 
Naše díky za váš čas, co jste s námi po ty roky strávili,  
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
email: jakubfrost zavinác rocketmail.com 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : WEBMÁSTR O SOBĚ A O SFINZE  
 
 

 
Posledních 15 let jsem věnoval vydávání elektronických časopisů, tzv. enzinů a webzinů, jakož i 
měsíčníků i občasníků. Pokud umím ještě počítat, je to celá pětina z mého věku, a mnozí z vás s námi 
dokonce vydrželi celých těch 15 let . Plánoval jsem vydávat SFingu až do konce tohpto roku, ale 
zdravotní důvody mi to nedovolují. Tímto číslem tedy končíme, samozřejmě jako obvykle na veselou 
notu . . .  
 

 
V současné době zasílám oznamovací Bulletin skoro celé pětistovce čtenářů. Pokud jde o důvody, proč 
to někteří vydrželi tak dlouho, je možné: 
a) že to vůbec nečetli, ale pořád jsou na seznamu  
b) že to nečetli sami, ale někdo v rodině ano 
c) že to četli, nelíbilo se jim to, ale neměli odvahu nebo čas se odhlásit  
d) že to četli a líbilo se jim to ( no nesmějte se, i to je možné :-) 
 
Jsou ještě jiné hypotézy, ale ty jsou méně pravděpodobné. Tak či onak, končíme a odlehčíme vaši už 
takhle moc zatíženou elektronickou poštu. Vlastně ani to není jisté: zůstává tu pořád naše knihovna knih 
zdarma a občasný Bulletin vám třeba oznámí ještě nějakou tu novou knihu, co jsme vydali. A ta 
knihovna tu bude, pokud nám to majitel serveru laskavě dovolí. Pro jistotu si ještě stáhněte, k čemu jste 
se zatím nedostali.  
Já osobně se teď budu věnovat spíše čtení - zjistil jsem, že i mnoho jiných autorů píše vemi zajímavě, 
nejenom já :-). 
 
Navíc se chci věnovat oborům, které jsem v poslední době zanedbával: umělé inteligenci, 
matematickému modelování, počítačové simulaci jakož i programovacímu jazyku Prolog. Trochu divné 
záliby, což? No já už na tom kdysi pracoval - bylo to i součástí mých pracovních projektů - a vydávání 
našeho časopisu tehdy bylo víceméně ještě jen hobby.  
 
Někdy jsme to bral příliš vážně, například dodržovat termíny a ještě přitom udržovat pokud možno 
dobrou úroveň článků i povídek. Někde jsem se opakoval - to víte, ta paměť už tak neslouží. Jinde jsem 
zase zabruslil do oblastí, ve kterých jsem měl být jen divákem, ale ne dokumentátorem nebo dokonce 
kritikem . . . 
 

 
Jen jedno vím jistě: dělal jsem to vše rád a vždy mě potěšilo, když na to lidé reagovali. Už proto, že jsem 
s tím psaním strávil dost času. Dokonce tolik času, abych se tady mohl omluvit mé paní, která mi to vše 
trpěla, neboť věděla, jak to bylo pro mě důležité. Možná, že jsem měl místo toho věnovat víc času 
něčemu, jak by někteří lidé řekli, "užitečnějšímu". Ale ne, nemám výčitky: dělal jsem jen to, co mi 
nějaký vnitřní hlas nařizoval. Snad jsem si tím jen uklidňoval nervy, nevím. Rozhodně nešlo o nějaké 
zvláštní poslání, prostě čas běžel a já jsem psal a psal. . . 
 
V této práci mi poslední řadu let pomáhal i můj přítel Karel Šlajsna, alias Shinen. Už předtím byl 
čtenářům dobře znám z různých soutěží a časopisů sci-fi a v našem časopise kromě povídek přispíval i 



záhadologickými články a výbornými studiemi Vojničova rukopisu (VM). On to byl, který objevil pravý 
podpis Horčického na mělnickém zámku - nález, který byl oceňován i na mezinárodní konferenci o VM. 
Protože jsem už půl roku předem plánoval skončit vydávání SFingy, dohodli jsme se spolu, že si založí 
svůj blog SFINGA - POVÍDKY A ČLÁNKY, kde bude pokračovat dál ve své spisovatelské činnosti. 
Blog už půl roku vesele běží a mohu mu zde tedy hned i pogratulovat. Blog má jinou úpravu a formát, to 
už tak bývá, ale ti, kdo Shinena znají, ví, že jeho povídky a články mají a budou stále mít tu svoji dobrou 
úroveň. Momentálně tam tvoří celou sérii článků o VM, hlavně rozbor obrázků bylin ve VM. Podle 
toho, co už jsem stačil přečíst, musím obdivovat i jeho nápaditost. Karla jsem vlastně v životě nepotkal, 
jen přes Internet a od té doby jsme dobří kamarádi.  
 
jJk už jem uvedl předtím, na Netu zůstává nadále i naše knihovna KNIHY OFF-LINE , ARCHIV 
SFINGY a ČESKÁ STRÁNKA VM. Občas možná ještě vám pošlu Bulletin, to ještě když vyjde nová 
kniha, ale jinak už definitině končím.  
 
 
Přeji vám všem hodně pohody a štěstí, 
 
Honza Hurych (Jansan), 
email : jakubfrost zavináč rocketmail.com  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : JAK JSME ZAČÍNALI (3)  
 
 
 

 
 
Po čase jsem s anglickou Hurontárií musel přestat - zabíralo to moc času a zásada. že se anglické 
vydání bude zcela lišit od českého, byla už od počátku moc náročná. Časem jsme sice použil články či 
povídky z české verze a naopak, ale začínalo mi být jasné, že když to chci dělat pořádně, musím se 
věnovat jen jedné vezri. Po dvou letech jsem tedy anglickou Huorntárii ukončil - a bohužel ztratil asi 
400 čtenářů, keří neuměli česky. Celá řad z nich byla zklamána - jeden dokonce napsal, že se asi bude 
muset učit česky :-), Ale brzy jsme nabrali nových pětset. Některé jsem získal tak, že jsme s nimi udělal 
intervjů a nabídl jim členství, nebo později zobrazil něco z jejich stránek, prostě něco za něco. Dal jsem 
je ovšem na seznam s tím, že se mohou kdykolik odhlásit. Ano, a pár jich to udělalo, ale jen pár, ne 
všichni. Hlavně jsme ale ztráceli čtenáře tím, že si změnili poštovní adresu - ne kvůli nám - :-) a novou 
nám nenapsali. Musel jsem tedy zase shánět nové čtenáře, abych věděl, kolik lidí nás vůbec čte - byly to 
vždy nejen ti na seznamu Bulletinu, ale a ti druzí, kteří nás četli, ale o kterých jsme nevěděli. Je totiž 
hodně lidí, kteří se neradi registrují - na cokoliv, ostatně já jsem také jeden z nich. . . .  
 

 
Občas jsem si dělal statistiku čtenářů, tedy hlavně ze zemí, odkud byli (až dvacet zemí). Na netu jsou 
totiž programy, které vám řeknou o návšrěvnících vaší stránky vše, ale nikdy jsem to nijak nezneužil. 
Výsledky byly překvapující: zhruba polovice jich byla z Čech a Slovensa a druhá polovice z ciziny. 
Nechtěli jsme ale kopírovat krajnské či domácí antagonistické listy, které na sebe často útočí. Naopak, 
chtěli jsme mluvit jen o tom, co Čechy spojuje. Není toho málo a jazyk je tím nejpevnějším pojítkem. 
Také jsme ignorovali politiku - dávali jsme přednos kultuře - ta se nemění tak často a lidé, kteří se jí 
věnují, jsou naopak převážně slušní :-). 
 
Pak přišel Příložník: byl zaveden na návrhy čtenářů, kterým už nestačilil jen text a semtam nějaký 
obrázek. Nové možnosti netu jsme už tehdy využili naplno. Protože tehdy začínali "rámce" (frames), 
zaožil jsme na nich pak i naše knihy. Podobně jako u formátu EPUB či PDF byl teď seznam položek 
nalevo a pravá část obrazovky se z něho volila. Nebylo tedy třeba otvírat nová okna v browseru pro 
nový článek a podobně. Tuto formu pak přejala naše E=nigma a SFinga. Málokdo si dnes uvědomuje, že 
na rozdíl od jiných stránek (třeba novinového formátu, kde užitečný text ( sloupek) zabere jen řekněme 
25 procent stránky (zbytek jsou reklamy a "vycpávková vata"), u nás jste měli skoro 80 procent stránky 
a dokonce - v tom samém pravém okně - hned i otevírat linky, které se v tom článku vyskytly. To vše s 
elegantním nívratem zpět na levé okno se seznamem (žádné zbytečné návraty sem a tam přes browser. 
 
Titulní stránku jsem postupem času vypracoval jako standartní formu a hned jsem tam dával i Bulletin - 
ten samý, co jsem rozesílal poštou. Ten pak čtenářům ušetřoval čas pro výběr, co číst - nemuseli 
zbytečně projiždět celé číslo. Vůbec jsem si musel při dělání časopsisu osvojit rlůzné dovednosti, o 
kterých jsem předtím neměl ani zdání )a mnozí nemají dosud :-). Bylo to v grafice, editorvání, jazyků 
HTML, edici fotek, jakož i jejich velikosti, estetické umístění na stránce - a dokonce já sám jsme s tím 
byl po delších pokusech celkem spokojen. Nesmíme totiž zapomínat, že jsem byl na vše sám, bez 
sponzorů či nějakého zaměstnavatele či pomocníků. Na druhé straně to ale bylo báječné: nikdo mi do 
ničeho nekecal :-). 
 



Vůbec jsme za celou tu dobu dostal daleko víc pochval než kritiky. Snad proto, že jsem aplikoval různé 
renovace a nebál se je zase zrušit, když se ukázalo, že jsou jen módní, ale nepraktické, že berou čtenáři 
čas anebo dělají mnohé věci nekompatibilní s některámi browsery. Ai jiné zdánlivé maličkosti: aby, 
když si čtenář tu stránku zapne, mu hned nezačala řvát hudba a tak ho prozradila šéfovi :-) . . .  
 
Archiv časiopisu vždy byl, je a bude problémem. Neměli jsme prostě pro něj místo na serveru, který 
nám byl laskavě zapůjčen. Vlastně ne, místa tam bylo dost, ale byla tam ještě celá řada jiných aplikací a 
uživatelů - nesměli jsme prostě být sobci. Koneckonců proč skladovat celé ročníky, když se do nich 
podívá málokdo a málo často. Ostatně, jak už jsme psal, vybral jsem pak ty nejkvlatinější věci a složil je 
do knih. To už mělo smysl a tak vznikla i naše knihovna. Poslední dva roky ukládám všechna čísla 
SFingy ve formátu PDF - k tomu je pak ještě připojen jejich seznam, číslový i obsahový.  
 
Prostě pořád bylo na co myslet, čemu se vyhnout, jak něco vylepšit. A k tomu přišel i ten bezvadný 
pocit, který člověk má, když něco tvoří . . .  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : ZOUFALÁ KRAJINA  
 
 

 
Toto je ukázková kapitola z knihy básní ZOUFALÁ KRAJINA , s podtitulem "básně z doby 
druhé okupace". Název knihy je odvozen podle níže otištěné básně. Celá kniha právě vyšla - 
můžete ji stáhnout ZDE a to jako zip nebo PDF  

 
 
 

ZOUFALÁ KRAJINA 
 
 

> 

 
 

Pahýly stromů trčí z močálu, 
a z mrtvých větví vyrůstají nové, 
smrdutý opar jako z kanálu -  
zde vrána vráně oči nevyklove. 
 
Volavka přeletí a zase je tu 
ticho, 
a želva klidně prospí století. 
Jen aligátor si zas nacpe břicho 
a mrtvá škeble září perletí. 
 
V rákosí leží ohlodané hnáty 
a v noci svítí jako bludičky. 
Zde odsouzení vlastními jsou 
katy. 
Jen lovci zkouší kachní 
vábničky. 



Autor : Jan B. Hurych  
Název : UMÍME BÝT EFEKTIVNÍ ? .    
 

 
Toto je ukázková kapitola z knihy UMÍME BÝT EFEKTIVNÍ ? - je to vlastně obsah knihy i její 
rozbor. Celá kniha právě vyšla - můžete ji stáhnout ZDE a to jako zip nebo PDF  
 

 
Pod tím "efektivní" nerozumím jen pracovat účinně, účelně a úspěšně, ale hlavně "chytře". Ale nebojte 
se, nehodlám zde někoho navádět k podvodům či podrazům - to by ani moc chytré nebylo, protože by se 
vždycky našel někdo záludnější než my, ktery by podvedl či podrazil zase nás :-). Kdysi jsem dělal v 
jednom velkém podniku, kde víceprezident prohlásil: "Nechci, abyste dělali usilovněji, ale chytřeji". A v 
tom je jádro věci: ne sílou, ale rozumem, takže jsem měl tuto knihu vlastně nazvat UMÍME BÝT 
CHYTŘEJŠÍ?, ale to už bych zase čtenáři nasliboval mnoho; koneckonců naše knihy nejsou určeny 
úplně pro všechny, jen pro ty, co chtějí být chytřejší :-). Jen tak mimochodem, toho víceprezidenta pak 
propustili. Převzal to jiný a firma pak díky jemu zkrachovala . . .  
 

 
 
Takže být "chytřejší" - ale co to vlastně znamená? Rozhodně nemyslím povolit a nechat to ty druhé 
udělat za nás, ale neznamená to ani dělat navíc něco zbytečného, když můžeme ten čas vuyužít lépe. 
Prostě nepřetěžovat se, ztrávit na tom úměrnou dávku času nebo pracovat s větší intenzitou, úsilím či 
námahou. Dělat zbytečné věci je normální jen pro hlupáka - pro člověka s rozumem je to drahý luxus. 
Ne nadarmo se říká, že největším neštěstím je pilný blbec.  
 
Efekt neboli účinek je zde vlastně samotný výsledek naší činnosti, jinak řečeno jeho hodnota. Prostě 
výsledek, který je nějak užitečný pro nás anebo alespoň pro toho, kdo nám práci zadává - takže tím 
nepřímo i pro nás. Ano, je v tom rozdíl a často i zdroj problémů: jak to taktně říci šéfovi, že je ta a ta 
práce zbytečná? Jistě, říct se mu to může, ale tím často riskujeme i svůj job. Na druhé straně rozhodnutí 
"nestarat se o to" se nám může někdy vymstít. Ale o tom si řekneme později.  
 
Samo slovo "užitečný" je problematické a i u toho se v knize zastavíme. Hlavní náplní ale bude to, JAK 
tu naši práci, studium, zájmy nebo i zábavu udělat ještě VÍC efektivní - i když třeba už dost efektivní je. 
Jak ji udělat lépe, rychleji, víc do hloubky, rozšířit její náplň co do kvality či kvantity, případně ji udělat 
fyzicky méně náročnou pomocí automatizace či počítače. Prostě nějak ji vylepšit, abychom dosahovali 
lepších výsledků a jako bonus možná ještě navíc zjistíme, že nás bude i víc bavit. Ale to už vám zaručit 
nemohu, to už si musíte přidat sami. 
 

 
Většina této knihy je založena na Paretově poznatku, že všeobecně platí to, že celých 80 procent našich 
výsledků je dáno jen 20 procenty našeho celkového úsilí. A to at už to měříme na hodiny, na počet 
úkolů, na investované dolary a podobně. Ovšem to neznamená, že máme dělat jen těch 20 procent - to 
by nám naopak pořád ještě 20 procent výsledků chybělo - ale HLAVNĚ proto, že předem nevíme, 
kterým úkolům se věnovat a kterým ne. 
 
Naopak, když si zjistíme, která ty úkoly dávají velký zisk, může jim přidat ještě víc času, který ubereme 



těm neefektivním úkonům. Prakticky to totiž znamená, že celých 80 procent našeho úsilí je pod 
průměrem, protože dává jen 20 procent celkových výsledků. Není to tedy že třeba 50 procent času dává 
50 procent výsledků, jak bychom čekali. Ta čísla nejsou nic kouzelného a nakonec ani přesně 
nesouhlasí, ale o to nejde. Znamená to prostě jen to, že většina našeho času dává jen malé výsledky a co 
je horší: budeme-li té části naší práce věnovat ještě více času, budou naše výsledky ještě horší!!! 
 
Naštěstí je tato hrůzná statistika i návodem, "jak toho využít": věnujme prostě více času práci, která dává 
hodnotější výsledky a tím získáme i lepší výkon. Tato nesymetrie je jakousi přírodní závislostí a je to 
způsobeno mnoha faktory. O těch si tu teda řekneme, i s návodem, jak ten poměr 80/20 zvýšit. Řekněme 
si, JAK těch 80 procent málo užitečného času věnovat něčemu, co dává hodnotnější výsledky. Tím se 
nám i pootevře plně nový svět možností . . .  
 
Na začátek si hned řekneme, o čem pojednávají jednotlivé kapitoly knihy: 
 

1. Efektivnost versus intenzita. Efektivnost je míra, s jakou docilujeme naše výsledky. Intensita 
neboli usilovnost je naopak jen síla, s jakou se potýkáme s prací či rychlost, s jakou práci 
vykonáváne, případně zatížení, jaké při tom snášíme a neříká nám nic o tom, jaké budou výsledky. 
Je pochopitelné, že intenzita má dvě stránky: fyzickou a mentální, v obojím případě tedy stress, 
napětí a obě jsou člověku nebezpečné. Máme ve zvyku používat slovo stress jen pro přetížení, ale 
to je klamné: tak například u sedavé práce se pomalu ale jistě deformuje páteř, i když se nám zdá, 
že sedíme pohodlně.  

2. Námaha versis účinek: Měřítkem efektivnosti je poměr výsledku k naší celkové námaze. 
Neznamená to tedy, že větší námaha nutně dělá práci efektivnější, i když se nám to často snaží 
namluvit. Vykonáme-li stejnou práci s menší námahou - například strojem nebo že se vyhneme 
opakování stejných ůkonů - pak jsme naopak efektivnější. Efektivnost je nepřímo úměrná času, 
který k práci potřebujeme - čím více času, tím menší efektivnost. U sportovního tréninku, to třeba 
znamená kolik hodin potřebujeme na to, abychom zvýšili svoji kondici k lepšímu výsledku. Opět" 
potřebujeme-li více hodin, není náš trénink moc fektivní. U studenta je to třeba kolik hodin mu 
trvá sepsat report z laboratorního cvičení. Lepších výsledků můeme dokázat totiž nejen větší 
intenzitou, ale i zkušeností, lepším postupem, použitím něčeho, co už jsme předtím udělali.  

3. Organizace a plánování. Práce, kterou si nezorganizujeme, nebude nikdy efektivní. Plánování je 
ovšem jen jednou složkou organizace - plán je ještě potřeba navíc splnit a to pro celý daný úkol a 
navíc v daném čase.  

4. Šetření časem versus jeho využití. Šetření časem je zbytečné, když ušetřený čas nevyužijeme a 
to navíc lépe, než předtím. Mnohé metody šetření najdete v naší knize UMÍME HOSPODAŘIT S 
ČASEM? O jeho využití se povíme ještě víc zde.  

5. Paretovo pravidlo 80 na 20. Samo pravidlo nám pochopitelně neříká, že poměr bude přesně 80 
na 20 a může být někdy více, jindy méně. Uvedeme zde několik příkladů, většinou hodně 
překvapivých  

6. Jak ono pravidlo využít.Zde je vlastně jádro knihy - když nebudeme vědět jak na to, pravidlo 
samo nám nepomůže. Mnohé techniky zde uvedené si vymyslel sám autor, zbytek upravil pro 
praktické použití.  

7. Pracovní strategie a taktika. Nestačí vědět, co chci dělat a mít časový plán. Je potřeba vědět 
přesně, co chci dělat, jak to udělat (strategie) a znát potřebné techniky (taktika).  

8. Pracovní psychologie Práce s lidmi je obtížnější, než s neživou hmotou, to vám řekne každý 
vedoucí. Jsou problémy s lidmi a "lidé s problémy", rozuměj: někteří lidé jsou problematičtější, 
než ti druzí, prost+ trablmejkři.  

9. Pracovní politika. Každá instituce (továrna, škola, výzkumák, nemocnice aj.) má svoje stanovy, 
pravidla, regule a direkctivy. Tím vznikají třenice mezi odděleními, která často mívají zcela 
opačné zájmy. Prosazování nových věcí se potkává často s odporem, který je třeba předvídat a 
podle toho volit přesvědčovací postup. Například když víte že se něco dá udělat jinak či lépe, ale 



musíte přesvědčit nejprve svého šéfa, chcete vědět, jak na to.  
10. Konkurence na pracovišti . Naše výsledky ovlivní nejen nás, ale i druhé. Závist či konkurence 

může naše dobré výsledky znehodnotit. I na to je potřeba pamatovat předem.  
11. Rizika. Každá činnost, akce či změna má svoje rizika a potenciální problémy (tj. možné, většinou 

nečekané zádrhely). Těm, co se dají čekat, se můžeme vyhnout, na ta ostatní přijdeme jen "za 
pochodu" a je pak na nás odstranit negativní důsledky rychle a kompletně. To chce zkušenost.  

12. Příloha: Řešení problémů. Uvádím zde několik obecných metod jak na to - zbytek si musíte 
ovšem vymyslet sami, podle situace. 
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Nápis na dveřích hlásal:  
 

 
Petr Jiřík rozrazil neuctivě dveře a hlásil: „To se řekne, Slované, holubičí povahy! Málem jsem skončil 
v nemocnici!“  
 

 
Dvě jeho kolegyně Jiřina Poddaná a Helena Novotná na to nereagovaly. Ony měly na starosti zprávy o 
celebritách a tak se účastnily především všelijakých oslav, párty, večírků a módních přehlídek. Získaly 
tak dojem, že žijí ve vyšších sférách. Nereagovaly, protože vytáhlý mládenec v odrbaných džínách byl 
hluboce pod jejich úroveň. Petr to ostatně ani nečekal a přešel místnost a zaklepal na dveře s nápisem: 
 

 
„Dále!“ ozvalo se a znělo to jako tygří řev, neboť Horník byl dvoumetrový chlap, kterému se 
přezdívalo Ivan Hrozný. 

Seděl za stolem a před sebou měl otevřený ufologický časopis. Právě tahle zvláštní záliba byla 
důvodem, proč tu měl Petr své místo. Jeho úkolem totiž bylo v potu tváře, pro každé číslo shánět 
nějakou zajímavou záhadu. Musel být pečlivý, protože pan šéf byl hodně sečtělý a když někde našel 
chybu, dostalo se mu tvrdé kritiky. 
 
„Tak co mi nesete?“ 
„Měl jsem dohodnutou schůzku s tím zázračným léčitelem, co je tu na turné, s tím Karpikovem. Jenže 
když jsem přišel k vile, kde bydlí u nějaké paničky, tak venku stáli dvě jeho gorily a že prý mistr nemá 
čas. Já na to, že to s ním mám dohodnuté. A oni místo toho, aby si to ověřili, tak semnou vytřeli 
chodník.“ 
„Zkoušel jste mu pak volat?“ 
„Jo, ale jeho mobil je nedostupný.“ 
 
Horník, chvíli přemýšlel, co by mu vytknul: „ No mohl jste se na to lépe obléknout. V tomhle vypadáte 
jako bezdomovec.“ 
„Měl jsem oblek, ale musel jsem se doma převlíct a dát ho do čistírny.“ 
Protože Horníka v tu chvíli už nic nenapadlo, pokračoval: „ No dobrá, tak to později zkuste znova. Byl 
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Nezvaným vstup zakázán. Návštěvy hlaste předem! 

Ivan Horník- šéfredaktor



by to pro nás sólokapr, rozumíte? Jenže já do příštího čísla nutně potřebuju nějakou primisima záhadu, 
tak se seberte člověče, dejte se trochu do kupy a přineste mi něco, ať si zasloužíte výplatu, stejně mě 
shora pořád bombardujou, že jste tu navíc.“ 
 
Petr naštěstí věděl kam zajít pro inspiraci. Jen kousek od Panské, kde bylo sídlo redakce, bydlel v Kozí 
ulici v malém podkrovním bytě Karel Stejskal. Chlápek neurčitého věku a neurčitého povolání. Jeho 
jediný pokoj byl doslova napěchovaný knihami a časopisy a jen jako malá úlitba živočišnu, se v rohu 
krčila miniaturní kuchyňka s dvouvařičem a rychlovarnou konvicí. 
 
Zatímco se vařila voda na kávu, vyzval Jiříka: „ Tak povídej, co potřebuješ?“ 
„Měl jsem dohodnutý rozhovor s tím známým léčitelem Karpikovem, ale nedostal jsem se k němu a teď 
po mě šéf chce, abych mu narychlo sehnal nějakou záhadu jako náhradu.“ 
„No jo, ono je to pořád stejné. Chlápek někam přicestuje, má bohémské způsoby, hýří sebejistotou a 
úsměvy. Udělá pár přednášek a občas někoho jakoby zázračně uzdraví. Ti jeho pomocníci mezitím 
z davu vyberou vhodné lidi, které pak oškubou a zmizí.“ 
 
„ A co policie?“ 
„Většina lidí si nikdy nepřizná, že byla podvedena a ti druzí? Než se policie rozhoupe, tak už je 
podvodník někde na druhém konci světa. Záhada na tom je ta, že se pořád najde dost lidí, který jim to 
baštěj.“ 
 
„No vidíš, záhady! To jsme odbočili a já potřebuji napsat nějaký článek.“ 
Stejskal se zamyslel: „ Co takhle Německé létající talíře nad Prahou?“ 
„ Nezajímavé. Z toho bych neudělal ani noticku pod čárou.“ 
„A Faustův dům?“ 
 
„To už se probíralo všude alespoň tisíckrát. To už čtenáři znají nazpaměť: Mladota, Kelly, zazděné 
kočky, nevybuchlá americká bomba…. Stejně v něm doktor Faust nikdy nežil.“ 
„No ani Kelly si domu moc neužil. Spíše využíval dům U osla v kolébce na Malé straně, odkud to měl 
na hrad mnohem blíž.“ 
„O tom nic nevím.“ 
 
„Vidíš a přitom myslím, že tenhle dům je mnohem tajemnější než ten Faustův. Říká se, že dům poté, co 
ho uvěznili na Křivoklátě, proklel. No fakt je, že dům pak přecházel z jednoho majitele na druhého. 
Tradovalo se, že se tam objevuje Kellyho beznohý duch. Za totáče si ho předávala jedna organizace 
druhé jako horký brambor. Naposledy pak sloužil jako depozitář historického vojenského muzea. Teď 
pokud vím je prázdný a chátrá a to přitom stojí na místě, kde je o nemovitosti velký zájem. Není to už 
samo o sobě zajímavé?“ 
 
„Tahle historka zní opravdu zajímavě. Podívám se tam, udělám pár fotek a přidám k tomu nějakou tu 
omáčku. Děkuji pěkně!“ 
„Žádné děkuji pěkně! Hezky vytáhni peněženku a vysol pětistovku za konzultaci.“ 
„Mám jen tři stovky,“ kroutil se Jiřík, který chtěl, aby mu zbylo na oběd a nějaké to pivko. 
„No, dobrá, tak protentokrát, ale tenhle tip stojí za víc. Příště ti to připočítám.“ 
 
Jiřík si ještě nechal vysvětlit, kde dům U oslíka v kolébce najde a vrátil do redakce. Bylo poledne a tak 
nehrozilo, že se střetne s Ivanem Hrozným, který by ho určitě setřel, že se fláká. Vzal si ze skřínky foťák 
a vyrazil. Protože byl hezký letní den, byla to docela příjemná procházka. 
Dům stál na kopci na konci slepé ulice a vypadal opravdu velmi zanedbaně. Široký vchod byl jen 
nedbale zatarasen prkny, která už někdo obratně uvolnil. 
Jiřík se protáhl dovnitř a ocitl se v širokém průjezdu, kde to páchlo zatuchlinou a močí. Prošel na dvůr, 



který byl zakončen, kdysi zahradou ohraničenou vysokou zdí. Dnes to tam ale vypadalo spíš jako 
v pralese. Přes lomené vchodové dveře byla připevněna bytelná mříž, opatřená dvěma masivními 
zámky. Stejně tak i okna v přízemí. Ta v prvním a druhém patře pak měla šedá skla pokrytá prachem. 
Některá byla i prasklá. Zanedbanost místa dokresloval prasklý a zalomený okap, z kterého vyrůstal 
plevel.  
 
Ale přece se mu v jednu chvíli zdálo, že se v okně v druhém patře cosi bílého mihlo. Byla to jen vteřinka 
a on si nebyl vůbec jist tím, co viděl a o chvíli později jestli vůbec něco viděl. Nakonec Jiřík udělal jen 
pár žánrových fotek, které pak ještě v redakci upraví, aby vypadaly tajemněji a vyšel s pocitem dobře 
vykonané práce ven. 
Když pak přinesl článek Horníkovi, tak ten jen pokýval hlavou: „Slušné! Kdo vůbec ten dům teď 
vlastní?“ Petra zamrzelo, že na tohle nepřišel sám: „Hned se podívám do registru.“ 
„Tak jo ale tyhle věci byste už dávno měl mít v malíčku. To vás opravdu pořád musím učit základům 
novinařiny?“ 
Šéf byl skoupý na chválu a vždycky si našel něco, za co mohl své podřízené pokárat.  
 

 
Dalších pár týdnů žil Petr Jiřík v klidu. Své články vyráběl tak, že recykloval ty, které napsal před 
několika lety a jen mírně je upravil. Horník sice trochu vrčel, že to není nic nového, ale články přijal. 
Zdálo se, že život poplyne dál v klidných vodách, ale vše se změnilo, když Petrovi zacvrlikal u pasu 
mobil: „ Jiřík, kde jste?“ 
„Na obědě.“ 
„Zase se flákáte! Ať jste do deseti minut u mě v kanceláři!“ 
To neznělo moc dobře, ale Petr už si na cholerického šéfa zvykl a tak to bral na lehkou váhu. Sotva ale 
vstoupil do kanceláře, Horník vstal od stolu a strhla se bouře. Mával jakýmsi papírem a řval tak, až se 
chvěly okenní tabulky: „ Podívejte se, vy mizero, co jste nám nadrobil! To je průser jak hrom!“ a hodil 
papír na stůl. 
 
Petr Jiřík ho sebral a četl:  
 
Vestonia and comp. London 
Vážení, 
Jsme velice rozhořčeni článkem ve vašem časopise. Váš redaktor vnikl na náš soukromý pozemek a bez 
našeho svolení zde fotografoval. Tyto fotografie poté byly ve vašem časopise presentovány tak, že 
poškodily dobré jméno naší společnosti. Zvažujeme proto podniknout právní kroky ve formě podání 
žaloby. 
Žádáme vás, aby se váš pracovník v co nejkratší lhůtě dostavil do kanceláře našeho právního zástupce 
v Praze. Věc vyřizuje JUDr. Radim Růžička 
S úctou: ( podpis nečitelný) 
 
„Tak co tomu říkáte? Jak vás mohlo napadnout, udělat takovou blbost?“ 
Petr se ani neodvážil namítnout, že to s tím jménem majitele byl Horníkův nápad a v duchu proklínal 
chvíli, kdy ho napadlo vlézt na ten dvůr. 
„Tak víte vy, co uděláte?“ byla to řečnická otázka a Horník nečekal na odpověď, „ vy se teď seberete, 
s tím právníkem si dohodnete schůzku a posypete si tam hlavu popelem, nebo je na kolenou odprosíte, 
protože jestli nás opravdu budou žalovat, máte padáka… na hodinu, jasný? Už jsem nad vámi dlouho 
držel ochrannou ruku, ale s tím je konec, budete makat, makat a zase makat. A teď ven!!“ 
 
Petr Jiřík vyšel ven jako zmoklá slepice. Jeho dvě kolegyně, které smolily další senzační rozhovor se po 
něm útrpně podívaly, ale v duchu si obě dvě myslely: ještě že jsme to nebyly my….. 



Vyšel ven a zabočil do nejbližšího bistra, kde si dal kávu a panáka. Po druhém už se mu vše nejevilo 
v tak černých barvách a řekl si, že ono už to nějak dopadne. Vyťukal na svém mobilu číslo do advokátní 
kanceláře a ozval se mu příjemný ženský hlas. Když se představil a vysvětlil, co chce, sekretářka řekla 
jen : „Moment,“ a pustila mu hudbu. Netrvalo to ostatně dlouho a ozvala se znova: „ Jste tam ještě?“ 
 
„Jo.“ 
„Můžete přijít tak za hodinku?“ 
„Jistě.“ 
A bylo to dohodnuto. 
Do Vodičkovy ulice to je z Panské jen kousek a tak si Jiřík zašel na oběd a dorazil na udanou adresu na 
čas. 
 
Pan doktor Růžička ve svém starosvětském oděvu vypadal spíš jako havran. Gestem mu ukázal na 
mohutný ušák, ve kterém se Jiřík skoro ztrácel. 
Chvíli se hrabal v nějakých lejstrech vychutnávaje si svou důležitost a klientovo napětí. 
Posléze ale pomalu začal povídat: „ Hmmmm, tak se podíváme na tu nepříjemnou záležitost. Majitelka a 
hlavní akcionářka společnosti náhle, z mě neznámých důvodů, změnila své rozhodnutí a nařídila mi 
celou věc prozatím odložit. Řeknu vám na rovinu, že mně se tenhle postup nelíbí. Já bych vás hnal 
k soudu a platil byste jak mourovatý, ale náš zákazník, náš pán, že?“ … a advokát se útrpně usmál a 
vypadalo to spíše jako škleb totemového démona. 
 
„Dokonce,“ pokračoval, „vám mám vyřídit, že by se s vámi paní Vestonia chtěla setkat. Takže mi tady 
nechte laskavě své telefonní číslo a až madam přijede z Londýna, dám vám vědět, ale mohu-li vám radit, 
je to dáma, rozumíte? Velká dáma! Tak ne abyste si vzal na sebe nějaký džíny a triko.“ a advokát se zase 
zahloubal do lejster. 
 
Jiřík ho poslouchal sice jen chvilku, ale i tak toho měl dost: „ Ještě něco?“ 
„Ne, sbohem.“ 
Jiřík byl rád, že vypadl a myslel si přitom, že tihle advokáti jsou opravdu divná sorta lidí. Posadil se do 
grilu Lucerna a dal si dalšího panáka, protože věděl, že ho čeká ještě jedna nepříjemná povinnost. Musí 
nahlásit Horníkovi, výsledek své schůzky. Jít k němu přímo se mu nechtělo, na dnešní den, myslel si, už 
bylo nepříjemností dost. Netušil, že to nejhorší ho teprve čeká. 
 
„Tak co jste vyřídil?“ ozval se Horník nevrle. 
„Prozatím to odloží, ale madam se semnou chce setkat.“ 
„Ono je to vlastně jedno, stejně jsem dostal příkaz shora. U nás, pane Jiřík končíte. Na ústředí vám 
připraví výstupní papíry a do konce týdne vyklidíte skříňku……..“ a bez rozloučení hovor ukončil. Petr 
chvíli nevěřícně zíral před sebe. Zdálo se mu, že těm malérům snad ani konce nebude. Pohrával si sice 
občas s myšlenkou, že zkusí jinou práci, takovou tu opravdivou novinařinu, ale skutečnost byla jiná. 
Zvykl si a zpohodlněl. 
 
Uvažoval nad tím, že by se mohl opít, ale zavrhl to. Nic by tím nevyřešil a jen by ho druhý den bolela 
hlava. Coural se tedy pomalu domů a v duchu si probíral, jestli má nějaké známé. Snad v nějakém 
regionálním plátku? Už se viděl, jak shání senzační zprávy o zatoulané kočce, nebo píše o chuligánech, 
kteří rozházeli cestou ze zábavy popelnice.  
 
Druhý den se, ač nerad, vypravil do redakce. Horník se k němu k jeho velkému překvapení choval více 
než slušně. Posbíral si pár věcí ze skřínky, dohodl si, kdy převezme výpověď a vyšel ven. Usedl do 
svého oblíbeného bistra, kde v tuhle dobu bylo skoro prázdno, vytáhl notýsek, kde měl čísla na své 
kamarády a začal je obvolávat. Ještě než dopil kávu, dočkal se mnoha záporných, ale i několika 
nadějnějších odpovědí. Spokojen sám sebou šel domů. 



 
Teď když na to měl čas, vrátil se v myšlenkách k tomu, co stálo na začátku jeho neštěstí. Kdybych 
nevlezl dovnitř a vyfotil si ten dům jen zvenčí, tak se to nestalo... 
To ho zavedlo k další úvaze: ale ten dům přeci vypadá stejně zanedbaně i zvenčí a dovnitř, podle všeho 
vleze kde kdo, takže proč jim to tak moc vadilo? A co je vůbec tahle společnost zač? Nebo jsem viděl, 
něco, co nikdo vidět neměl? 
 
A Petr Jiřík si vybavil to, jak v okně nahoře koutkem oka zahlédl, že se něco mihlo. Co když tam někdo 
bydlí? Nebo se spíš schovává? Co je tohle sakra za tajemství? 
Otázky to byly tak vtíravé, že mu to nedalo a odpoledne se vydal na procházku.  
Stejně nemám co dělat a je docela pěkný den, myslel si. 
 
Zatímco na jiných místech se dnes tísní davy turistů, sem vysoko do kopce zabloudí jen málokterý. Petr 
se trochu zadýchán zastavil před domem, který byl teď osvětlen odpoledním sluncem. Při první návštěvě 
si ho prohlédl jen zběžně a teď i pod vlivem otázek, které ho napadaly, se na něj díval zcela jinýma 
očima a snažil se postřehnout každou podrobnost. Prkna u širokého vjezdu byla stále částečně odsunuta, 
nikdo se nesnažil je opravit. Protáhl se dovnitř a bavil se myšlenkou, že tentokrát už si ti namyšlení 
angláni nemohou nikde stěžovat ani hrozit žalobou. I na dvorku to vypadalo stejně jako poprvé. Všude 
rostl ve škvírách plevel a okna byla stejně šedivá, ale stín, který dům na dvůr vrhal a pocit neznámého 
tajemství, v Jiříkovi vyvolával poněkud tísnivý pocit. 
 
Ale stejně tu nebylo nic zvláštního. Už to chtěl s pokrčením ramen vzdát, když ho napadlo podívat se na 
mříž u vchodu. Přišel blíž a viděl, že je sice také celá zrezivělá, ale dva masivní zámky jsou pečlivě 
naolejované a vypadají jako nové. 
I dva schůdky, které ke dveřím vedly, nebyly na rozdíl od okolí zanesené sutí a prachem. Petr pocítil 
vzrušení. Ano, tudy nepochybně někdo často vcházel dovnitř. Jaké tajemství skrývá dům, který je 
zdánlivě neobydlený? 
Petr věděl, že v tuto chvíli už nic dalšího neobjeví a nejlepší co může udělat je to, že se rychle vytratí, 
aby náhodou nebyl zase vidět. Nyní si již byl téměř jist, že to co viděl při své první návštěvě, byla něčí 
tvář v okně. 
 
Vyšel ven do odpoledního slunce a skoro si oddychl. Aniž se ohlédl, spěchal pryč. 
Potřeboval si o tom s někým promluvit, už jen proto, aby si urovnal myšlenky. Hned ho samozřejmě 
napadl Karel Stejskal. Do Kozí ulice to nebyla žádná zacházka a tak už po slabé půlhodince seděl 
v pokoji plném knih a na stole před ním voněla krásně káva. 
Hned zkraje ho upozornil, že jako čerstvý nezaměstnaný nemá peníze, ale Stejskal v dobré náladě jen 
mávl rukou a řekl:„ Hele, spusť a uvidíme.“ 
 
Když Petr Jiřík skončil, Karel jen sepjal ruce a zamyšleně pronesl: „ To je zajímavé, opravdu zajímavé. 
Víš o tom, že dcera Edvarda Kellyho se jmenovala Vestonia?“ 
„On měl nějaké děti?“ 
„S tou jeho dobrodružnou povahou a tím, co se o něm vypráví, to moc nejde dohromady co? Vlastní děti 
neměl, ale tuhle vyženil. Byla to ve své době docela oblíbená básnířka.“ 
„No dobře, ale co s tím?“ 
 
„Kelly kdysi bydlel v domě na Jánském vršku. Jeho adoptivní dcera se jmenovala stejně jako společnost, 
která dům v současnosti vlastní a má takovou starost, aby vypadal zpustle a nikdo to tam moc 
neokukoval. To docela jde dohromady ne?“ 
„To ano, ale proč?“ 
To zatím nejde říct, důvodů může být spousta. Třeba ten, že Angličani jsou na svá vlastnická práva 
hodně háklivý, však to znáš, mají heslo: „můj dům, můj hrad“. Ten právník ti přeci říkal, že se s tebou 



majitelka chce setkat, tak bych být tebou počkal, s čím ona přijde a pak se uvidí, co se z toho vyvine.“ 
„Moc jsi mi nepomohl, ale i tak děkuji.“ 
 
„Připíšu ti to na tabuli. Ne-ne,“ zasmál se Stejskal, „tahle věc mě opravdu zaujala. A když budeš chtít 
pomoct, rád se účastním.“ 
Několik dalších dní opět obvolával své známé. Dočkal se mnoha zklamání, když mu zas a znova 
opakovali, že bohužel. ……. 
Pražské redakce některých novin a časopisů se rozhodl navštívit osobně. Smutné bylo, když se někteří 
z těch, které považoval za své přátele, okatě nechali zapřít. K jeho obrovskému překvapení se mu ale 
ozval Horník a že ukecal vedení, aby Jiříka zaměstnali alespoň jako externího spolupracovníka. „Budeš 
dodávat články na objednávku, ty drby o tom kdo kde s kým, už moc netáhnou, jsou toho ostatně plné 
jiné noviny a internet a tak se prý chtějí věnovat takovým věcem jako globální oteplování, erupce na 
Slunci, Somálští piráti a tak. Taky od tebe chci pravidelné křížovky. A děkovat mi nemusíš.“ a zavěsil. 
 
Jiřík jen vrtěl hlavou. Život je opravdu plný překvapení a jeden opravdu nikdy neví, co mu přinese nejen 
příští den, ale i příští minuty. Když druhý den, vycházel po starých známých schodech do třetího patra, 
kde sídlila redakce Hvězdy, cítil jakési nostalgické rozechvění. 
Horník ho přivítal s odmítavým mávnutím ruky: „ Prosím tě jen žádný sentiment jo? Tady máš práci.“ 
Měl to být dojemný článek o úhynu ledních medvědů v Grónsku. 
To zvládnu jednou rukou u počítače za odpoledne, myslel si Jiřík a spokojeně odcházel. Život, zdálo se, 
se vracel do, ne-li stejných, tedy alespoň podobných kolejí. 
 
Jenže sotva si doma sedl k počítači a začal hledat materiály, zacvrlikal mu mobil. 
„Kancelář doktora Růžičky, pan Petr Jiřík?“ ozval se sladký hlásek. 
Potvrdil, že je to opravdu on, ale přitom si říkal: kde sakra takovej hnusnej chlápek našel takovou 
pěknou holčinu? Má krásné hnědé oči a vůbec….Jestlipak někoho má? 
 
Ona mu ale mezitím říkala: „Madam dnes přijela do Prahy a zítra se s vámi setká v 10 hodin v salonku č 
7 v hotelu Jalta. A pan doktor vám vzkazuje, abyste se slušně oblékl a nechal doma ty svoje klackovité 
způsoby.“ a krátce se zasmála. 
 
…. A krásně se směje…. Poznamenával si do paměti Jiřík. 
Ten vzkaz zněl tak trochu jako vojenský rozkaz, madam asi byla zvyklá na to, že si může poroučet. Jiřík 
musel přiznat, že se mu to sice moc nelíbí, ale je tak zvědav, že na schůzku půjde. 
Druhý den se chvíli zamýšlel nad rebelantským přístupem, ale pak to zavrhl a přeci jen do skříně sáhl 
pro oblek. Udělal dobře, protože když se v recepci ptal, kde je salonek č. 7, prohlíželi si ho poněkud 
podezřívavě. I číšník, který ho vedl do salonku, na něj zíral jako na jiný živočišný druh. 
 
Salonek byl prázdný a když si Jiřík objednával kávu, číšník se zatvářil pohrdlivě, jakoby čekal, že si 
objedná oběd alespoň o pěti chodech. Přesně v deset hodin se dveře otevřely a vstoupila štíhlá dáma celá 
v černém. Černé byly i její oči a dlouhé, volně až k pasu splývající vlasy. Celkově vypadala spíše jako 
Indka než jako Angličanka. 
 
Nastavila mu ruku na políbení a k jeho překvapení řekla: „Můžeme mluvit česky Umím trochu.“ 
Jiřík si oddychl. Už od včerejška se pokoušel oprášit své znalosti hovorové angličtiny. Stejně ale teď 
nevěděl, co říct. 
Madam zatím z miniaturní kabelky vyndala cigarety, jednu si zapálila a vzájemně se měřili a 
odhadovali. Jiřík to nakonec nevydržel: „Chtěla jste se semnou setkat…“ vypustil zkušební sondu. 
„Yes, chtěla jsem se omluvit, můj právník.. hmm, jak ono se to řekne? Small rose?“ 
„Ružička.“ 
 



„Ano ruzi-cka, on byl moc horlivý. Several robbery víte? Já dostat od vašich direktor kompliment, ne 
špatné slovo, omluva.Vy teď nemáte.. work, práce, dílo? Mám řešení. Ale nejdřív říct, proč vy tam jít.“ 
Její čeština byla trochu legrační, navíc měla tvrdý a krátký anglický přízvuk. 
„Pracoval jsem pro jeden časopis, ale to asi víte. Dodával jsem jim tam články o záhadách a ten dům prý 
patřil známému alchymistovi císaře Rudolfa II., Kellymu.“ Odpověděl popravdě. 
„Great! Máte mnoho vědění. Můj person. Mám malou company, nakupujeme staré obrazy a.. hm,… 
farniture?“ 
Jiřík rychle zalovil v paměti: „Skříně, židle, stoly?“ 
 
„Yes. Name Vestonia vysvětlím. Zjistil jsem, že jsem family s Kelly. On měl syna Theodore s Jane. My 
dokázat to. Kelly podepsal známou smlouvu krví aby teatre, tak pak test DNA. Začal kupovat věci co 
Kelly připomínat a chci udělat.. museum.“ 
To co řekla, bylo sice hodně zajímavé, ale pořád nevěděl, co po něm takhle dáma chce, proto mlčel a 
trpělivě čekal. 
„Doktor,“ zaváhala, „ ruzicka? Zařídím, aby vy dostat key a peníze. Vy jít a fotit and do drawings dům. 
Pokoje, vše co interesing.. Pak mi poslat.“ 
Přemýšlel nad tím sotva vteřinu. Jednak se bude moct legálně podívat dovnitř a jednak se mu ten úkol 
zdál být velmi jednoduchý a výdělek se mu bude určitě taky hodit. 
„Tři tisíce?“ nadhodila…….“ za každý den, kdy vy tam být.“ dodala. 
 
„Souhlasíte?“ 
„Jistě, ano!“ a snažil se nevypadat moc nadšeně. 
„Dobrá, můj právník…. Ruz-i-cka.. připraví dokument a key a teď mne omluvte. Ráda s vámi setkala.“ 
Vstala, opět mu nastavila ruku k políbení a majestátně odkráčela. 
 
Také se zvedl a odcházel. Cestou si znovu ten hovor v duchu přehrával. Vše to do sebe zapadalo a 
logicky to vše vysvětlovalo. Žádná záhada. Teď byl přesvědčen, že se nejspíš nechal ovlivnit tou 
atmosférou prázdného starého domu. A jistota, že kohosi v domě viděl, byla zapomenuta. 
Konečně také budu moc zaplatit dluh, co mám u Stejskala, myslel si. Domů tedy dorazil v dobré náladě, 
sedl k počítači a do večera měl požadovaný článek o ledních medvědech hotov. Měl pocit, že mu to jde 
samo. 
 
Znova se mu na mysl vrátila myšlenka, jak rychle se životní situace někdy mění, je to jak na houpačce. 
Je to jen pár dní a vše se zdálo být stejné a neotřesitelné, pak se jako na skluzavce ocitl dole, ale nyní 
měl pocit, že se na něj opět paní Štěstěna usmívá a přeje mu. 
Spal dlouho a pak si dopřál bohatýrskou snídani a vydal se předat článek. Ten byl přijat s medvědím 
zamručením, což se v případě Horníka rovnalo téměř pochvale. Jiřík vyšel ven, vytáhl mobil a zavolal 
do advokátní kanceláře. 
Představil se a odpovědí mu bylo: „Ano vše tu máte připravené, pak doktor má sice stání, ale já vám to 
předám.“ 
Jiřík se rozhodl skočit do toho po hlavě: „A co kdybych vás pozval na oběd.“ 
Pět vteřin čekal s tlukoucím srdcem. 
 
„ Ale jo, proč ne. Chodím na oběd v jedenáct. Kousek odsud je jedna hospůdka, kde slušně vaří a při 
placení neomdlíte. Budu čekat tady.“ 
A bylo to. Jiřík nevěřícně koukal na mobil, protože nechápal, že to šlo tak lehce. Přesně o jedenácté 
napochodoval do kanceláře a slečna už ho tam čekala. 
Podala mu dva masivní klíče a z obálky vytáhla tři tisícovky: „ To abyste měl na útratu až za mě budete 
platit,“ komentovala to se smíchem. 
Nenápadná hospůdka schovaná v proluce na malinkaté zahrádce nabízela i posezení venku. Objednali si 
jídlo a pití. 



„Můžete si tu alespoň zapálit.“ navrhla. 
 
„Nekouřím.“ Udělala udivené „ó“ a chvíli bylo ticho. 
„Děkuji, že jste přijala mé pozvání,“ začal Petr trochu formálně. 
„Moc si nefanděte, já jsem hlavně byla zvědavá, co jste zač, když z vás madam byla tak unešená. A 
mimochodem, mohli bychom si tykat? Já jsem Lenka.“ 
„Chtěla po mě jen, abych jí ten dům nafotil a udělal nějaké kresby.“ bránil se Petr. 
„No právě. Na to si ale přes naši kancelář mohla najmout nějakou specializovanou firmu a nemusela 
sem jezdit až z Londýna, ne?“ 
„Třeba chtěla udělat dobrý skutek a napravit tak to, že jsem kvůli dopisu od vás přišel o práci.“ „Jaký 
dopis od nás? Nic takového.“ 
„Vedení redakce dostalo dopis, podle kterého nás chtěli žalovat, že jsem tam vlezl a fotil. Říkala, že je to 
práce vašeho šéfa a že se omlouvá.“ 
„Ale to je přece nesmysl, myslíte si, že by si starý pán třeba jen utřel nos bez dovolení tak váženého 
klienta?“ 
 
To opravdu stálo za zamyšlení. 
„Co je vůbec tahle Vestonia zač? Teda, jestli tím neporušuješ nějaké tajemství.“ 
„Já toho stejně moc nevím. Byla klientem doktora Růžičky ještě dřív, než jsem tam nastoupila a soudě 
podle složky, kterou jsem jednou viděla, tak asi i hodně dlouholetou. Byly to pěkně nadité desky. Občas 
jsem přijímala poštu a zanášela do účetnictví příjmy a výdaje, ale na co šly nevím. Vše platil šéf hotově. 
To je všechno.“ 
„Ona je hrozně divná nemyslíš?“ 
„Nikdy jsem ji neviděla. Jak vlastně vypadá?“ 
„ No na Angličanku ani náhodou. Štíhlá, černé vlasy do pasu, černé uhrančivé oči. Spíš Indka.“ „Líbila 
se ti co?“ 
 
„Má velkopanské způsoby a je nejspíš pěkně trhlá. Tvrdila mi, že je potomkem Kellyho. Prý na to má 
testy DNA.“ 
„To jako toho intrikána z filmu Císařův pekař jo?“ 
„Jo, ale skutečnost byla přeci jen trochu jiná. Žádná kouzla se Sirael, spíš občas předváděl výrobu zlata, 
ale dělal to tak šikovně, že mu na podvod nepřišli. Stejně skončil špatně. Prý mu tam chce udělat 
muzeum.“ 
To ale přeci mohla začít dělat už dávno, vždyť ten dům vlastní už několik let. Kolik přesně nevím, ale 
začíná mě to zajímat, je to docela záhada co?“ 
„ A nechtěla bys tam jít třeba v sobotu semnou?“  
„Ráda! Ten dům jsem nikdy neviděla a tajemství mě lákají. Napíšu ti mé číslo a zavolej.“ Koukla na 
hodinky: „ Jejda, už bude poledne, musím běžet, jinak mě šéf sprdne, on je děsně akurátní. Tak pá.“ 
Zůstal sedět, objednal si další limonádu a měl jí plnou hlavu. 
 
Samozřejmě už měl nějaké zkušenosti, ale mnoho dívek, které potkal, mu připadlo jako sebestředné 
namyšlené princezny. Bydlel v malém bytečku přímo nad žižkovským viaduktem a to mu přineslo 
celoživotní lásku k železnici. Krom modelů ve vitríně, měl také v bytě mnoho artefaktů, které železnici 
připomínaly. Spousta dívek, které poprvé vzal k sobě, to vše přehlédly a hned si pomyslely : blbeček- 
hraje si s  mašinkami a byl záhy konec. 
Jeho přemýšlení bylo brzo přerušeno. Zazvonil mu mobil a k jeho překvapení to byl opět Horník a 
halasil: „Hele Jiřík, vy asi budete víc vytížený, než když jste byl u nás zaměstnaný na pevno. Váš článek 
se líbil a mám tu pro vás další témata. Zpracovat do pondělka,“ a už mu diktoval zadání úkolů. 
 
Jiřík si povzdychl, zaplatil a vyrazil domů, aby jak říkával „ si vydělal na chléb vezdejší.“ 
Sedl k počítači a práce na článcích ho úplně pohltila. Čas do soboty ráno mu utekl velice rychle. 



Naťukal číslo a i když nečekal dlouho, uvědomil si během té chvilky, jak moc se těší, až uslyší její hlas. 
Když se představil, ihned přebrala iniciativu: „ Tak kdy vyrazíme? Už jsem natěšená.“ 
„Což ve dvě na Malostranském náměstí?“ 
„Dobrá, budu tam a ostatní si povíme osobně jo?“ 
 
Už deset minut před druhou tedy Petr stepoval na zastávce a vyhlížel každou přijíždějící tramvaj. Přijela 
skoro přesně na čas a měla na sobě šedé pláťáky, sportovní tričko a vestičku. Vypadala v tom, jako když 
se chystá na turistickou tůru a moc jí to slušelo. Celou tu dobu se na ni Petr hrozně moc těšil, ale teď 
v něm zahlodala myšlenka, že jí možná sebou neměl brát. Bůh ví, jaké nebezpečí na ně tam čeká. Hned 
to také řekl, ale ona rázně protestovala: „To je nesmysl. Táta byl skaut a já se dvěma bráchama vyrůstala 
na táborech. Místo oblíkání panenek, jsem se učila zapalovat oheň lupou nebo plnit bobříky. Krom toho 
jsem chodila rok do juda. Mám ti to předvést?“ 
 
Šli pomalou procházkou do kopce a ona mu říkala: „Pořád jsem o tom přemýšlela, chceš si poslechnout, 
co si o tom myslím?“ 
„Určitě.“ 
„Tak zaprvé (počítala na svých štíhlých prstících), myslím, že tohle všechno je proto, že v tom domě je 
něco hodně zvláštního a ona je přesvědčena, že to pomocí fotek a kreseb najde. Za druhé, proč si to 
nehledá sama? Možná je to až tak velká dáma, že je zvyklá, že většinu věcí za ní dělají jiní. Proč si 
nenajme nějakého toho architekta nebo tak něco? Protože se bojí, že on by si toho všiml také a tak 
pomocí našeho šéfa najde někoho, koho tím pověří. To byl ten, kterého jsi letmo zahlídl v okně, ale ten 
nejspíš není k ničemu nebo neuspěje, ale když tě viděl tam fotit, tak to nahlásil a tehdy jí napadlo tě 
použít. Tím dopisem tě vmanipuluje do situace, že tu práci musíš přijmout.“ 
 
„Téééééda, ty jsi hotový génius, tohle mě vůbec nenapadlo.“ 
„Typický mužský, jak vidí pěknou ženskou, tak mu přestane fungovat mozek.“ 
„Měl jsem moc práce, musel jsem dělat na několika článcích a v pondělí je musím odevzdat,“ bránil se 
Petr. 
„Krom toho, mě se líbíš ty a moc,“ vypadlo z něj. 
„Děkuju, jsi milej kluk. Promiň, jen jsem tě chtěla trochu poškádlit. Víš, já mám strašně ráda detektivky 
a takové ty detektivy jako Colombo, slečna Marplová, Nero Wolf a Poirot. Prostě příběhy, kde čtenář ví 
všechna fakta a už odmala mě bavilo zkoušet uhádnout, kdo je pachatel, dřív než se to dočtu.“ 
 
Tak to jsem teď dvojnásob rád, že jsi se mnou.“ 
To už stáli před domem a prohlíželi si jeho čelo. Petr vyndal z kabely foťák a pořídil první snímky. Pak 
se protáhli kolem vytrhaných prken a prošli průjezdem na dvůr.  
Lenka, která tu byla poprvé, mimoděk ztlumila hlas do šepotu: „Jé, tady to vypadá zpustle! Úplně jako 
ve správném béčkovém horroru.“ 
Petr to nechal bez odezvy, ale o to víc pilně fotil. Pak přešel k mříži. Zámky lehce cvakly a zevnitř na ně 
dýchl chlad a nepříjemný pach.  
 
Pomalu vstoupili dovnitř. Vzpomínka na tvář v okně mu moc klidu nepřidala, ale všude bylo ticho, 
pavučiny a prach. Procházeli místnostmi nejprve v přízemí a pak i v patře. Všechny měly prázdné stěny, 
jen v jedné byla mohutná vestavěná knihovna. Přesto se pečlivě rozhlíželi, jestli neuvidí něco zvláštního 
a Petr pořád pilně fotil a zakresloval do notýsku hrubý plánek. 
V  poslední místnosti v koutě uviděli hromadu hadrů, které někomu asi sloužili jako lůžko. Vedle byly 
zbytky potravin. Bylo jasné, že tady někdo občas žil. 
Nebyl to příjemný pocit. Celá atmosféra tohohle domu s tušeným tajemstvím, byla velmi pochmurná a 
tak si Petr zhluboka oddechl, když vyšli ven na prosluněnou ulici. 
 
„Můžu tě teď pozvat někam na kafe a zmrzku?“ zkusil. 



„Ano ráda.“ A pokračovala, „ byla tam opravdu tísnivá atmosféra a navíc pak ten kutloch. Jakoby tam 
žil nějaký bezdomovec.“ 
„Díval jsem se všude pozorně, ale nic neobvyklého jsem neviděl.“ 
„Možná jsme se jen špatně dívali. Víš, myslím to tak, jako když jsou ty obrázky co je na nich krásná 
slečna. Když se ale díváš delší dobu, najednou vidíš i ošklivou stařenu. Pošleš mi ty fotky, co jsi tu 
udělal na mail? Když budu mít trochu času, zkusím se na ně podívat.“ 
To mu přihrálo otázku, kterou už si dlouho připravoval: „ A co vlastně děláš večer?“ 
 
„Většinou sedím nad učením. Víš, jak jsem ti povídala o těch detektivkách? Tak já jsem si vždycky 
přála, abych byla jako Perry Mason, ale na práva mě nevzali, tak se to pokouším dohnat teď. Vlastně ani 
nikam moc nechodím, nelákají mě ti namachrovaní arogantní frajeři se zlatejma řetezama kolem krku, 
co si myslí, že jim každá holka musí hned padnout kolem krku. 
 
Jinak si občas jdu rekreačně zaběhat do Stromovky s Atosem nebo zapinkat tenis.“ 
„S Atosem?“ 
„Francouzský buldoček.“ vysvětlila se smíchem, „on je tak ošklivej až je krásnej.“ 
Zbytek odpoledne jim uběhl strašně rychle. 
„Bylo mi s tebou hrozně hezky,“ řekla, když ji pak doprovodil na zastávku tramvaje, dala mu pusu, 
nastoupila a z okna mu zamávala. Bylo to překvapující a krásné. Odcházel pomalu domů a duši měl 
naplněnou štěstím. 
 
Doma si sedl k počítači a začal zpracovávat fotografie, ale moc se na to nesoustředil, dělal to tak nějak 
automaticky. Stále musel myslet na Lenku. Jednotlivé snímky popisoval a ještě na plánek si kreslil, co 
zobrazují. Kontroloval, že opravdu na nic nezapomněl. 
Vracel se v myšlenkách k tomu co mu říkala. V tu chvíli, to znělo logicky a zapadlo to do sebe, ale teď 
když se díval na ty fotky a viděl jen obyčejný opuštěný dům, tak začal pochybovat. Třeba existuje 
nějaké jiné, mnohem jednodušší vysvětlení, pomyslel si. 
Skončil pozdě v noci, když už ho od koukání na monitor bolely oči. 
 
Druhý den proto vstával hodně pozdě. První, co udělal, bylo, že poslal fotky Lence. Hned ho také 
napadlo, že to je příležitost aby jí zavolal a mohl tak alespoň na dálku slyšet její hlas. 
„Ahoj, právě jsem ti poslal ty fotky. Co dnes máš v plánu?“ 
„Myslela jsem, že si půjdu na chvíli zahrát tenis, už to mám domluvené s kámoškou. Nechceš si semnou 
taky zkusit zahrát?“ 
„Ani náhodou. Tohle mě míjí.“ 
 
„Nevadí, tak tě seznámím s Atosem a budete se hlídat navzájem.“ 
„Tak jo, to beru. 
„V deset? Bydlím ve Strojnické 10. To je kousek od výstaviště.“ 
„Ano, znám to tam.“ 
Zbytek dopoledne a část odpoledne bylo pro Petra naprosto skvělé. 
 
Zdálo se, že se do něj Atos hned zamiloval. Šťastně na něj poulil své hnědé oči a slintal mu na nohavici. 
Lenka sice říkala, že jen tak pinká, ale Petr měl pocit, že rány z její rakety létají rychlostí dělové koule. 
Pak se šla osprchovat a Petr mezitím koupil pití a sedl si k jednomu z malých stolečků. Limonáda byla 
krásně ledová a Lenka přišla svěží, voňavá a ještě hezčí než jindy. 
„Povídej mi něco o sobě.“ navrhl. 
„Jenže ono vlastně není, co. Jsem malá kancelářská myška co má malého pejska a podkrovní byt 
v sedmém patře bez výtahu a plácá se od výplaty k výplatě.“ 
 
„Tak to jsem na tom podobně, já jsem bezvýznamný novinář, co měl v plánu Pulitzerovu cenu a místo 



toho skončil v bulvárním plátku a vyrábí články na objednávku. Jen místo sedmého, bydlím v pátém a 
pejska nemám, ale dole u trati žijí toulavé nádražní kočky. Jsem s nimi docela kamarád. Vyhovuje to?“ 
„Přišel jsi na něco na těch fotkách?“ změnila téma. 
 
„Já na tom dělal až dlouho do noci. Jednak jsem každou fotku popsal a zakreslil do plánku, odkud a kam 
jsem fotil. Moc jsem to nestudoval, ale nezdá se mi, že by na nich bylo vidět něco, co jsme přehlédli, 
když jsme tam byli.“ 
„Máš nějaký plán?“ 
„Uvažoval jsem, že se tam ještě jednou pro klidné svědomí podívám a taky abych z té nafoukané dámy 
vytáhl ještě další tři tisíce. Pak to vypálím na CD a pošlu jí to, ať si s tím dělá, co chce.“ „To zní hodně 
poraženecky.“ 
 
„Omlouvám se, moc mi to nemyslí, mám tě plnou hlavu Lenko.“ 
„Jééé, to je ale krásné vyznání. Taky jsem s tebou ráda.“ 
To znělo o hodně vlažněji, ale Petr s tím byl spokojen a říkal si, že od tak krásné a báječné holky 
nemůže čekat, že mu hned padne do náruče. 
Jejich povídání přerušil Atos, který se díval vyčítavě a kňoural. 
„Má hlad, musím domů. Ostatně jsem moc zvědavá na ty fotky a taky potřebuji ještě něco našprtat.“ Petr 
by tu rád ještě zůstal, ale nechtěl naléhat a tak ji doprovodil domů. 
 
„Víš, pozvala bych tě k sobě na chvilku, ale mám tam velký holčičí nepořádek. Já nepatřím těm 
fanatičkám, co musí mít hrníčky seřazené jak vojáky a s ouškem napravo, ale slibuji, že to tady 
s Atosem napravíme a příště ti představím vzornou domácnost.“ 
Ačkoliv to Petra ani nenapadlo, ona možná měla pocit, že je trochu zklamán a tak si ho přitáhla a dala 
mu velkou pusu. 
To loučení se pak trochu protáhlo…… 
 
Domů se vracel s pocitem, že se chvilkami vznáší a znova si říkal, jak to vše začalo nenápadně, pak to 
vypadalo na katastrofu, ale nabralo to nečekaně báječný směr a jen doufal, že to tak vydrží. Doma si sedl 
k počítači, ale nebylo to k ničemu, stejně měl před očima pořád Lenku. 
Druhý den se přeci jen zabral do práce. Věděl, že na kvalitě zpracovaných témat záleží, jestli dostane 
další práci a tak když je další den ráno předával Horníkovi, byl trochu nejistý. Už odpoledne mu šéf 
volal a k jeho překvapení řekl: „ Ten článek o NASA je zpracován velmi dobře. Neměl bych ti to 
prozrazovat, ale jak víš, naše nakladatelství chce vydávat další časopis Zajímavá země a hledá vhodné 
lidi…“ 
„To by bylo báječné,“ vydechl Petr, ale na druhé straně už nikdo nebyl. 
 
Ten den byl plný překvapení. Večer mu zavolala Lenka a tiše řekla: „Petře ahoj. Myslím, že to mám.“ 
„Co jako?“ zeptal se rozechvěle. 
„Myslím, že jsem přišla na tajemství toho domu.“ 
„Tak povídej, hořím zvědavostí.“ 
„Tak se uhas, musím ti to ukázat osobně. Máš zítra v jedenáct čas?“ 
„Jasně, že jo, budu tam.“ A nemusel už vůbec říkat kde. 
V úterý před jedenáctou už ji netrpělivě vyhlížel, a když viděl, jak sem do proluky zabočila, srdce se mu 
rozběhlo jak štěstím, tak i zvědavostí. 
 
Určitě věděla jak je netrpělivý a tak si sedla a bez okolků hned z kabelky vyndala dvě fotografie a 
položila je před něj na stůl. Petr se na ně díval, ale neviděl nic neobyčejného. 
„Prozradí slavný Sherlock Holmes svému příteli Watsonovi své dedukce?“  
„To víš, že jo,“ a zasmála se jeho vtipu, „ tak tady to (ukázala prstíkem na levou fotku) je pohled na dům 
zvenčí. A tohle na druhé fotce je totéž zevnitř.“ 



„Jasně, ale rozdíl nevidím.“ 
 
„Protože to chce ženské oko. Okna zvenčí mají jiné rozložení než zevnitř. Podívej. Zvenčí jsou 
rozložena souměrně, ale uvnitř je mezi tou vnitřní dvojicí větší rozestup. Co to znamená?“ položila sama 
sobě řečnickou otázku a vytáhla plánek, který překopíroval a také jí ho poslal. 
„…že mezi touhle a touhle místností je nějaký prostor.“ 
„Tajná místnost?“ vydechl Petr užasle nad tím, jak tahle krásná dívka je strašně chytrá a všímavá. „No 
podle mého odhadu to bude spíš jen taková úzká nudle, ale máš pravdu, nejspíš ano, protože tohle 
(ukázala na místnost číslo tři) je totiž jediný pokoj, kde je kus nábytku. Pamatuješ? Ta vestavěná 
knihovna.“ 
 
Petr jen kroutil hlavou: „ Lenko, ty jsi naprosto úžasná. Perry Mason je proti tobě břídil… krom toho ti 
to dnes zase hrozně sluší!“ 
„Děkuju!“ řekla a Petr od ní dostal hned pusu, ale okamžitě pokračovala, „nesmíš mě moc chválit, jinak 
zpychnu a budu nosit nos nahoře. Půjdeme to tam prozkoumat? 
“ „Určitě ano a řeknu ti, že nebýt tebe tak já na to nikdy nepřijdu.“ 
„ A já zas nebýt tebe, tak neprožiju takové úžasné dobrodružství. Vždycky jsem si říkala, že takové věci 
se můžou stát jen v knížkách. Zítra? Už jsem si na to vzala náhradní volno.“ 
„Určitě ano. V deset?“ 
„Fajn, ale teď už zas musím letět.“ 
 
A tak druhý den stál opět na zastávce tramvaje na Malostranském náměstí a měl pocit, že se toho událo 
tolik, že od té doby, co tu takhle na Lenku čekal poprvé, uběhlo moře času. Když viděl, jak usměvavá 
vystupuje z tramvaje, uvědomil si, že s každým dalším setkáním, ji má rád pořád víc a víc. 
 
Šli už známou cestou, opět prošli skrz temný průjezd na malý dvorek. Petr odemkl mříž a vešli dovnitř. 
Tentokrát zamířili rovnou do patra a do místnosti s vestavenou knihovnou. 
Zabírala celou stěnu a krom polic byla ještě příčně rozdělena mohutnými vyřezávanými sloupy. „Jen se 
divím, že to tu přežilo všechny ty střídající se majitele.“ 
On je to fakt nádherný kus, podívej ty vyřezávané sloupy. Ve filmu Císařův pekař měl Rudolf II. něco 
podobného, pamatuješ? Nebo Fantom opery, taky skrz tajnou chodbu chodil do své lože…“ 
Petr se neodvážil namítnout, že tady nejsou ve filmu ani v nějakém vyfantazírovaném románu ale ona 
pokračovala: „Musíme najít, kudy se tam leze. V knize to bylo nějaké nenápadné tlačítko….“ a už 
osahávala řezby a zkoušela pilně mačkat jednotlivé výčnělky nebo s nimi točit.  
„Počkej, musíme postupovat systematicky.“ 
 
Jen kývla a tak se postavili každý na jeden konec a začali zkoušet všechno možné. Pracovali tak skoro 
celou hodinu, ruce měli otlačené a už propadali malomyslnosti, když to našli skoro uprostřed, téměř oba 
současně. Malá úzká dvířka se pootevřela a za nimi byla černá tma a nepříjemný puch. 
Petr vyndal silnou baterku, kterou prozíravě vzal sebou, silou dvířka ještě víc otevřel a zajistil kouskem 
dřeva, které sebral prve na dvoře. Na její tázavý pohled odpověděl: „To aby nás to tam náhodou 
nezavřelo.“ 
Bylo to opravdu přesně, jak Lenka předpověděla. Jen uzounká místnost, která měla po celé délce stůl. 
Ten byl zaplněn laboratorním náčiním prapodivných tvarů. Stály tu kádinky, ve kterých po tekutině už 
zbyl na dně jen špinavý škraloup, misky s materiálem promíseným se stoletým prachem. V rohu ležela 
otevřená kniha. Chtěl si ji prohlédnout, ale kniha byla úplně zplesnivělá a dávno zničená. Petr hned viděl 
i důvod. Celá stěna byla vlhká, jak sem léta odněkud shora zatékalo. 
 
„Ukaž,“ nakoukla mu Lenka přes rameno, natáhla se, ale hned ucukla: „Fuj, to je hnus.“ 
Přešla opět mimoděk do šepotu. „ To je úžasný objev, co jsme udělali, co? To je asi Kellyho laboratoř, 
tady určitě dělal všelijaké pokusy na výrobu zlata podle té knihy.“ 



„Taky mě mohlo napadnout, že tu najdeme něco takového, já vlastně ani nevím, co jiného jsem tu 
čekal.“ 
 
„Jsi hodně zklamaný? Vždyť je to úžasný objev! Můžeš z toho udělat senzační zprávu ne? Fotky od tebe 
budou chtít všichni. Máš tu foťák ne? A Vestonia bude šílet blahem. Vždyť tohle je určitě přesně to, co 
tu hledala.“ 
Petr na fotografování opravdu úplně zapomněl. Hned to napravil, vyndal ho z kabely, podal Lence světlo 
a udělal pár snímků. 
„Pojďme, je tu hrozný smrad.“ zaprosila po chvilce. 
Měla pravdu, atmosféra tu byla dusná a těžce dýchatelná. Když o něco později Petr zaklapl zámky na 
mříži a vyšli ven na dvůr, oba zhluboka nadechovali čistší vzduch. 
 
„Víš,“ začal ze sebe Petr soukat pomalu to, co ho trápilo, „teď když je všemu konec, zbývá už jen dát 
vědět Vestonii, že jsem díky tobě našel to, co tak usilovně hledala. Ale co my dva? Já jsem se do tebe 
Lenko zamiloval, ale teď nevím, jestli se semnou budeš chtít vidět i když tohle dobrodružství skončí.“ 
„My ženy, pokud nemáme v hlavě jen piliny, tak brzo poznáme co je mužskej zač a ty, neměla bych ti to 
říkat, jsi myslím na dnešní dobu náramně hodnej a slušnej kluk jakých je málo. Je mi s tebou opravdu 
moc hezky a jsem ráda, že jsi.“ 
 
Zase to Petrovi znělo trochu vlažně, ale když se k němu přivinula, objal ji a pak se nějaký čas věnovali 
jen sami sobě. 
Druhý den zavolal na číslo advokátní kanceláře: „Ahoj Lenko, moc tě miluju a posílám ti velikánkou 
pusu a teď mě přepoj na šéfa.“ 
„Doufám, že mu taky po telefonu nebudeš vyznávat lásku,“ smála se a dodala, „Hned to bude.“ 
Když se mu starý advokát ohlásil, začal: „ Paní Vestonia mě požádala o jistou službu. Ta práce je hotová 
a jsem si jist, že jsem našel to, co hledala.“ 
 
„Proč mi to prostě nepředáte?“ 
„Pošlu jí mail, ale myslím si, že by bylo vhodné, aby si to prohlédla osobně. Vyřídíte jí hlavně, že jsem 
našel to, co hledala, ano?“ 
 
Chvíli bylo ticho a pak: „Dobrá, vyřídím, ale jestli máte za lubem nějakou lumpárnu, tak vám to šeredně 
spočítám, to si buďte jist.“ 
Pak se Jiřík vydal do redakce Hvězdy, zeptat se Horníka, jestli pro něj nemá další úkol, ale ten nebyl 
zastižení. 
Rozhodl se tedy zajít si na oběd, ale ještě než si objednal, vyrušil ho telefon: „Doktor Růžička. Nevím o 
co jde, ale ten váš vzkaz na madam tak silně zapůsobil, že přijede co nejdříve. Dokonce si objednala i 
soukromé letadlo. Bude tu dnes večer a zítra se s vámi setká.“ 
 
Večer čekal na Lenku dost dlouho.  
„Promiň,“ omlouvala se, „ten tvůj vzkaz způsobil opravdu fofr. Hledat na poslední chvíli pro ni nějaké 
slušné ubytování, to byla ta nejtěžší práce, kterou jsem zatím dělala. Obvolala jsem půlku Prahy, 
nakonec jsem měla štěstí v hotelu U zlaté husy, kde na poslední chvíli jeden japončík zrušil reservaci. 
To je stylové ne? Bude tě tam čekat zítra v deset.“ 
Pro toto druhé setkání Petr zavrhl oblek a zvolil oblíbené džíny. Vestonia na něj čekala v recepci. Seděla 
v měkkém křesle a v ruce opět dlouhou cigaretu. Vedle ní postarší muž s nakrátko ostříhanými 
vlasy barvy ocele. Typický bodyguard, myslel si Petr. 
 
Trochu udiveně nadzdvihla obočí, když ho uviděla, ale vstala a noblesně mu opět podala ruku 
k políbení. 
Pak máchla směrem k sedícímu muži: „ Můj friend Rayen. Venku čekat car.“ 



A opravdu, když vyšli, hned za rohem na ně čekal černý Mercedes s řidičem v modrošedé uniformě. 
Rayen otevřel dveře Vestonii a Jiříkovi ukázal, aby si sedl vedle řidiče. 
Na Jánský vršek je to kousek a tak tam dojeli za chvíli. Jiřík ve spolupráci s Rayenem ještě více odtáhli 
prkna uzavírající vchod a vešli dovnitř. Odemkl mříž a vedl je nahoru. Dveře do laboratoře byly 
pootevřené přesně tak, jak je tu zanechal, když tu byl s Lenkou. Přišel k nim a silou je otevřel dokořán. 
Rayen se kolem něj protáhl a nakoukl dovnitř. Petr vyndal silnou baterku a posvítil mu. Vestonia čekala 
a teprve když na ni muž kývl, postoupila i ona dovnitř. K Jiříkovu překvapení vybavení laboratoře vůbec 
nevěnovala pozornost a ihned šla ke knize. 
 
Sotva uviděla v jakém je stavu, vykřikla nešťastně: „No!!“ 
Rayen byl v okamžiku u ní a rozhlížel se, co se stalo. Jiřík přes ně neviděl, jestli se jí dotkla, ale ona 
vzápětí ustoupila a on viděl i v té polotmě, že se v její tváři odráží zoufalství: „Is gone! Destroied! 
Everything is gone!“ 
A vyběhla ven. Rayen spěchal za ní a Jiřík také vyšel. Stála u okna a stírala slzy kapesníkem. Celá ta 
fazona distingované dámy byla pryč a byla tu jen nešťastná žena. 
Rayen ji jemně vzal za ruku: „Let´s go. I am so sorry.“ 
Podala se tomu, ale štkala dál : „Everything is lost. Horrible house. Cursed house. I do not want to see it 
again.“ 
 
Jiřík byl trochu v rozpacích, tohle tedy nečekal a tak se za odcházející dvojicí trochu zdržel. Než zamkl 
mříž, oni už seděli v autě a odjížděli. 
Jen rezignovaně pokrčil rameny a coural se za nimi. Cestou přemýšlel: Je jasné, že jí od začátku šlo jen 
a jen o tu knihu. Jak sháněla Kellyho věci, tak nejspíš mezi nimi byla nějaká zmínka o tom, že tady 
v Praze Kelly v laboratoři vyráběl zlato podle nějaké knihy. Asi jak o tom přemýšlela a vžila se role 
Kellyho dědičky, tak tomu nakonec i uvěřila a vynaložila spoustu času a peněz, aby knihu nalezla. 
 
Když si tohle srovnal v hlavě, znělo mu to logicky a vysvětlovalo by to její chování i zklamání. 
Pomalu se šoural k hotelu. V recepci požádal: „Mohl bych mluvit s madam Vestonií?“ 
„Madam Vestonia již odcestovala,“ odpověděl mu recepční studeně. 
Jiříka to ani nějak moc nepřekvapilo. Tušil, že se jí v jediném okamžiku zhroutil její velký sen. Bylo mu 
jí teď ze všeho nejvíc líto a mrzelo ho, že to způsobil mimoděk on. 
 
„Vy jste pan Jiřík?“ 
Přikývl a sahal po průkazu, ale recepční už sáhl za sebe, a vyndal z přihrádky velkou obálku a podal mu 
ji. 
Jiřík kývl na znamení díků a vyšel ven. Teprve za rohem obálku otevřel. Uvnitř byl přeložený papír 
v něm tři sta liber, na papíru pak napsáno drobným písmem: Keep it secret 
Pokýval hlavou. Pro něj se to rozumělo samo sebou, nepatřil k těm, kteří dělají senzaci z cizího neštěstí. 
Vytáhl telefon a zavolal do advokátní kanceláře. 
„Tak co?“ ozvala se netrpělivá Lenka. 
„Je to trochu složité, počkám na tebe, až budeš končit a pak ti to vypovím podrobně.“ 
„Sadisto! Umírám zvědavostí.“ ale přepojila ho. 
 
„Mohu se u vás na chvilku zastavit?“ 
„Jistě.“ 
Petr chvíli přemýšlel, jestli má použít tramvaj, ale pak, tak jak to dělal často, šel pěšky. Lenka ho 
počastovala strašlivým mračením a Petr napochodoval k Růžičkovi. Položil mu klíčen a stůl: „ Už je 
nebudu potřebovat.“ 
Starý advokát to už nevydržel: „ Jak proběhla schůzka?“ 
„Madam velmi rozrušil stav toho domu.“  
„Nikdy mi nedala žádný pokyn k opravám.“ 



„Třeba od vás čekala více iniciativy. Sbohem.“ a Petr se otočil a nechal ho tam trochu znejistělého. 
Zkoušel znova Horníka a opět bez úspěchu. Došel si zatím vyměnit peníze a pak už čekal, až bude 
Lenka končit. Přišla a namířila na něj prstík: „ Ty! Strašně se na tebe zlobím! Víš, jak jsem zvědavá? A 
ty si mě nechal čekat celý den! Nevím, jestli si to u mě ještě vyžehlíš.“ 
 
„Co takhle zmrzlinový pohár?“ 
„To nemyslíš vážně! Koukej to vybalit a všechny podrobnosti!.. jo a ten pohár můžeš objednat taky.“ 
Petr vyprávěl, včetně svých domněnek a ona mu pozorně naslouchala. Když skončil, řekla: „To je 
opravdu zajímavá historie. Uznávám, že si mi to opravdu nemohl říct jednou větou, ale nemysli, že máš 
vyhráno, ještě mě nepřešel vztek a budeš si mě muset ještě udobřovat.“ 
 
Petr si ji tedy nějakou chvíli udobřoval a pak navrhl: „Mám jednoho známého, který se o takové záhady 
zajímá, možná že by nám k tomu mohl ještě něco říct. Chtěla bys jít semnou?“ 
„Jak se vůbec můžeš ptát! Jasně že jo!“ 
Když vstoupila do podkrovního pokoje Karla Stejskala, jen vykulila oči na tu spoustu knih, kterými byl 
celý obložen. 
Petr tu opět všechno převyprávěl, tentokrát od úplného začátku. 
 
Stejskal po chvilce přemýšlení řekl: „ Myslím, že máš v tom svém odhadu pravdu, ale v té souvislosti se 
mi ještě něco vybavilo. John Dee ve svých denících píše o tom, že zhruba půl roku před tím, než se ti 
dva vydali do Evropy, odjel Kelly někam na sever Anglie a po čase se odtamtud vrátil a přivezl dvě 
knihy. Co knihy obsahovaly se neví, ale jedna prý byla snad alchymistická a druhá psaná hieroglyfy. 
Tedy nějakým neznámým písmem. Ta alchymistická to byla asi ta, kterou se vám podařilo najít tady 
v Praze.“ „A co ta druhá, co když tam ještě někde je schovaná?“ 
 
„Možné to je, ale pokud ano, asi dopadla tak jako ta, co jste našli. Tehdy se rukopisy psaly na pergamen 
a ten když je dlouho ve vlhku, podléhá totální zkáze. Ale ono se spíše spekuluje, že ta druhá kniha je 
rukopis, který je dnes známý pod jménem Voynichův rukopis.“ 
„Taky si myslím, že to nebyla alchymistická laboratoř. Podle tvého popisu tam chybělo to hlavní- pec. 
Spíš si myslím, že tam Kelly potají připravoval ty své triky s výrobou zlata. Podle popisů se zdá, že to 
dělal tak, že tekutinu míchal dutou tyčinkou, v které mě práškové zlato. Tyčka byla na konci zapečetěna 
voskem. Když tekutina dosáhla určité teploty, vosk se roztavil a v kádince se objevilo zlato. Zázrak byl 
hotov.“ 
 
Ještě chvíli probírali jednotlivé podrobnosti, ale nic nového dalšího už nevymysleli. 
„Smím tě doprovodit domů?“ 
„To víš, že jo a mimochodem, dnes už mám uklizeno.“  
 

Epilog. 
 
Společnost Vestonia brzo poté dům na Jánském vršku prodala a developerská společnost jej v krátké 
době přebudovala na luxusní penzion.  
Lenka Š. udělala zkoušky na právnickou fakultu a v současné době studuje první ročník. 
Petr Jiřík pracuje stále jako externí pracovník časopisu Zajímavá Země, ale současně dostal nabídku i na 
spolupráci s nově připravovaným sci-fi časopisem. 
Slib mlčení dodržel, příběh mi vyprávěl až poté, co se dozvěděl, že firma Vestonia vyhlásila úpadek a 
madam zmizela neznámo kam. 
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PŘESTUPNÍ STANICE.  

 
Předmluva. 

 
Po dlouhém váhání jsem se rozhodl zaznamenat jeden velmi zvláštní příběh. Nezažil jsem ho já, ale je to 
příběh pacienta psychiatrického ústavu a vyprávěl mi ho ošetřující lékař tohoto muže. Není to porušení 
lékařského tajemství, jak by jste si mohli myslet, neboť jeho hlavní protagonista je již mrtev. Jsem si plně 
vědom toho, že vyprávění duševně narušeného člověka, které znám jen zprostředkovaně, nemá žádnou 
průkaznou hodnotu, nicméně mi natolik leželo v hlavě, že mi to nedalo a sám jsem se pokusil pátrat. 
Zjistil některé zajímavé skutečnosti, ale co bych předbíhal, posuďte sami. Všechny události i postavy 
tohoto příběhu jsou pravdivé, změnil, nebo utajil jsem jen jména a provedl nezbytné úpravy. Doplnil jsem 
některé nepodstatné detaily, aby vyprávění bylo ucelenější, ale ani ty nejsou zcela vymyšlené, protože 
logicky vyplývají z celkového kontextu děje.  
 

I. Sobota. 
 

Vše začalo v polovině listopadu 1999, kdy do psychiatrické léčebny v B... přivezla policie 
štíhlého muže středních let se zcela bílými vlasy. Neměl u sebe žádné doklady a byl viditelně 
zmatený a vyšinutý. Obtížně komunikoval a jeho největší starostí bylo opětovné ověřování si 

datace. Nepamatoval si kde bydlí, protože na adrese, kterou uváděl, bydlel někdo úplně jiný. Ani jeho 
zdravotní stav nebyl dobrý a tak strávil několik dní na jednotce intenzivní péče, než byl stabilizován a 
mohl být přesunut na normální oddělení. Když se s ním prvně můj přítel setkal, udělal na něj velmi dobrý 
dojem. Vypadal už vcelku klidně, což samozřejmě bylo částečně způsobeno i uklidňujícími léky a byl 
ochoten komunikovat. Jeho vyprávění bylo dost zmatené, některé části se opakovaly, i když v nich 
pokaždé byly odlišnosti. Když byl na tyto rozpory upozorněn, tvrdil, že se to stalo jindy.  
 

 
Všechno to asi začalo před půl rokem, ale dnes už si tím nejsem jist. Jsem svobodný, protože jsem se 
nějak zapomněl oženit v tu správnou dobu, vážil jsem si své svobody a nezávislosti a nechtěl jsem měnit 
své zvyky. Bydlel jsem v malé garsonce na Staroměstském náměstí, kam mi sice osud občas přivál 
nějakou žínku, kterou jsem ovšem vždy v době, kdy se ke mě a mému bytu začala chovat majetnicky, 
rychle vypakoval. Pracoval jsem v jednom časopise, kde jsem odváděl pravidelně svou týdenní dávku 
senzací, zajímavostí a drbů. Ve volných chvilkách jsem pak dělal to, co mne opravdu bavilo: psal jsem 
SF povídky. Líbilo se mi vymýšlet zašmodrchané příběhy, ve kterých je hlavní hrdina neustále v nových 
a překvapivých situacích, aniž bych tušil, že se sám ocitnu v podobném kolotoči událostí. Všechno to 
vlastně začalo naprosto nenápadně. 
Jeden můj kamarád mě pozval na víkend na chatu. A tak jsem toho rána vešel do haly hlavního nádraží, 
koupil jsem si jízdenku a sešel do podchodu k jednotlivým nástupištím. 
Většinou je tu plno lidí putujících sem a tam, ale teď tu bylo kupodivu téměř prázdno a tak jsem zcela 
zřetelně slyšel klapot střevíčků. 
Měla na sobě přiléhavé svítivě žluté minišaty a bylo opravdu na co se dívat. Schválně jsem zvolnil, abych 



si ten pohled prodloužil. 
 
Když mne míjela, zářivě se na mne usmála. Nedalo mi to, abych se za ní neotočil. I ona se otočila a znova 
se usmála. Nejsem žádný krasavec a tak mne to zmátlo natolik, že jsem úplně přestal vnímat okolí. Mírně 
dezorientován zabočil jsem na první schody, které vedly vzhůru. Teprve nahoře jsem se díky chladnému 
větříku v myšlenkách vrátil k normálu. 
Uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. Vlastně, čím víc jsem se rozhlížel, tím víc podivností jsem 
kolem sebe viděl. 
Na nástupišti nikdo nebyl, stál jsem tu sám na úzkém peronu ohraničeném z obou stran hradbou temných 
vagónů. I kiosek občerstvení byl neosvětlený. Pak jsem si uvědomil, co je na těch vagónech divného. Byl 
tam sice nápis ČSD, ale tyhle vagóny už léta nejezdily! Nebo jsem si spletl nástupiště a vylezl na špatném 
místě, kde stály řady odstavených starých souprav? 
 
Rozhodl jsem se sejít dolů a zjistit, kde je to správné nástupiště. Vrátil jsem dolů a rozhlédl se. Rozhodně 
jsem nebyl na posledním nástupišti, jak jsem si předtím myslel. Podchod pokračoval dál a mizel 
v pološeru. Chyběly tu známé světelné tabule oznamující odjezdy vlaků a místo nich byly u schodů na 
perony zavěšeny staré plechové tabule. Můj vnitřní zmatek dosáhl vrcholu. 
Rozhodnut zjistit za každou cenu, co se děje, jsem vyšel ven, kde jsem zůstal v úžasu stát. 
Nebyla tu nová moderní hala, metro ani magistrála. Přímo před nádražím parkovalo jen pár stařičkých 
taxikářských Volh. K refýži právě přijížděla muzeální tramvaj s otevřenými plošinami a ulicí jen občas 
projela Poběda, Spartak, Oktávie, nebo novotou svítící škodovka. Bylo to nepravděpodobné, bylo to 
šílené! 
 
Můj rozum stále odmítal věřit tomu, co jsem viděl. 
Jako omámen jsem vykročil směrem k Václavskému náměstí a na každém kroku zaznamenával 
odlišnosti. Chyběla budova bývalého Federálního shromáždění a podchod v horní části náměstí, ale 
naopak tu byly koleje, které by tu být neměly. 
Jako v mrákotách jsem došel ke stánku s novinami. Místo běžných orgií barev se tu krčily Květy, Vlasta, 
Zápisník, Práce a Rudé právo. 
 
„Dovolíte,“ řekl jsem a čapnul první noviny, které mi přišli pod ruku. Mrknul jsem na datum 6. 4. 1964! 
Zatočila se mi hlava. 
„Jak si to dovolujete občane?“ ječela na mne obtloustlá trafikantka, „koukejte ty noviny zaplatit nebo na 
vás zavolám SNB!“ 
To by bylo zlé, uvědomil jsem si. S doklady a penězi, které mám u sebe by mne asi považovali za 
nějakého nepovedeného špióna nebo něco podobného a tak jsem se ihned začal omlouvat: „Nezlobte se, 
promiňte, já se vám moc omlouvám jsem jen trochu roztržitý....“ Noviny putovaly překotně zpět na 
pultík. 
 
„No dobrá, dobrá.“ bručela dáma a ze všeho nejvíc připomínala kvočnu v kukani. Dav viděl, že se už 
nebude dít nic zajímavého a tak o nás ztratil víceméně zájem, ale stále jsem cítil jejich kradmé pohledy a 
uvědomil si, jak jsem tady v roce 1964 nápadný v džínovém obleku devadesátých let. Otočil jsem se a 
podél Domu potravin se vydal pryč. Co bych potřeboval nejvíc ze všeho, byl klid na přemýšlení. Tam 
někde v tom bíle vykachlíčkovaném podchodu se stalo něco, co mě přeneslo v čase zpět. Už jsem četl 
spousty povídek, ve kterých se podobná věc stala. Četl jsem i příběhy lidí, kteří prý něco podobného 
skutečně prožili, ale nikdy jsem tomu moc nevěřil. Až teď! Najednou zčista jasna to prožívám já. Věděl 
jsem, že ze všeho nejlepší by bylo, kdybych se vrátil a pokusil se celé věci přijít na kloub, ale místo toho 
jsem šel úplně opačným směrem, protože mě to přímo magicky přitahovalo jinam. 
 
Vydal jsem se postraními ulicemi směrem na Hradčanské náměstí. Prošel jsem okolo Střešovické 
vozovny, až jsem přišel do míst tak bolestně známých, že se mi sevřely vnitřnosti. Byla to ulice, kde jsem 



se narodil a prožíval mládí. Táhlo mě to domů, ačkoli můj rozum mi říkal, že je to nesmysl. Přešlapoval 
jsem na místě a uvažoval. Už jsem přeci jen chtěl vykročit, když jsem zažil něco tak naprosto šíleného, že 
to oproti všemu ostatnímu byla maličkost. 
Uviděl jsem totiž sám sebe, jak přicházím loudavým krokem. Hlavou mi blesklo, že tohle je vzácná 
příležitost. Vždyť kolik já nadělal v životě chyb a blbostí! A teď mám možnost se varovat a prožít život 
jinak, líp! 
 
Udělal jsem první krok. Ale prostor okolo mne zhoustl jako želatina. Při pokusu udělat další krok, jsem 
byl zastaven tak silným tlakem, že další pohyb vpřed nebyl možný. Mé druhé já prošlo naprosto netečně. 
Asi mě vůbec neviděl a přešel ulici, vyndal klíče a začal odemykat vrátka. Vešel do domu a já pochopil, 
že je mi tam vstup odepřen. Jsem v tomhle světě osamocen a nikdy nebudu mít možnost setkat se 
s kýmkoliv, kdo zná mé mladší já. 
 
Potácivě, jako opilec jsem odcházel pryč. Hlava mi třeštila a byla ve mě velká lítost a zoufalství. Sedl 
jsem si do blízkého parku na lavičku. Zůstal jsem tam až do setmění a pokoušel se najít logiku toho 
všeho. Naštěstí to bylo místo opuštěné a nikdo si mne nevšiml. 
Jedinou mojí šancí bylo vrátit se na Hlavní nádraží. Šel jsem se zpět stejnou cestou, kterou jsem přišel. 
Opět jsem se ocitl v hale a sešel do podchodu. Pamatoval jsem si, že schodiště na které jsem poprvé 
odbočil bylo asi sedmé nebo osmé, ale teď tu bylo východů jen pět. Rozhodl jsem se tuto zcela zjevnou 
skutečnost ignorovat a vydal jsem se podél zdi. Zarputile jsem zíral na dlaždičky a přinutil se nepočítat 
odbočky, takže nevím kolem kolikáté jsem procházel, když mě někdo náhle chytil za ruku a prudce strhl 
stranou. V tunelu za mnou se ozval tlumený výstřel a kulka mi hvízdla kolem hlavy. Odrazila se ode zdi, 
odloupla kousek dlaždice a s bzukotem odlétla kamsi vzhůru. 
 
„Pojďte! Honem!“ pobízel kdosi. Nemusel to opakovat. Bral jsem schody po dvou a když jsem vysupěl 
nahoru, dal jsem se bezmyšlenkovitě do běhu za neznámým. Pádili jsme setmělým nádražím po peronu 
mezi dvěma soupravami vlaků. Doběhli jsme do míst, kde končilo nástupiště. Před námi byl otevřený 
prostor se spletí kolejí, vyhybek a návěstidel. 
V momentě, kdy jsem procházeli kolem lokomotivy, zřetelně jsem slyšel cinknout další kulku o ocelovou 
konstrukci asi metr od nás. Plíce už jsem měl jak dva rozbolavělé měchy, ale nedovolil jsem si zpomalit. 
Nevím, kam jsme běželi, ale bylo mi to v tu chvíli úplně jedno. Přeskočili jsme několik kolejí a ponořili 
se do šera, které nám snad skýtala jakési bezpečí před neznámým střelcem. Zvolnili jsme. Dostali jsme se 
na okraj kolejiště, kde byly podél kolejí položeny betonové dlaždice a tak tu chůze byla pohodlnější. 
Přiblížili jsme se k železnému přejezdu přes Bolzanovu ulici, přešli ho a zamířili k Vítkovu. Můj 
průvodce to tu asi znal, protože zabočil do bezového roští, kudy vedla dolů úzká pěšinka. Dovedla nás na 
malý špinavý a zatuchlý dvorek. Prošli jsme průjezdem a vyšli na ulici. Zastavil jsem se a teprve tady 
jsem si mohl svého společníka pořádně prohlédnout. Vysoký, štíhlý, dlouhé černé vlasy a strniště vousů. 
Vypadal nejspíš jako nějaký drsňák z filmu. 
 
„Moc vám děkuji. Zachránil jste mi život.“ Říkal jsem to přerývaně, jak jsem se snažil popadnout dech a 
napřáhl k němu ruku. Vyhnul se jí a místo toho mě popadl za rameno. 
„Na to teď není čas. Pořád ještě nás může pronásledovat i když tady to už není moc pravděpodobné. 
Pojďte někam vás zavezu. Po cestě bude na povídání času dost.“ 
Aniž by zjišťoval zda jdu za ním, vydal se směrem pod most. Neměl jsem na vybranou a tak jsem šel za 
ním. Myslel jsem nejdřív, že půjdeme někam na Žižkov, ale on uhnul doprava a asi po pěti stech metrech 
si odemkl malou nenápadnou branku. Cestičkou jsme došli na plácek lemovaný asi dvaceti garážemi. 
Stála tu nádherně naleštěná černá Aerovka 30 a při pohledu na ní by zaplesalo srdce každého milovníka 
veteránů. Nasedl a otevřel mi dvířka. Sotva jsem se usadil vedle něj, ihned prudce vyrazil. Cestu znal 
zřejmě velmi dobře, protože jel vysokou rychlostí a projížděl setmělými ulicemi naprosto bez zaváhání. 
Ztratil jsem přehled, kde přesně jsme a měl jen matné tušení, kudy projíždíme. Brzy jsme minuli vysoké 
činžáky a byli na periférií. Pak zmizeli i poslední domy a obklopila nás temná krajina. Projeli jsme 



několik vesniček jejichž jména jsem nestačil ani postřehnout. 
 
Ke konverzaci se moc neměl a tak jsem začal tím, že jsem se představil a znova jsem mu poděkoval za 
pomoc. Odbyl to nevrlým zavrčením a ani tentokrát neuznal za vhodné se mi představit. Místo toho 
povídá: „Vy jste musel provést pěknou lumpárnu, když vás honili časoni.“ 
„Časoni?“ 
„Vy cestujete časem poprvé, co? Časoni jsou časová policie a jdou po těch, kterým se povedlo nějak 
narušit časovou kontinuitu.“ 
„Uviděl jsem sám sebe a chtěl si se svým mladším já popovídat, aby neudělal ty blbosti, které jsem udělal 
já, ale nepovedlo se mi to. Najednou kolem mne vzduch zhoustnul a já se nemoh ani hnout.“ doznával 
jsem kajícně. 
 
„To už před váma zkoušeli jiní. Někteří chtěli jen pomoct sami sobě, zatímco jiní se pasovali na spasitele 
a pokusili se změnit dějiny. Jeden chtěl zabít Caesara, druhý Hitlera, třetí Lenina. Další se usadili 
v minulosti a začali si hrát na geniální vynálezce. Jenže jen málokdo ujde časonům. Tak třebas Leonarda 
nechali na pokoji, protože to byl takový docela neškodný podivín. Nastradamus zase ty svoje centurie tak 
zašmodrchal, že to nikomu moc k užitku nebylo a taky si neuvědomil, že se ocitl v jiné realitě, takže jeho 
předpovědi jsou bezcenné. Proto taky třeba Hitlera nazýval Histerem. Chudák stará, doufal, že mu 
v budoucnu někdo porozumí a on se zaslouží o lepší zítřky. Dodnes ho vidím jak v té své podkrovní 
komůrce po nocích píše a píše. Neškodný grafoman!“ 
 
Jak byl zpočátku skoupý na informace, tak teď jich na mne chrlil tolik, že jsem nebyl schopen je přijmout 
a tak jsem z toho jeho žvanění nebyl moc chytrej a také si toho už moc nepamatuji, protože se mezitím 
stalo příliš mnoho dalších událostí. 
Zapálil si odporně páchnoucí doutník. Ve červeném světle žnoucího konce vypadal spíš jako 
Mefistofeles, který si mne v tom černém auťáku veze do pekla. Kdybych tehdy tušil, jak blízko jsem 
pravdy! 
 
„A vy?“ zeptal jsem se. 
„Tam, kde je policie, je taky druhá strana, ne?“ odpověděl s úsměškem, který zněl tak zlomyslně, že jsem 
se raději dál neptal. Zběsilou rychlostí a s pískotem pneumatik v zatáčkách, jsme se řítili tmou. Konečně 
se zdálo, že ta ďábelská jízda bude u konce, když trochu zvolnil a jel pomaleji, takže jsem si stačil přečíst 
jméno vesnice: Kamenné říčky.  
Zastavil u malého řídkého lesíka. Podíval se na mne a povídá: „Teď se pokusím dopravit vás tam, kam 
patříte. Pojďte za mnou.“ 
 
Ten jeho zlý smích se mi pranic nelíbil a měl mne varovat, ale tehdy jsem mu věřil a byl přesvědčen o 
tom, že nemám na výběr a tak jsem šel za ním pěšinou mírným kopcem kamsi vzhůru. Ve slabém 
měsíčním světle jsem několikrát zakopl, ale posléze si moje oči začaly zvykat. Ostatně to netrvalo dlouho 
a došli jsme na velký travnatý palouk. Zpočátku jsem to co bylo uprostřed považoval za nějaký 
neforemný srub nebo skalisko, ale pak jsem si uvědomil, co to je. Tři obrovské balvany tu byly sestaveny 
do dolomenu. Trochu se o keltské památky zajímám, ale nemohl jsem si vzpomenout, že by někde u nás 
takový byl. Ačkoliv jsou podobné starověké památky všude hojně navštěvovány, sem patrně nikdo 
nechodil, protože tu tráva byla vysoká a hustá. Ukázal na dolomen a povídá: „Tady je vaše brána a vaše 
šance. Takže...?“ 
V momentě, kdy jsem trochu sklonil hlavu a udělal první krok do mne zezadu strčil....  
 
Stál jsem na palubě plachetnice uprostřed moře. Nebe bylo ocelově šedé a vysoké vlny si s lodí pohrávaly 
jako s ořechovou skořápkou. Z toho kývání se mi okamžitě udělalo zle. Chytnul jsem se zábradlí a 
zvracel a zvracel. Ještě dlouho potom co jsem vyzvracel úplně všechno, co jsem kdy snědl, se můj 
žaludek odmítal uklidnit. Odněkud zprava se ozval hlasitý smích. Stál tam u kormidla chlap, který jakoby 



právě vypadl z nějakého dobrodružného filmu o pirátech. Třírohý klobouk, rudý obličej rámovaný 
ježatými vousy. Kormidlo držel ležérně jednou rukou, jakoby řídil výletní parník na Vltavě, zatímco 
druhou se opíral o berlu. Mírně zamženým zrakem jsem se podíval líp a uviděl, že pravou nohu má pod 
kolenem nahrazenu dřevěnou tyčí, která vězela v jakémsi stojanu přidělaném, zřejmě právě pro tento 
účel, k palubě. Další velká vlna mne otočila a já uviděl nízkou nástavbu. Pustil jsem se zábradlí a chytaje 
se různých lan vrávoral jsem tím směrem. 
 
„Hééj! Koukej zůstat stát. Nikdo ti nedovolil courat se po mý lodi!“ ozval se za mnou chraplavý hlas. 
Nereagoval jsem. Bylo mi už všechno jedno. Z posledních sil jsem otevřel dvířka vedoucí kamsi. Loď 
sebou znovu zazmítala a já padal do temné hlubiny .... 
 
„Mladej pane! Kouknou tady nemůžou spát. Vzbuděj se.“ Někdo se mnou lomcoval tak silně, jakoby se 
snažil vykloubit mi rameno. Nechtělo se mi opouštět bezpečí milosrdného spánku, ale ten kdosi se patrně 
rozhodl vzbudit mne za každou cenu.  
Nakonec jsem tedy přeci jen otevřel oči. Seděl jsem na lavičce na peronu, nade mnou se skláněl postarší 
bělovlasý dědula v ajzboňácké uniformě a ještě výš jsem poznával známou klenbu. Byl jsem opět na 
Hlavním nádraží! 
„Je mi zle.“ zamumlal jsem. 
„No jó! Taky jsem párkrát přebral, když jsem byl ještě mladej kluk. Nechala jich ženská? Nebo si našla 
jinšího? Ale tady zůstat nemůžou. Za chvíli bude půlnoc a bude to tu procházet železniční stráž a to sou 
vostrý hoši. Chytěj se mě mladej, já jim pomůžu.“ 
 
Byl jsem rád, že se mě děda samaritánsky ujal. Celý svět se semnou ještě kýval a svým nohám jsem moc 
nevěřil a tak jsem se o něj vděčně opřel a klopýtal jsem s jeho vydatnou pomocí pryč. Zas a znova ( a po 
kolikáté už) jsem procházel tím zatraceným průchodem a jedinou mojí myšlenkou bylo: Proč já blbec 
jsem sem lez! 
„Chtěj abych jim sehnal dročku?“ staral se děda, když mne vyvedl ven. 
„Ne, ne.“ odporoval jsem namáhavě. 
„Nojó, maj pravdu, dyk voni ty chlapi dneska nevěděj, co by si za to řekli. To za mejch mladejch let byli 
vděčný když sehnali ryto...“ 
„Děkuju. Já bydlím kousek odtud, jste velice laskav.“  
 
Už jsem ho neposlouchal a zvědavě se rozhlížel. S uspokojením jsem zjišťoval, že vše je tak jak by mělo 
být. Pomalu jsem se coural domů. Jak jsem se uklidňoval, začal jsem mít opět pocit, že úplně vše 
v pořádku není. Nabylo to nic konkrétního, spíš jen takový nejasný pocit, ale říkal jsem si, že už po tom, 
co všechno jsem prožil, trpím paranoiou a stihomaníi.  
 
Došel jsem na Staroměstské náměstí, odemkl si dům a s obrovským pocitem úlevy vyšel to známé 
schodiště nahoru do mého brlohu. 
Můj byt mé přivítal důvěrně známým nepořádkem a já v tu chvíli měl pocit, že už to všechno mám za 
sebou a že se mi konečně podařilo vrátit se zpět domů a budu žít klidně. 
Do nosu mě vnikla pronikavá vůně dámského parfému. Zapátral jsem v paměti, ale nevzpomínal jsem si, 
že bych některé ze svých lásek dal klíče od svého bytu.  
 
Seděla schoulená v mém ušáku a spala. Ještě pořád na sobě měla ty žluté minišaty. Opatrně jsem jí 
probudil: „Slečno! Co vy tady děláte?“ 
Zamžourala a v polospánku povídá: „Jo to jste vy. Nemyslela jsem si, že se z výletu na Kokosový ostrov 
vrátíte a tak jsem si dočasně půjčila váš byt.“ 
„Kokosový ostrov?“ 
„No jasně! Copak jste nečetl Ostrov pokladů? Myslela jsem, že vás Abel strčil dimenzionální bránou na 
loď kapitána Silvera.“ 



„To ano, vy jste tam byla také?“ 
„Ne, ale slyšela jsem vyprávět.“ 
„A kdo je Abel?“ 
 
„Nedělejte ze sebe pitomce! Vždyť jste se k němu přidal tam na Hlavním nádraží.“ 
„Aha. Ano, už vím. Zachránil mě před časovou policií.“ 
„Časovou policií? Nic takového neexistuje.“ 
„Jenže tam po mě někdo střílel.“ 
 
„Nebylo to na vás. Střílela jsem já po Abelovi. Soukromé vyřizování účtů. Když jste mě viděl poprvé, tak 
jsem zkoušela zaujmout vás natolik, aby jste nešel dál. Doufala jsem, že za mnou půjdete, jenže ani to, že 
jsem si vzala tyhle mini, mi nebylo nic platné.“ 
Styděl jsem se: „Promiňte, já si netroufl.“ 
Pozvedla oči v sloup a povzdychla: „Ach ti muži! Kdyby jste měl jen trochu kuráže, nemusel jste se teď 
topit v problémech.“ 
„Ale proč se o mě tolik staráte?“ 
 
„Protože jste mi sympatický. A vím jaké to je cestovat mezi realitami. Nikdo se už nedokáže vrátit zpět.“ 
Jak hezky to znělo z tak krásných úst! Jak lehké by bylo jí uvěřit! 
„Jenže já se dokázal vrátit,“ řekl jsem důrazně a ukázal kolem sebe. „Všechno je jak má být.“ „Myslíte?“ 
znělo to posměšně. 
„Teď mě omluvte, mám toho dneska za sebou moc a nutně potřebuji dát se trochu do pořádku.“ Nečekal 
jsem co odpoví a vyrazil do koupelny. Představa vany plné teplé vody bylo to jediné, na co jsem v té 
chvíli dokázal myslet. V koupelně, sotva jsem se na sebe podíval do zrcadla, čekal mne další šok. Mé 
kdysi černé vlasy byly teď zcela bílé! Vypadal jsem spíš jako biblický patriarcha: Strhané rysy, propadlé 
tváře, kruhy pod očima.  
 
Pozoroval jsem se dost dlouho, ale stále jsem si nemohl zvyknout na tu svou novou podobu. Posléze jsem 
vlez do vany. Ponořil jsem se do teplé vody a vychutnával tu slast. Všechno to napětí a bolest byly pryč. 
A já se po dlouhé době cítil spokojeně. Cítil jsem se natolik dobře, že jsem byl schopen i něco sníst. 
Během té koupele mne napadla nejméně sto a jedna otázka, ale když jsem se vrátil do pokoje, dívka byla 
pryč a zůstala po ní jen jemná vůně parfému jako jediný důkaz její přítomnosti. Vyraboval jsem lednici a 
uvařil si kávu. Věřte mi nebo ne, ale ještě nikdy mi tak báječně nechutnala. Jak je to krásné být doma, 
vykoupán, v teple, klidu a bezpečí! Usnul jsem, ani nevím kdy, v tom samém křesle, kde spala předtím i 
ona. 
 
Probudil jsem se druhý den až těsně před polednem. Venku byl krásný slunečný den a já měl výbornou 
náladu. Přemýšlel jsem o tom, kolik pravdy mi ti dva podivíni řekli. Nakonec jsem došel k názoru, že 
každý z nich lhal, ale zároveň řekl i trochu pravdy.  
Jenže to přece nebylo důležité, mnohem důležitější pro mne v tu chvíli bylo, abych co nejdříve zjistil, 
jaké je datum. Pustil jsem si tedy televizi. Zrovna dávali nějaký film pro pamětníky, ale sotva skončil, 
hned jsem uviděl první změnu. Známý monitor Č S T, byl totiž nahrazen logem Č T. Místo programu 
Kala, vysílala jakási Nova a čtvrtý Zábava, byl nahrazen Primou. 
 
Vnitřnosti se mi sevřely úzkostí. Nervózně jsem čekal na zprávy, abych s hrůzou zjistil, že ta tajemná 
dívka měla pravdu. Nevrátil jsem se domů do svého světa, protože ve zprávách se mluvilo o úplně jiných 
událostech a padala mě zcela neznámá jména. Zatímco v době ve které jsem žil já, byl listopad 1989 na 
rozkaz gen. Vacka krvavě potlačen, komunisti se udrželi u moci ještě pět let a Československo se 
nerozpadlo, tady komunisti k použití síly nesáhly a mohutné demonstrace je přinutili vzdát se moci. 
Naplněn neblahým tušením popadl jsem telefon a vytočil číslo do práce. Ozval se mi nějaký úřad. 
Zkoušel jsem postupně všechny své známé, ale vždy jsem se dovolal někam úplně jinam. Byl jsem 



osamocen v docela cizím světě, podobně jako při mé cestě do roku 1964. Nějakou šťastnou náhodou jsem 
se sice dostal do svého bytu, ale moje práce i vše ostatní bylo pryč. Vydal jsem se ven, abych si koupil 
noviny.  
 
Došel jsem k nejbližšímu stánku a už už jsem tahal z kapsy pětikorunu, když jsem si uvědomil, že tu 
peníze, které mám u sebe, neplatí. Jedinou mou jistotou byl můj byt. Musím se tam vrátit a vymyslet, jak 
bych tady, v tom novém a divném světě, mohl žít. Jenže když jsem se vrátil, můj klíč k zámku nepasoval. 
Nejdřív jsem si myslel, že jsem se spletl, ale pak jsem se podíval na mosaznou vizitku a s hrůzou zjistil, 
že tu bydlí nějaká paní Belánková. Zazvonil jsem. Přišla mi otevřít postarší dáma. Když viděla mé bílé 
vlasy a zvědavý výraz s kterým jsem se díval do pro mě neznámého bytu, zabouchla a přes zavřené dveře 
na mne křičela, abych odešel, nebo že na mne zavolá policii. Všechno bylo marné. Vrávoravým krokem 
jsem odcházel. Došlo mi, že do „svého“ bytu jsem se dostal jen díky tomu, že tam uvnitř byla ona, ta 
tajemná dívka. Jakmile odešla, existoval už jen tak dlouho, dokud jsem v něm zůstával, ale jakmile jsem 
vyšel ven, byl konec.  
 
Jak jen jsem mohl být tak hloupý a naivní! Tato poslední ztráta mě naprosto zdrtila. Zničeně jsem se 
coural znovu zpět na Hlavní nádraží. 
Znovu jsem se ocitl v tom proklatém bíle kachlíčkovaném podchodu. Zas a znovu jsem zkoušel východy 
na jednotlivá nástupiště a zjišťoval zda se něco změnilo. Byl jsem duševně i tělesně vyčerpán, v jednu 
chvíli jsem měl pocit, že jsem v davu plném svazáckých košil a jindy jsem viděl desítky německých 
uniforem. 
Možná, kdybych byl schopen střízlivě uvažovat, pokusil bych se najít nějakou jinou dimenzionální bránu. 
Ať už by mne přenesla do jakéhokoliv světa, možná by to bylo lepší, než tohle pobíhání po peronech. Tak 
se nakonec stalo to, co se stát muselo, zavolali na mne policii. 
 
Jak jsem si mohl jen myslet, že si nikdo nevšimne podivného bělovlasého chlapa, který s vytřeštěným 
výrazem běhá sem a tam! Pokusil jsem se jim to všechno vysvětlit, ale když poznali, že ze mne víc 
nevytáhnou, strčili mne do blázince.  
 

Epilog. 
 
Tady končí vyprávění, které mi nedalo spát. Na první poslech vás zcela jistě napadne, že je to výmysl, či 
nějaký sen pod vlivem drogy, ale čím víc jsem nad ním přemýšlel, tím víc jsem zjišťoval, že i když 
v tomto příběhu je mnoho podivností, přeci je příliš komplikovaný na to, aby to byla pouhá smyšlenka, 
nebo fantazie. Zjistit jeho pravdivost je ovšem velmi nemožné. Hlavní nádraží prodělalo v sedmdesátých 
létech rozsáhlou rekonstrukci, při které došlo i přestavbě podzemního přístupu na nástupiště. Zároveň 
bylo celkově nově i uspořádáno celé kolejiště. Při tom došlo k odstranění původního železného mostu 
směrem k Vítkovu. Zároveň při tom bylo nutno asanovat některé staré budovy v jeho blízkosti, takže 
nelze jejich popis porovnat se skutečností. Nicméně podle pamětníků je velmi přesný a mohl by 
odpovídat realitě z roku 1964. 
 
Dále jsem hledal na mapě zmiňovanou vesnici, ale zjistil jsem, že žádná taková neexistuje. Vypravěč se 
tedy buď ve tmě, při velké rychlosti, kterou kolem cedule projížděl, přehlédnul, nebo se zmýlil. 
V registru keltských památek o žádném takovém dolomenu není zmínka i když jeden prý kdysi existoval 
v malé vesničce nedaleko Prahy, která má podobné jméno. Nebudu vás napínat: Zajel jsem se tam 
podívat. Je to malá osada, která není ani v autoatlasu. Cesta je opravdu samá zatáčka a kousek za 
posledním domkem jsem objevil řídký hájek s velkým paloukem uprostřed. Stromy jsou tu podivně 
pokroucené, jakoby tu byla nějaká geomagnetická anomálie. V nějaké knížce jsem četl, že na podobných 
místech vystupuje na povrch dosud neznámá zemní energie. Keltové, jak je známo, tuto energii dokázali 
indikovat virgulí a na místech vývěru stavěli své podivné stavby. Proč? Třeba je využívali k cestování do 
jiných dimenzí! 



 
Možnost takového cestování jsem konzultoval s odborníkem na tuto problematiku. Ten zcela vyloučil 
jakoukoliv reálnou možnost něčeho podobného. Pozorované fyzikální jevy sice možnost 
časoprostorového cestování naznačují, ale pouze v kvantové fyzice. 
Samozřejmě také neexistuje časopis o kterém se vypravěč zmiňoval, ani se mi jeho jméno nepodařilo 
najít v seznamu spisovatelů sci- fi. Popisované politické situace jsou další podivností. V našem světě totiž 
žádný listopad 1989 nemohl být, stejně jako srpen 1968.  
 
Jak všichni víme, došlo tehdy po rozhovorech našich a ruských státníků, poblíž Moskvy k velkému 
železničnímu neštěstí, při kterém Brežněv i Kosygin zahynuli. V tehdejším SSSR nastal mocenský boj, 
který o tři roky později vedl k jeho rozpadu. U nás se brzy po tom zrušil zákon o vedoucí úloze 
komunistů, do politiky vstoupily další strany a postupně je vytlačily. Po vyhlášení restitucí došlo nejprve 
k zpochybnění Benešových dekretů, později pak nároků tzv. Osmatřicátníků. Jejich nároky pak dále 
zpochybnili ti, kterým byl zabírán majetek v roce 1918. Posléze byly zpochybněny restituce naprosto 
všech. Naštěstí zhruba zrovna v té době se vědeckým bádáním zjistilo, že král Karel IV, měl několik 
levobočků z nichž poslední potomek dosud žije. Jeho právoplatné nároky již nikdo nezpochybnil a tak se 
onoho slavného roku 1974 republika změnila na osvíceneckou monarchii, když kardinál Tomášek 
korunoval v katedrále svatého Víta nového českého krále, který poté přijal jméno Václav VI. Ten před 
několika lety abdikoval ve prospěch svého syna, nynějšího Karla IX. 
 
Ale to je přece všeobecně známá historie, kterou u nás zná každé malé děcko a netřeba se jí podrobněji 
zabývat.  
Na závěr se musím přiznat, že se občas chodím procházet po Hlavním nádraží a několikrát jsem byl 
pevně přesvědčen o tom, že jsem v davu zahlédl dívku oblečenou do žlutých minišatů...  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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UMĚNÍ PSÁT POZNÁMKY 

 
Předpokládejme, že jste na přednášce naslouchali dobře - ale to ještě neznamená, že jste to také dobře 
zapsali. Mají vaše poznámky správnou strukturu? Tu získáte, když předběžně prolistujete tu část skripta 
či knihy, kde se přednáška popisuje: všimněte si, jak je text rozdělený, do kterých odstavců, co je 
podtrženo, kde jsou obrázky a podobně. Já vím, řeknete: autor na to měl čas a hlavně měl zkušenosti, 
předem znal to všechno, o čem píše. Ale nedejte se mýlit: Není to tak těžké leccos správně odhadnout 
hen napoprvé . . .  
 

Nikdo není perfektní. 
 
Návod, jak psát dobré poznámky nikdo nemá - nějaký univerzální prostě neexistuje a ten, co by 
vyhovoval vám, si musíte najít sami. Ale co to povídám, jistě jste si ho už vytvořili. A že s ním nejste 
spokojeni? I to je správné, to vám pomůže ho dál vylepšovat. Jakkoliv jsem tu zdůrazňoval důležitost 
poznámek, ani ty ovšem nejsou všechno a teprve dlouholetá zkušenost nám řekne, kde jsme se strefili a 
kde ne - prozatím musíme užívat to, co známe, začít s menšími změnami - velké změny by vám víc 
ublížily než pomohly - a postupně ho zdokonalovat.  
 
Formu doporučit mohu hned: sám jsem ji kdysi použil, když jsem viděl, že si někteří studenti v 
kroužkovém bloku přeložili stránky vertikálně napůl u a psali poznámky z přednášek jen na levou půlku. 
Tu pravou pak používali když studovali, na vysvětlení, dodatky, zdůraznění a příklady - pokud možno 
jinou barvou nebo jen tužkou, k lepšímu odlišení. Poznámky by ovšem měly být ucelené, organizované 
a měly by se dát snadno rozluštit. 

Osobně jsem na tento problém narazil hned v prvním roce na univerzitě, protože na gymplu jsme na 
všechno měli učebnice, že ano a do těch jsme sem tam něco připsali tužkou či perem. Sešity, jistě, měli 
jsme poznámkové sešity, ale ty byly spíše na domácí úkoly a podobně. Bylo nás hodně, co jsme si tehdy 
poznámky nepsali, prostě jsme spoléhali na to, že vlastně všechno bylo v učebnici a hlavně na naši - 
tehdy ještě téměř panenskou, paměť. Sem tam se také ovšem dělaly poznámky do sešitu a profesoři sami 
kladli důraz na určité věci, občas dokonce osobně doporučili to či ono pořádně zapsat, doslova. A stačilo 
jen nakouknout do učebnice, abychom přesně zjistili, kde jsme: byly tam názvy kapitol, odstavce i 
obrázky. Toho se profesoři drželi a kdo si může přát víc? 
 

Podtrhávat?  
 
U opravdu dobrých skript by ovšem mělo stačit jen podtrhávat (nebo označit barevným markerem, po 
česku "fixem" ) - jenže co? To nové nebo to důležité? Ono totiž u toho nového nebylo vždy tak zřejmé, 
co je důležité a co jen nové. Používal jsem dvě barvy tužek a na přednášce jsem podtrhával tužkou - 
tehdy ještě nebyly fixy dost průsvitné - červenou to důležité (pokud jsem to vůbec věděl .-) a modrou jen 
to nové. Doma jsem si to pak celé projel a dopodtrhal (to je čeština!) červenou to důležité i v tom 



novém, modře podtrženém. Při užití markeru by to znamenalo, že to nové a důležité by bylo fialové, což 
je jistě výhoda proti barevným tužkám, kde se druhá barva téměř ztratila. Metoda to nebyla špatná - 
stránka sice nevypadala hezky, ale to by tak nevadilo. Bohužel to nepracovalo tam, kde se podtrhávat 
nesmělo, třeba v knihách z knihovny. Navíc jsem se při tom moc nenaučil - soustřeďoval jsem se hlavně 
na podtrhávání (co vybrat, abych neměl všechno modré? :-) a věc jsem zkoumal jen povrchově. Neptal 
jsem se přitom totiž onu neslušnou, ale nutnou otázku "proč?", která je při učení opravdu nezbytná.  
 

Poznámky vůbec. 
 
Z výše uvedených důvodů jsem také rychle přešel ještě na zapisování vlastních poznámek, ve kterých 
jsem ovšem podtrhával až v době, kdy jsem se připravoval ke zkoušce, když už jsem toho znal víc (a to 
nové už nebylo nové :-)). Mám totiž hlavně fotografickou paměť a podtrhávání jí opravdu pomáhalo. 
Ovšem účelem poznámek není psát vše, na to by vám jinak stačilo přinést si na přednášku magnetofon. 
Jenže zkuste se podle něho učit - nedá se v něm ani pořádně listovat :-). Navíc tomu chybí to hlavní: 
poznámky jsou už samy o sobě jakési zahuštění látky, zbývající "ředina" projde sítem vašeho třídění a 
zbudou jen zlaté nuggety :-). Jenže to chce umět se ve všem orientovat, předem, co je důležité a co ne, 
co je nové a co je jen "ředina". To chce právě tu určitou přípravu před přednáškou, ale neviděl jsem ještě 
studenta, který by to dělal pravidelně - obvykle mu na to nezbývá čas, často se ani nemá z čeho 
připravovat. A i když to zkusíte, je to jistá ztráta času - o přednášce to budete slyšet po druhé. Ale i tak 
je dobré znát alespoň názvy kapitol a odstavců, proběhnout si to rychle a prolistovat stránky, případně 
prohlédnout obrázky - ušetří vám to pak hodně času. To lze udělat klidně o přestávce před přednáškou - 
zbaví vás to pak mnoha dohadů a máte to v čerstvé paměti. Dalšími vodítky jsou například různé 
poznámky přednášejícího: kde zvýší hlas, kde se zastaví, něco zdůrazňuje, přidá příklad a podobně. 
Dobří profesoři to alespoň dělají.  
 
Už jsme tu psali, co dělat, když ztratíte rytmus, synchronizaci. Na druhé straně se ale také nenechte svést 
tím, že je látka lehká - to také odláká pozornost - a i když už myslíte třeba dopředu, mějte uši 
"nastražené". Látka se velice rychle může změnit v něco důležitého a vy byste právě o to přišli. Zde 
vám opět pomůže ono předběžné nakouknutí do skript. Pro dělání poznámek osobně já sám používám 
metodu Rapidskript ( je popsána v Příloze) a mentální mapy (viz dále).  
 

Poznámky tzv. lineární. 
 
Většina z nás zapisuje poznámky způsobem "lineárním", tj. pod sebe, tak jak se píše, ty novější pod ty 
staré. Výhodou je, že se nemusíme starat o souvislosti - ale pozor, to je také jejich nevýhoda! Můžeme 
sice občas udělat šipku mezi různými sekcemi, ale spojitost, ne, to už je horší - zápis je celkem 
nepřehledný, rychle hledat v něm nemůžete a podtrhávat různá hesla sice trochu pomůže, ale zase 
nemůžete podtrhávat každou řádku, že ano. Existuje ovšem ještě jiný způsob, řekli bychom paralelní, 
nebo snad geometrická (viz mentální mapy).. Ta analogie je tu hlubší: normální počítač totiž také 
pracuje "seriově" v čase, i když může běžet několik procesů (tasks) najednou - paralelní počítač naopak 
zpracovává různé části jedné úlohy současně - chce to ovšem víc mikroprocesorů. Náš mozek patrně 
tyto schopnosti také má :-).. 
 
Ještě větší nevýhodu lineárního systému poznáme, když třeba píšeme počítačový program. Ano, počítač 
bere jednu instrukci za druhou a najednou zjistíme, že musíme skočit v programu někam jinam nebo i 
zpět. I vymysleli naši pra-programátoři komandu GOTO. Program někam skočil a odtamtud mohl buď 
pokračovat normálně, nebo se vrátit zpět, anebo zase hned skočit jinam. To není problém, dáme další 
GOTO, ne? Jistě, ale po čase je v programu úplný les těch GOTO a co je horší, skáče to tam různě, jako 
figury na šachovnici a najednou se skočí vedle, teda chci říci špatně. Program se vám zasekne - ale to už 
znáte, máte přece doma Windows, ne? 
 



Dokonce pro to vymysleli i název: špagetový softvér. Naštěstí někdo chytřejší pak vymyslel subrutiny - 
to jsou ucelené mikroprográmky, na které se dostanete komandou GOSUB NĚKAM a program tam 
skočí, vykoná jeden či více úkolů a zase se vždy přesně vrací tam, odkud přišel - má totiž na konci 
komandu RETURN, návrat..  
 

Mentální mapy ©. 
 
Asi před pěti lety jsem objevil zajímavou knihu Angličana Tony Buzana ("The Mind Map Book"), kde 
popisuje svůj systém mentálních map ©. Je to metoda, kterou vynalezl a také si ji dal registrovat coby 
copyright. A stala se tak úspěšná, že si Tony založil firmu a přednáší svou metodu po světě. Koumáci z 
oborů počítačů totiž vymysleli ještě tzv. flow charts, jakési schémátko programu, tak jak běží (když 
běží :-)). Proč? Z důvodů praktičnosti: zkuste z tisíce řádek programu na první pohled uhodnout, co to 
vlastně dělá! Pravda, každá linka má tzv. poznámky, ale i tak je to nepřehledné. Diagram naopak ukáže 
přímo různé funkce ve formě stromu, jehož větvemi jsou různé části programu, obsahující obdélníky se 
jmény funkcí, kterou při tom či onom kroku program vykonává. A podle spojovacích čar pak 
vysledujeme nejen kde zrovna jsme, ale kam půjdeme v příštím kroku - koneckonců jsou tam i 
"rozcestí", tzv. decision blocks. A tady asi Tony dostal svůj nápad . . . 
 

Mapování. 
 
Název je ovšem jen přibližný: je to vlastně grafické zobrazení širokého tématu s mnoha podtématy ve 
formě jakéhosi "stromu" - podtémata jsou zobrazena coby jednotlivé větve, přičemž data, která spolu 
souvisí, na stejné větvi visí :-). Nejjednodušší je to ukázat na obrázcích. Obr1a. ukazuje soupis věcí, 
které potřebuji udělat, když chci jet na chatu. Obr.1b. ukazuje totéž, ale ve formě "mapy".  
 

   
 
Pochopitelně nejde jen o to, že to je přehlednější: celé "aranžmá" také pomáhá naší paměti - věci se lépe 
pamatují, když se na něco zavěsí. Tony ovšem rozjel svou metodu ještě dál: navrhl použití různých 
barev, přídavných obrázků, prostě čehokoliv, co upoutá a případně vzbuzuje další asociace, teda 
vzájemné spojení. Každý si pak svou mapu udělá podle sebe - je to tedy t.zv. volný formát. Důležité je, 
aby každý klíčový bod - tj. odkud vyrůstá další větev - měl svoje klíčové jméno, nejlépe jedno či dvě 



slova. Detaily Buzanovy metody jsou v mé knize "Umíme se učit?"( Klub KČK). Mapu si uděláme na 
začátku jen na nečisto, než se zacvičíme. Pak ji prostudujeme a zjistíme, zda je obsahově správná, 
vyjadřuje-li správné nadřazenosti a spojitosti a také zda je opravdu efektivní. V případě přípravy na 
zkoušku bychom měli zpaměti umět nejen vyjmenovat všechny důležité větve, ale i data na nich. Opět si 
příliš nesvazujeme ruce formou či detaily - daleko produktivnější je mapy zjednodušovat než naopak.  
 

Výsledky.  
 
Nejen že se z mapy rychleji učíme, ale také si to déle pamatujeme, protože objevujeme nové souvislosti, 
které to zakotvení v paměti posilují (něco jako háčková slova z kapitoly o paměti v knize "Umíme se 
učit?"). Obzvláště výhodné jsou mentální mapy pro psaní článků, výtahů, reportů či rozpracování 
nových poznatků. Také pro učení je to výborná pomůcka, neboť už kreslením mapy se vlastně učíme. 
 
Osobně používám tyto mapy skoro na vše - jakmile si na ně zvyknete, nemůžete bez nich ani být. Tak 
například dvouhodinovou prezentaci mé přednášky mám jen na jednom papíru. Podobně, když 
naslouchám nějaké přednášce, dělám si mapu hned při tom. Napsat si jen "obsah" a z toho pak později 
udělat mapu - to není jen ztráta času, ale také ztráta důležitých souvislostí! Brzo jsem se vytrénoval 
natolik, že už vím předem, kam přednášející míří, kdy odbočuje nebo začíná nový námět. A co víc: 
naučil jsem se velké střídmosti v mých poznámkách: věci, které se dají logicky odvodit, zbytečné detaily 
či drobnosti, to vše nás jen rozptyluje a zabírá místo na papíru. Vzpomínám, jak jsem si kdysi na 
technice dělil data na "nová", "důležitá", "zajímavá" a "potřebná". Nuže mapy mě naučily něco jiného: 
dělit data jen na "důležitá" a "ta ostatní". Opět se ukazuje pravidlo, že detaily jen zatěžují paměť a co 
je horší, většinou se tam udrží déle, než ty důležité věci, právě proto, že se nám zdají "zajímavější".  
 

Obsahy knih a učebnic. 
 
Po čase jsem si začal psát i obsahy knih, co jsem kdy přečetl - ale opět jen mapou - a to celou knihu na 
jednu, maximálně dvě stránky (v tom případě používám obrácenou stranu téhož papíru, abych to 
neztratil :-). Kostru mapy mi dá sám "Obsah" či seznam kapitol: každá kapitola je totiž nová větev, na 
kterou pak věšíte témata a podtémata, fakta a podobně. Nejprve si knihu prolistuji, abych si udělal 
představu, jak je vlastně sestavená, nakreslím si strom, většinou podle názvu kapitol, a pak už se začtu 
do první kapitoly. Mapku kapitoly (navěšenou na tu první větev), většinou dělám až po přečtení celé 
kapitoly - ale dá se to dělat i hned, když to umíte - a to z označených vět v knize (které značím jen 
měkkou tužkou a to ještě jen svislou čárou na okraji knihy - ta lze později snadno vymazat).  
 
Jiná situace je u učebnic či vysokoškolských skript - tam nestačí mapa na jeden papír, ale je lepší udělat 
si mapu každé kapitoly či přednášky na jeden či dva listy - ale nikdy ne víc! Ze začátku vás to 
pochopitelně bude svádět dát do mapy vše, ale toho se brzo zbavíte, když se vám to na ten papír nevejde 
- a budete přemýšlet, zda to tam patří, nebo ne. Pokud potřebujete příklady či soubor dat ve formě čísel, 
to už se dá udělat na jiný papír a pak přidat do kroužkového bloku hned za mapu - není to prostě vhodné 
to zamíchat do mapy. Většinou si mapu ani nemusím memorizovat, když je dobře dělaná, vybaví se mi 
totiž jaksi už "sama". 
 
I zjednodušování map je učební proces - prostě později vymažete to, co je zbytečné nebo i změníte 
celou strukturu.. Mapa se dá rozdělit i na víc papírů, ale tak, aby každý papír měl ucelené větve - 
samotnou větev ale nikdy nedělíme na dva papíry. Celá skripta se pak dají složit jako sešit - nebo do 
kroužkového bloku, kde jednotlivé stránky jsou mapy jednotlivých kapitol. Vytvoříte-li si mapy už 
během školního roku, pomůže vám to lépe přejít k dalším kapitolám, hlavně k těžší látce a na konci 
semestru budete překvapeni, když zjistíte, co všecko si už pamatujete. Nejen, že nebudete ztrácet čas 
děláním map "až potom", ale poznáte, že jste se tehdy při tom "kreslení" už i hodně naučili a tak budete 
mít před zkouškami lehčí práci.  



 
Poznámka: Těm, kdo jsou zvyklí učit se z poznámek, nedoporučuji, aby přešli jen na mapy coby 
záznam přednášek - mohli by být před zkouškou nepříjemně překvapeni - pro ty je lepší používat mapy 
dělané až z poznámek doma, a při detailnějším studiu. Jiní, kteří studují jen ze skript, najdou užitečnost 
map hned od samého začátku. A ještě něco pro lidi, co jsou zvyklí dělat s počítačovými flow-charts: 
mentální mapy jsou něco zcela jiného, už proto, že slouží jinému účelu.  
 

Další informace. 
 
Na netu je pár počítačových programů, které nám mají pomáhat generovat mentální mapy©, navíc 
pěkně vypadající, když je vytisknete, ale to je také vše. Věřte, že obyčejný papír a barevné tužky dokáží 
daleko víc: nějak víc angažují náš mozek a ten je pořád ještě ten nejdůležitější nástroj . Pokud můžete, 
přečtěte si také nějakou knihu od Tony Buzana, případně navštivte jeho net-stránku: 
http://www.buzancentre.com/TBuzan.html nebo http://www.buzan.co.uk Nakonec přikládám ukázku mé 
mapy (Fig.3.), kde jsem se snažil přijít na to, jak "dohotovit víc projektů včas a rychleji". Pokud jste také 
takoví jako já (že toho hodně začnete, ale míň už dokončíte :-), zkuste si udělat takovou mapu sami, 
budete překvapeni. Při hledání závěrečné odpovědi jsem použil můj vlastní malý trik: nechal jsem si 
jednu větev na udělání závěru a patřičné spojitosti s jinými větvemi jsem očísloval, místo abych mapu 
překresloval tak, jak by správně měla být. Je to tedy mapa pracovní, ale o to víc by měla ukazovat, jak 
se to vlastně dělá. 
 

 

To byl jen takový nápad, řeknete - nu ano, ale i to už je vlastně inspirace, a takový "zlepšovák" vám 
může někdy hodně pomoct. Dnes najdete inspiraci hlavně v použití počítače - tak například poslední 
dobou se místo oněch žlutých přilepovacích lístků, dají dělat elektronické, které vám pravidelně 
vyskakují na obrazovce, např. k procvičování. A to nemluvím ani o sublimálním učení, kde se "hlášky" 
objevují na obrazovce jen zlomek vteřiny, takže je nevnímáte, ale vaše podvědomí ano.  
 

Srovnání skript a poznámek. 
 
Po přednášce - nejlépe co nejdříve, nejpozději druhý den, kdy si ještě nejvíc pamatujeme - si poznámky 
přečteme. Ale ne samostatně: otevřeme si vedle skripta a srovnáváme. A nejen čteme, ale také hned 
pozorujeme, co je kde navíc, kde je změna, jak je to důležité, zda se to doplňuje a podobně. To je 
vhodná doba k barevnému podtrhávání ve skriptech a přídavným poznámkám navíc, to už ale do pravé 
poloviny poznámkového bloku. 24 hodin je také ještě jinak (podle vědců) důležitá doba. V té době je 
třeba látku v paměti "utužit" a případně opravit "chyby" v našem myšlení, ještě než se permanentně 
"zapálí" do naší paměti. Při čtení se hlavně snažíme textům porozumět, což nám pomůže (viz lekce o 
paměti) si je i lépe zapamatovat. To se zdá samozřejmé, ale ne vždy jsme schopni vše na první čtení 
pochopit. To je normální jev - otázkou je, zda se zastavit, dokud tomu neporozumíme, nebo místo 
označit a jít dál. Druhá metoda je lepší - koneckonců stejně se budeme muset vracet víckrát, zatímco 
získat co nejdřív přehled o celé sekci má svůj vlastní benefit, tedy prospěch. Naše paměť si ovšem sama 
vybírá, co se jí k zapamatování líbí, co si chce zapamatovat, ale to nelze příliš spoléhat - spíše naopak. 
Už Freud přece říkal, že zapomínáme, protože chceme zapomenout :-). 
 
Stará anekdota říká, že nejlépe porozumíme přednášce, když ji sami přednášíme. Ovšem přednášet 
můžeme, jen když předmětu dostatečně rozumíme. Je to tedy takový začarovaný kruh. Kde je tedy 
řešení? V případě knihy máme výhodu, že si ji můžeme "předčíst". A pak začneme knihu studovat 
aktivně, tj. kriticky a navíc expresivně. Pasivní, tzv. receptivní studium prostě hltá fakta postupně, 
zatímco expresivní studium se je snaží hned aktivně vyjádřit, případně to vysvětlit jiným - a tím i 



sobě. 
 
Jiné takové dobré pravidlo je studovat knihu jako celek, ne jen rozkouskované porce, které se pak těžko 
spojují a navíc nás svádí, abychom každou část přežvykovali stejnou dobu, ať je to podstatné či 
nepodstatné. Učení "vcelku" nám také lépe pomůže pochopit "obsah" - detaily lze doplnit později, 
případně je vynechat, když jsou nepodstatné. Jinými slovy, dělat to asi tak, jako když sestavujeme 
mentální mapy. 
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Toto je ukázková kapitola z knihy UMÍME LOGICKY MYSLET? , cvičebnice správného 
logického uvažování. Celá kniha právě vyšla, můžete ji stáhnout jako zip nebo PDF  

 
 

LŽI, ZATRACENÉ LŽI A STATISTIKA  
 
Možná, že jste si všimli, že logická obrana je většinou možná ve třech verzích: vysvětlení, ironie anebo 
případně i použití jiných alogizmů k obraně - není to čisté, ale cítíte-li, že protivník zúmyslně klame, není 
důvod, proč nepoužít proti němu stejnou taktiku, zvláště když on tomu zase tak moc nerozumí :-). To 
obzvláště, použijeme-li něco rafinovanějšího, na co on nestačí . . .  
 

 
Toto stupňování prý kdysi vymyslel sám Mark Twain. Vtipné, ale vtip to bohužel není: už v našich 
alogizmech jsme zjistili, že nejnebezpečnější lží je vždy ta, která se na něco jiného odvolává nebo se 
snaží vypadat jako logický, neřkuli přímo vědecký závěr. Jednou takovou doménou pro klamy je 
matematické modelování - udělal jsem pár takových modelů a řeknu vám jedno: je to užitečný obor, ale 
kdo tomu nerozumí, nebude věřit, kolik nesmyslů se tam často dá "dokázat", viz klimatologické modely. 
Jiným takovým oborem je právě statistika. To je věda, která matematicky zpracovává naměřené údaje a z 
nich dělá statistické závěry . Pokud se ovšem vyhne těmto chybám:  
 
1) Naměřené hodnoty mohou být správné nebo správné, ale špatně aplikované , například nesprávným, 
zaujatým výběrem. Ale i ty úplně správné hodnoty lze špatně interpretovat, tj. použít tak, aby se došlo ke 
špatným závěrům. Podívejte se na dva grafy níže. Na první pohled jde o dva zcela jiné případy. Zatímco 
první graf ukazuje hodnotu, která klesá jen mírně, druhý má rychlý spád - dokonce se zdá, že za nějakou 
dobu skončí na nule :-).  
 



 
 
Podívejte se ale na vertikální stupnici: najednou vidíme, že se jedná o stejný graf, kde hodnota za dobu 10 
dnů poklesne jen o pět procent. Druhý graf je tzv, graf s "posunutou nulou" - ta v grafu ukázána vůbec 
není. Ano, někdy je opravdu potřeba vizuálně "zvětšit" tu výchylku či výchylky, aby byly lépe vidět malé 
změny - třeba při zobrazení šumu či malých oscilací. Ale při zobrazování dlouhodobých trendů malé 
změny nemusí moc znamenat a autor takto zobrazeného grafu nás prostě - vědomky či nevědomky - 
klame, když naznačuje, že jde o drastickou změnu.  
 
Nebo tyto dva grafy níže: řekněme, že jde o teplotu v různých obdobích a červená přímka značí střední 
hodnotu vypočtenou pro celou dobu. Který průběh by se vám zdál nebezpečnější pro zemědělství? 
Klimatologové tvrdí, že ten vpravo, protože průměrná teplota vzrostla z 24 na 24.5 stupně Celsia a to za 
několik desetiletí. Jenže ta vlevo zobrazuje výkyvy během jednoho roku, výkyvy +/- 10 stupňů, teda 
značně větší!  
 

 
 



A ač je průměrná hodnota v obou případech téměř stejná, horní výkmity v levém grafu (na 34 stupňů) 
mohou vést k obdobím velkého sucha, suchopáru. A tyto s byskytují během normálního roku! Obrázek 
napravo oproti tomu ukazuje poměrně malé, nepodstatné výkyvy, která sice mají nepatrně větší celkovou 
průměrnou hodnotu, ale špičkové hodnoty se od průměrné hodnoty téměř neliší. Dovedete si asi 
představit, že pak ty všechny výkmity v grafu nám ta "střední" hodnota krásně zamaskuje. To se jistě 
hodí tomu, komu se zrovna některá ta hodnota nehodí do krámu :-).  
 
2) Chyba prokládání: Naši "klímové" se sice naučili statistické triky, ale ne už opravdovou statistiku. 
Představte si křivku složenou z už vypočítaných středních hodnot, která má také výkyvy nahoru i dolů. 
Proložit těmi body křivku sice lze, ale ne už předvídat do budoucna. Na to je třeba použít tzv. běžící 
průměr (running average), kde se sice dělají průměry, ale vždy za tři poslední roky, např. 2000, 2001 a 
2002, další bod bude z let 2001,2002 a 2003. atd. Tím se křivka poněkud vyhladí a je spolehlivější. Ještě 
přesnější je, když se dělá průměr za šest let, atd. I tak lze ale pak "prorokovat" do budoucna jen na 
řekněme 12 let. Podobně i samotné zobrazování v procentech může být klamné, podívejme se na jiný 
případ: dvě firny propustily každá deset procent zaměstnanců. Co už se ale neřekne je to, že první firma 
byla daleko větší, řekněme, že měla deset tisíc zaměstnanců a druhá jen dvacet. Poslala teda první firma 
na ulici defakto tisíc zaměstnanců, zatímco druhá jen dva - ano, opravdu, jen dva :-)  
 
3) Použití průměrů na "živé" hodnoty. Kde dochází k velkým výkyvům, je střední hodnota (průměr) 
velmi pofidérní číslo, které nám nic neříká. Proto se určuje i statistická úchylka, která vyjádří i velikost 
chyby, když na reálnou hodnotu použijeme měření středem. Tak bychom zjistili, že teplota během roku se 
měnila 20 °C plus/mímus 100% (tedy 20 °C +/- 20 °C). Asi by se vám nelíbilo, kdy vám nahlásili 
meteorologové: Dnes bude teplota v průměru 20 20 °C (ale už nedodali, že s minimální teplotou 0, která 
během dne dosáhne až 40 °C¨).  
 
Ekologická ekvilibristika kromě toho, že použila střední hodnoty, které jsou vypočteny jako střed z 
takvýchto výkyvů (během roku), šla "vědecky" ještě dál: zjistila, že se průměrná teplota změnila za 
posledních x let o celou 0,1 tj. desetinu stupně Celsia. Z toho pak nelineárním kalkulem "zjistili", že za 
sto let vzroste tato teplota o celého půl stupně. Proč nelineární kalkul? Zatímco lineární, úměrný kalkul 
by nemohl předvídat jimi vymyšlenou katastrofu, nelineárních kalkulů je mnoho a čím větší výkmit, tím 
větší nepřesnost prodloužení křivky do budoucna :-).  
 
4) První chyba tedy bylo použití "průměrné " teploty. Navíc ne na celém glóbu, ale jen v jednom místě, a 
zprůměrováno za celý rok. A ta průměrná teplota nám za posledních sto let stoupla o celých 0,1 stupně! 
jak je pak možné, že na mnoha místech na globu kolísá teplota od -20 až k +20 stupňům a lidé tam žijí 
bez problému? Co nám teda to 0,1 stupně říká? Nic, protože už je to navíc velmi blízko samotné chybě 
měření pro obyčejný digitální teploměr(0,1 stupně C je totiž 0,5 procenta při teplotě kolem 20 stupňů) . 
Přesné přístroje měří přesněji, ale 0,05 stupně C je tam už slušná přesnost.  
 
5) Další chybou byla nelineární aproximace: malé chyba teploty tak způsobí velkou chybu v 
aproximaci, tj nahrazení grafu průběhu teploty nějakou matematickou křivkou. K tomu ale potřebují 
naměřené hodnoty hodně daleko dozadu. Odvolávají se třeba na to, že v Praze (jako jediné v Evropě) se 
měřila teplota v Klementinu už v osmnáctém století. Používal se ovšem ještě rtuťový teploměr. Byli-li 
řekněme metr dlouhý, pak běžná teplota 20 stupňů by ukazovala sloupec rtuti řekněme 40 cm vysoký a 2 
cm by představovaly změnu 1 stupeň Celsia. Dva mm by pak bylo ono 0.1 stupně, Při zakřivení rtuťové 
hladiny řekněme 1 mm by jen samotná chyba čtení - chyba v procentech změny teploty - byla 50 procent! 
 
 
6) Největší chybu ale udělali klamatologové (hele překlep, ale vtipný, tak ho nechám!) v odhadu, jaká 
teplota bude za sto let. Na rozdíl od interpolace ( tj. výpočtu hodnot mezi dvěma měřeními, který je 
poměrně přesný: včera bylo ráno 15 a večer 16, někde mezi tedy muselo být 15,5 stupňů) naši proroci 



také navíc extrapolovali, tj odhadovali hodnoty do značně vzdáleného budoucna (i sto let!), tj. od dnešní 
změřené hodnoty. Jejich odhad bude asi tak legrační jako onoho Američana, který v roce 1860 odhadl. že 
s nárůstem osobní dopravy se za padesát let pokryjí ulice do výše kolen koňským hnojem. Vtip je v tom, 
že netušil, že situace se drasticky změní, zatímco klimovědci by to tušit měli ( a proto asi zanedbali vliv 
slunce, který se odhadnout do budoucna nedá, viz přicházející doba ledová :-).  
 
Dnes už víme, že naše planeta žije v tepelných cyklech a že nás někdy v budoucnu čeká právě i ta doba 
ledová. Kdo za ty cykly může? Naklonění zemské osy a podobně. Ano, hlavně Slunce, ten nejdůležitější 
faktor, který klimatologové ležérně ignorují, protože jinak by se jejich proroctví slepých mládenců 
rozpadlo ve švech. Ano, je to především Slunce, které ohřívá Zemi a brz něhož bychom tu žádnou teplotu 
neměli :-). Oproti Slunci je vliv veškerého CO2 ve vzduchu zcela zanedbatelný. Už jen oběh Země kolem 
Slunce po elipse (místo po kruhu) způsobuje výkyvy místních teplot až 40 stupňů Celsia, tedy asi 400 
krát víc, než oněch mizerných 0,1. A to prosím když bude situace na Slunci běem roku stále konstantní!  
 
Opravdu vědecká metoda se skládá ze čtyř částí: 1) měření, 2) hypotéza, 3) testování hypotézy a 4) 
případná oprava hypotézy. Naši "vědci" jak je vidět, si to trochu zjednodušili na 1) měření a 2) 
hypotézu. Nikde už nepíší o jejím testování, případně opravě, pokud nebyla přesná. Důvod může být jen 
jeden: poslední dva body nejsou nutné, když předem víme, že je hypotéza založená na špatných datech a 
aproximacích :-). Ale přírodu neoklameš, ta si to otestovala sama: průměrná teplota se totiž za posledních 
pár let vůbec nezvyšovala, asi nějak nečte ekologickou propagandu.  
 
Dnes musí i naši proroci uznat, že jejich "oteplování" zemské atmosféry pomocí pálení fosilních paliv je 
asi tak mocné jako plivání do moře. Jedna malá sopka dokáže svým popelem udělat paseku větší než 
hromada ocelářských pecí, nemluvě už o velkých lesních požárech. A tak už naši proroci raději nemluví o 
oteplování, ale o "změně klimatu". To je ovšem špatná taktika, "změna" totiž může jít nahoru i dolu. V 
případě, že se bude spíše ochlazovat (jak už se to dva roky děje), "ochrana" ovzduší bude absolutně 
zbytečná. Přesto všechno se budou zřejmě tepelné odpustky prodávat dál, vždyť o peníze jde až v první 
řadě :-).  
 
Poslední dobou se vynořilo navíc několik skandálů: oni opravdu vybírali jen naměřené hodnoty, které se 
jim hodily do krámu a navíc se ještě radili, jak ty ostatní zamlčet. A kdepak je dnes oněch 2000 vědců. 
kteří ten nesmysl předtím podepsali? Odešli tak, jak přišli - do etheru. Viděli jste snad někde pod tím 
prohlášením podepsaná skutečná jména? A Nobelova cena cena pro Al Gora? Také dobrý vtip, jako 
Nobelova mírová cena pro Yasser Arafata . . .  
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Toto je ukázková kapitola knihy TECHNIK ZA OCEÁNEM. , která popisuje zkušenosti českého 
inženýra v Kanadě i jinde. Celá kniha právě vyšla, můžete ji stáhnout a to jako zip nebo PDF  

 
 

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 zabrzděný 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 mě - s kolegou - vyšel článek v Elektrotechnickém obzoru. Byl o něco menší než 
obyčejná 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 diferenciální 
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, výše uvedené 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 do Llaurentid. Život začínal být zajímavý.  
 

Končím s Quebekem. 
 
Jako obvykle, něco do toho vlezlo. V našem případě to byl quebecký separatismus. 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 sLevesquem, 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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Z HISTORIE NAŠÍ KNIHOVNY "KNIHY OFF-LINE" (3)  
 
Plánů jsem moc neměl - nevěděl jsem o tom nic - zatímco když se nechá uzrát čas, člověk už za pochodu 
pozná postupně, co a jak. Tak především formát: naše knihy jsem začal psát v HTML - tehdy se to ještě 
moc nevedlo (1998) - a hlavní důvod byl ten, že jsem do knih často použil články, které už byly předtím na 
netu. Ano, a ty už byly zformátovány do HTML! :-). Nedalo to teda velkou práci, vybrat je tématicky k 
sobě, složit je a upravit ve formě knihy. Mělo to i jiné výhody: formát dovoloval vkládat obrázky a později 
jsem přidal i zvuk a videoklipy. A největší výhoda? Dalo se to číst každým prohlížečem ( browserem, jako 
je IE a podobně). To byl asi také důvod, že se k nám hrnuli čteníři jako houby po dešti . . .  
 

 
Ostatně jakou měli tehdy alternativu? Prostý textový formát TXT neměl žádné formátování, obrázky či 
barvy a původní 7 bitové ASCII neumělo ani českou diakritiku ( dnešních 8 bit to umí). Nejvíce tehdy 
používaný formát DOC od MS Word to řešil tak, že pro každé písmeno české diakritiky měl kombinaci 
kontrolních kódů, která činila fajl - navíc s BMP obrázky - pět až desetkrát delší než pro HTML. 
Pokračujíc v této neohrabané tradici, WORD před několika lety dokonce změnil formát z DOC na 
DOCX, který se nedá starými verzemi programu Word ani číst. Však je sám osud potrestal. Sice pár těch 
nových Wordů prodali, ale zákazníci nepromíjí a tak se vrhli na jiné, lepší a dokonce zdarma. Finanční 
ztráta byla asi veliká. A ještě jedna věc. do Wordu se tehdy daly našťouchat lehce i virusy. Proč? Protože 
sám program povoloval uživateli subrutiny, tak zv. makra. Vzpomínám ještě na jeden hřích Microsoftu: 
jejich pošta sice měla pro zákazníka 2 volby "otevřít přílohu ručně" anebo "automaticky", ale program 
měl default (předvolbu) "automaticky", takže jste si netušeně natáhli virusa ještě než jste poštu otevřeli. 
Inu i mistr tesař se utne, natož nějaký nezkušený programátor :-).  
 
Další nevýhoda formátu DOC byla ovšem i ta, že aby se dal číst, museli jste si koupit ne zrovna levný 
program Word (pokud se pamatuji, stál skoro tolik, co celé Windows). Autoři pečlivě dbali na to, aby to 
prostě někdo jiný nemohl číst. Teprve daleko později přišel - zdarma, ale už pozdě - čtecí program pro 
Word (Wordview), ale tam jste fajl nemohli ani kopírovat nebo dokonce editovat. Nu a asi před dvěma či 
kolika roky vydali WORD addon pro IE, takže tento browser vám už také přímo otevře DOC ke čtení.  
 
A pak se hrnuly i jiné formáty: doc (neplést s DOC), prc, mobi (dosud žije v některých čtečkách, např 
Kindle), Microsoft LIT, KF8(Kindle) DjVu ( výhodný hlavně pro obrázky a skeny), Plucker, Postscript, 
teaLDoc , PDB, RTF (levná verze Wordu), LRF, Mobipcket, Picket, PDA, z novějších pro i-phone, atd. Z 
těch, co přežily i do éry elektronických čteček, citujme hlavně EPUB ( 22% textů) a PDF (35% textů) - 
podle statistiky z roku 2010, dnes už jasně vede EPUB. 
 
Eletronické čtečky se většinou orientují na EPUB, PDF, MOBI a TXT. Mnohé tvrdí, že čtou i HTML, ale 
zatím jsem neviděl jednu, která by to dělala pořádně, obzvláště tu češtinu. Proč teda bylo tolik formátů? 
Na rozdíl od babylonské věže zde šlo jen o peníze, ano, ale až v první řadě. Naštěstí praktická 
použitelnost pro současný hárdvér to vyhrála. 
 
O EPUB a PDF jsme se tu už hodně bavili. PDF je vlastně jen zakódovaný fajl, tak jak se zobrazí na 



obrazovce: bere text i obrázky. Nu a protože vše, co vidíte na obrazovce, je už vlastně předem 
zakódováno, objevil se i způsob, jak rychle něco "z-pedefovat" - vytiskne se to ne na papír, ale do 
elektronického fajlu *.PDF a je to. Jak už jsem ale psal, verze, kde je kniha jen skenována a zobrazena v 
PDF jako "obrázek", nelze normálně, tj. jednoduše (a hlavně levně) převést na text digitální pro 
obrazovku jiné, neúměrné velikosti (x krát y) . Bohužel tyto skeny jsou většinou z papíru formátu A4, tj, 
na čtečce budou příliš malé, nebo při zvětšení přelezou ven z obrazovky (jen obrazně řečeno :-). 
 
EPUB pracuje jinak: jsou to vlastně články (kapitoly) v HTML, složené do jedné knihy a "z-
epubované" (specielně zazipnuté). Naše knihy HTML měly to saeé, ale kapitoly byly jednotlivě a proto se 
celá kniha musela spojit tak, že se "zazipovala" (normální zip) a čtenář si ji musel pro čtení "odzipnout". 
Náš zip ostatně hlavně všechny kapitoly slepoval do jednoho většího fajlu.  
 

 
Počítám, že zatím tyto 4 formáty (EPUB, PDF, MOBI a TXT) také na delší dobu ovládnou tržiště. Ale 
opět: biznys je biznys a "prodejné" knihy (tj. za peníze) jsou navíc zamknuty metodou DRM - tedy buď 
jsou "neokopírovatelné" nebo alespoň jinou čtečkou "ne-čtitelné" .-). Na netu jsou sice programy, 
(většinou drahé) jak DRM odstranit, ale jak ty dobře pracují, to nevím, nezkoušel jsem to.  
 
Celkem vzato, náš čtenář má zde hned několik výhod: 
a) knihy jsou zdarma a nezamknuté DRM 
b) dají se číst jakýmkoliv prohlížečem-browserem (formát "zip", tj. HTML po odzipuntí) nebo PDF, kde . 
95 procent už máme hotovo, zbytek bude do konce roku (ty se dají číst na čtečce nebi v Adobe reader, 
který je zdarma). Jinak i IE má zdarma addon na čtení PDF. Addon na EPUB (zdarma) má zatím jen 
browser Mozilla Firefox, ale je opravdu dobrý. 
 
Pochopitelně formát není vše - hlavní je obsah. Nu ale vy, co jste někdy naše knihy četli, už znáte 
odpověď i na to :-).. 
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KNIHY ZDARMA A KNIHY PRODÁVANÉ 

 
Vlastně bych se měl omluvit: o knihách za peníze jsem tu mnoho nemluvil. Omlouvat se ale nebudu: 
jednak si tu píšu co chci a nejsem nikomu odpovědný, jednak proto, že tam si prostě koupíte čtečku a 
vybíráte knihy - to ostatně umí každý. Navíc tu nebudu nikomu dělat reklamu (za 14 let, co je náš 
časopis v existenci, i když postupně jsme měnili jméno či formát, jednu zásadu jsme nikdy nezměnili: 
nedělat reklamy a nepsat o politice. Proto jsme tehdy ten Internet nebudovali :-). 
 
Mám ostatně k těm knihám "prodejným" jisté výhrady, i když na druhé straně plně uznávám, že jsou 
dělány profesionálně a pokud jsou od stejné firmy jako vaše čtečka, nebudete s nimi mít žádné problémy 
(doufám). ro češtinu si raději předem ověřte, zda ji čte dobře. Na rozdíl od papírových knih je ale 
nemůžete kopírovat (ani pro vlastní potřebu) či případně vrátit, prodat nebo darovat místní knihovně:-). 
Ale to výrobci výhodně - pro ně výhodně - obešli tím, že už dne zásobují veřejné knihovny 
"vypůjčitelnými" exempláři, které se samy z a14 dní či později samy vymažou nebo zamknou.  
 
Ovšem naše doména KNIHY ODD-LINE má jen knihy zdarma je: máme jich tu celou knihovnu a o tu 
se musím starat především. Dnes už dokonce vychází i časopis Sfinga ve formátech PDF i EPUB ( a 
ještě navíc na netu, v HTML ). Jak jsem se přesvědčil, jdou tyto číst na většině čteček, musíte je tam ale 
umět stáhnout. Jsou sice copyrightované, ale pokud je nebudete publikovat jinde, tisknout pro jiné či 
masově rozmnožovat, nebudete s námi mít žádný problém. 
 

 
Dále jsou ovšem na netu další tisíce knih zdarma a pokud toho nevyužijete, dá se říci, že vaši čtečku 
používáte jen asi tak na 20 procent, jen pro "prefabrikované" knihy. Klidně stačí dát do Googlu "knihy 
pdf" (nebo "books pdf") a dostanete stovky linků. Pro jistotu můžete dát raději hned "knihy pdf 
zdarma" , aby vám to nevychrlilo plno linků na knihy za peníze. Za knihy zdarma nemusíte platit 
(většinou, itam jsou chtráci, ale to poznáte sami předem ) a když se vám po stažení kniha nelíbí, prostě 
je smažete.  
 
Tím to ale nekončí, na netu je i plno časopisů a článků - většina vědecké literatury je totiž psána v PDF, 
o jehož oblíbenost už nse od začátku zasloužili studenti a akademici. Byl jsem překvapen kolik dobrých 
článků toho kterého výzkumníka najdete na netu. jsou tma ovšem i články za peníze (např. dost 
předražený JSTOR, jehož články najdete na netu i jinde a zdarma, většinou na stránkách samotných 
autorů) 
 
Je tu ovšem malý problém: tyto články byly formátovány pro velkou a širokou obrazovku PC či laptopu, 
na čtečce by se některá PDF s obrázky jevily buď příliš malé, nebo zase přes okraje displeje ( tedy 
neviditelně:-). To samé platí pro skenované knihy, které jsou vlastně také obrázky, ale stránek s 
textem :-) Pomoc je lehká: ty, které jsou čistě digitální (teda ne s obrázky či skeny) zkonvertovat na 
TXT, kterýžto formát bere a správně zalamuje každá čtečka. Který program konvertuje PDF na TXT? 
Rozhodně ne všechny: Adobe Reader vám někdy rozhází řádky, jindy pokazí diakritiku. Dobrý pro 
českou diakritiku je Nitro Reader nebo LotApps. Pokud jde o krátké články či povídky, nemá ani cenu 



to ještě dál z TXT konvertovat, ztratíte už tka sot času a jak už jsme psal, všechny čtečky čtou TXT. . 
 
Když dělám výzkum pro Voynich manuskript, bez těch článků na Netu se prostě neobejdu- kolegové 
tam píší o sto šest. Pravda, mohl bych je číst na PC, ale proč nevyužít ča,s kdy jsem někde jinde a 
nemám co dělat? Obzvláště když je článek třeba v italštině, který si musím nejprve přeložit Googlem a 
pak teprve v klidu přečíst na čteččce, já italsky znám je výrazy jako "ragazza maledetta" a pod. . . .  
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