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Všechno jeden

kolotoč

Ing. Eduard Smutný
Tesla Elstroj Praha

Nad minulostí se nerad zamýšlím. J ednak si ji moc nepamatuj1: a
jednak mám dojem, jako bych kráčel dozadu jako rak. Ono se to často
ř{kává, jo, dříve to bylo lepší, ale nejhorší je, že to je pravda. Nemyslím
tím dřz'11e" žádnou předválečnou dob·u, ono někdy stačí, aby uplynul
jeden" den a člověk řekne: včera to bylo lepši. O věcech totiž rozhodují
čím dál tím více lidé mírně řečeno nekvalifikovaní a není divu, že pak
i rozhodnutí z jednoho dne nás mohou posunout o léta dozad1L.
Dostudoval jsem v roce 1966 ČVUT FEL, obor radiotechnika .
Krystalky a tranzistorové přijímače jsem však stavěl od svých deseti let. Tehdy to nebyl takový problém, protože například upmst1'ed
Václavského náměstí stál obchod pro radiocLmatéry. Prodávali tam
radiotechnický materiál a kompletní sta ·ve bnice radiopřijímačů i s
návodem na stavbu. Otec mě tam naučil chodit a chodil jsem tam ještě
při studiu na vysoké škole. Svůj poslední přijímač jsem postavil v mce
1965. Potom již začala situace být taková, jaká je dnes. Nemáme , zeptejte se příští týden, máme dostat zboží. Od té doby jsem si nekoupil
žádný tovární radiopřijímač. Od skončení vysoké školy dělám v Tesle,
ale moc se tím nechlubím. Jednou jsem za odměnu dostal radiopřijímač
Tesla a je na něm možno chytit dvě až tři stanice. nepočítám-li ty, které
se naladí vícekrát.
Možná někomu přijdou tyto věty jako škarohlídské, jako by je vyslovoval někdo zatrpklý. Ne, nejsem zat1pklý, jsem dokonce znám jako
ojedinělý optimista naší výpočetní techniky. Mohu také prohlásit, že
mi nikdo nikdy nehodil klacek pod nohy. Lidí, kteří Hdili naši elektroniku, jsem si proto vždy vážil. Nebyli zlí, ale byli
i když ne
schválně - prostě takoví, jací byli. Systém řízení se čím dál tím více
zesložiťoval, snad aby složitost zakryla třeba neschopnost. Postupně se
vlivem špatného řízení a jednostranného pohledu na kádrovou práci paralyzovala jakákoli tvořivá činnost. Nikdo tedy neublížil mně, ale ublížili
jsme sami sobě a především nastávající generaci.
1
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Po škole jsem v roce 1966 nastoupil do Tesly Elstroj v Praze. Zde
jsem zůstal dodnes. Tesla Elstroj má pro mne tu přednost, že je to
strojírenský závod a na elektroniku se zde moc nedá. Na výpočetní techniku již vůbec ne. Nikdo z vedottcích pracovníků těmto oborům ani moc
nerozumí a ani nefandí. To je dnes však veliká přednost. Když si totiž
vedoucí pracovník myslí, že něčemu rozumí, a ve skutečnosti tornu tak
není, nadělá více škody než užitku. První dva roky jsem pracoval jako
konstruktér a navrhoval jsem přístroje pm měření a zařízení pm výrobu
elektronických součástek jako byl např{klad měřič tloušťky napařované
vrstvy. V roce 1967 se začal v Tesle Elstroj dělat litograf s elektronovým
svazkem podle japonské firmy Jeol. Byl uTčen pro výrobu masek integrovaných obvodů. Takový litograf potřebuje ke s11é r'innosti mnoho
vstupních dat a musí být řízen počítačem. Tehdy, stejně jako dnes , nebyl
žádný hotový minipočítač ke koupi. Tenkrát si mě zavolal náš technický náměstek ing. Weinzetl a zeptal se mne, zda bych vzal úkol vyvinout řídicí minipočítač k litografu. Nevěděl jsem tehdy moc přesně, co
takový úkol znamená, ale řekl jsem, že to beru. Současně byla stanovena
osobní odměna za splnění úkolu ve výši 20 000 Kčs (to bylo tehdy asi
půl auta). Na vývoj a výrobu počítače bylo asi jeden a půl roku. Počítač
jsme tehdy skutečně udělali. Pomohli nám s tím i kluct z VÚMS Praha,
kteří navrhli feritovou paměť 4K 16bit a výkonové opemční zesilovače
pro buzení vychylovacích cívek. Tehdy počítačům nikdo jiný než lidi
z VÚMS nerozuměl. Naštěsti tehdy Tesla Rožnov začala vyrábět jako
první v RVHP integrované obvody 1"ady TTL a tak už měl počítař asi
200 integrovaných obvodů a několik sto·vek diod a tr-anzistorů. Jmenoval
se EDA C-1 jako elektronický digitálně analogový počítač. Elektmnový
litograf byl schopen nakreslit stopou o průměru jeden mikrometr obrázek
v rastru 4 096 krát 4 096 bodů. Litograf by to byl tehdy dobrý. kdybychom
ho ale zahodili a hned začali řešit nový. Na tom prvním jsme .se mohli
tak akorát vyučit. Byla to doba skoro pohádková, pmtože jsme museli
začít vše od začátku, od výroby a kreslení plošných spofů až po vlastní
výrobu objímek pro integrované obvody. Desky plošných spojů jsme polili asfaltem a pak do toho škrabali spoje a leptali. Dokonce se stalo.
že jsme dostali z vývoje integrovaný obvod, kte ·r ý měl ttvnitř omylem
prohozeno zapojení vývodů, my jsme mu pilkou uřízli čepičku, zjistili
jsme, co je prohozeno a použili jsme ho tak, že to nevadilo. Tehdy se

E. Smutný: Všechno jeden kolotoč

62

v Tesle Elstroj zrodila parta, kt erá zde pmcuje na počíta čích dodnes,
i když dnes se ani ona partou nazvat nedá. Postupně i zde převažují
osobní starosti nad kolektivními a ty osobní mají větší prioritu. Ani my
jsme se tedy nevyhnu/i vlivu doby, která zkazila mnohé charaktery.
Svůj první počítač jsem dokončil v roce 1968. Če skoslovensko bylo
tehdy ve výpočetní technice v rámci socialistických zemí asi nejlepší.
Zářný a dnes bájný příklad snímače děrné pásky FS 1500, nejrychlejšz'ho a nejlepšz'ho na světě, který vyráběli v ZPA , j e toho dokladem.
Již před rokem 1968 však začala vlna emigrace odborm'ků na výpočetní
techniku. Ztratili jsme tehdy vůdčí osobnosti rozvoje počítačů, protože
jsme jim nebyli schopni vytvořit podmínky pro jejich práci a svět si
takových odbornz'ků vážil a dodnes váží více. Okolo roku 1968 nastoupily
do výpočetní techniky minipočítače. Bylo to dz'ky pionýrským činům
americké firmy DEC, která zahájila výrobu své r'ady počítačů PDP-1 a
hlavně PDP-8. Po roce 1968 se u nás vývoj a výroba počítačů postupně
stěhovala na rozvíjející se Slovensko. Zde se tehdy narodil slovenský
řídící počítač RPP 16. Když byl později nasazen v Tesle Lanškroun
na řízení linky vyrábějící odpory, byla jeho provozní spolehlivost 60
hodin mezi dvěma poruchami. Postupně se z lidí, kteří v Čechách dělali
minipočítače, stali partyzáni, bojující a skTývající se v lese. Tato situace
vydržela až do nástupu mikropočítačů a tr·vá vlastně dodnes .
V Tesle Elstroj jsme si v roce 1970 okopírovali americký řídicí systém
pro číslicové frézky. Vývoj trval od dovezení vzork·u od firmy Slo-syn
až do vyrobení pěti našich kusů asi jeden rok. Za odměnu ve výffi
35 000 Kčs, kterou jsem za vedení tohoto úkolu dostal do tehdejšz1w
generálm1w ředitele Tesly Karla Vancla , jsem si koupil ojeté, ale přece
jen svoje první auto, Simcu 1300. Netušil jsem však, že je to naposled,
kdy moji práci někdo tak dobře ohodnotí.

Asi o rok později se mi dostala do rukou první dokumentace zahraničnz1w minipočítače. Byl to 12-bitový počítač Elbit 100, pocházející z
Izraele. Pamatuji se, že jsme tehdy začal studovat dokumentaci hned v

tramvaji. Než jsem dojel z Karlova náměstí do Libně, bylo rozhodnuto:
okopírujeme Elbit. V našem podniku jsme potřebovali opět minipočítač,
tentokrát k řízení generátoru obrazců pro optickou cestu výroby masek
integrovaných obvodů. Opět však nebyl žádný minipočítač ke koupi. Elbit 100 byl na svou dobu geniálně na vržený počítač. Jeho činnost byla
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řízena

mikroprogramem uloženým v paměti ROM, která pracovala na
odporovém principu. Při návrhu takové paměti museli autoři optimalizovat návrh programu z mnoha hledisek a dodnes nepochopím, jak to
zvládli.
My jsme paměť ROM udělali diodovou a těmto problémům jsme se
vyhnuli. Počítač, který v roce 1974 vznikl, se jmenoval Tesla 400 a
pro výrobu ve Strašnicích jsme ho museli přejmenovat na JPR-12. Pamatuji se na telefonický rozhovor s ing. Bartošem z Tesly Strašnice,
který vedl skupinu připravující výrobu. Oznámil mi, že nahoře si
nepřejí, aby bylo z názvu vidět , že se jedná o počítač. Tesla 400
byl název trochu recesisticky navazující na sálové počítače Tesla 200,
které jsme tehdy začali licenčně vyrábět v Tesle Pardubice. Telefonicky jsme vymysleli název Jednotka Programového Řízení neboli JPR,
aby nahoře zůstali klidní a nebránili nám v jisté konkurenci rodícím
se slovenským počítačům. Podobnou akci jsem zažil ještě jednou, když
jsme za několik let okopírovali minipočítač PDP-11 a nazvali ho JPR16. I zde jsme museli změnit název na JPR-12R, neboli rozšířený co
do počtu bitů, protože nebylo možné přiznat, že počítače o délce slova
16 bitů se vyrábějí i mimo oficiální program SMEP. Bylo to období, na
které nerad vzpomínám. Naši skupinu bylo možno nazvat "Tvrdošíjní",
protože jsme tehdy pracovali snad proti všem. Nebyli jsme však sami.
Skupina lidí z VÚMS Praha, kteří vyvíjeli počítače typu ADT podle
vzoru Hewlett-Packard, na tom byla podobně. Pro české minipočítače
byla tehdy doba temna.
I když byla tato doba složitá, netušili jsme, že je vlastně ještě pro
nás příznivá. Když bylo potřeba vyvinout třeba feritovou paměť, stačilo
se domluvit s pracovm'ky Pramet Šumperk a společně se dal vývoj
dohromady. Podobně jsme postupovali při vývoji krokového motorku pro
řídicí systém S/o-syn s MEZ Náchod anebo s Teslou Blatná při vývoji
tenkovrstvé paměti pro jediný náš komerčně neúspěšný počítač JPR8 . Dnes již tak jednoduché dohody nejsou možné. Pro vše jsou potřeba
investice, devizové prostředky a rozhodnutí centra. Vše, co trvalo rok,
tr·vá tři roky.
Po počítačích JPR-12, JPR-12R jsem s Jirkou Barkem ze Strašnic
inovoval JPR-12 na JPR-13 pomocí bipolárních mikroprocesorových
řezů MH3000 . Z těchto řezů jsme ještě s Vaškem Svobodou, rovněž
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z Tesly Stra§nice, udělali
pro JPR-12. Tím pm nás
éry mikropočítačů.

1"adiče

magnetické pásky a kazetového disku
éra minipočítačů a vstoupili jsme do

skončila

Bůh je toho svědkem. že mě každé období zastihlo ve stavu,, kdy n:;bylo
možné nic koupit. Podobně to bylo s mikropočítači. Ve VUVT Zitina
vyvíjeli mikropořítač SM 50/40 a ve VÚAP Praha rnikropočitačovou
stavebnici MIRIS. Koupit nebylo možné ani to, ani ono. SM 50/40
se nakonec ukázal jako nespolehlivý a výroba stavebnice MIRIS v ZPA
Čakovice je snad dodnes kusová. Pmto jsme začala s Teslou Strašnice
vy11íjet mikropočítačovou stavebnici SAPI-80. I když jsme dodrželi
světový standard, sběrnici MULTIB US fi?·my Intel i s rozměrem desek
a konektorem, nikdo se k nám formou spolupráce nepřipojil. SAPI-80
byl dobrý mikropočítač, bohužel poplatný na§í stagnující součástkové
základně a jeho jedinou chybou b,lJlo. že nebyl včas inovován na lep§í
procesory Z80 nebo 8086. To nakonec postihlo i můj dal§í mikropočítač
JPR-1.
Mikropočítačouon stavebnici JPR-1 jsem začal vyvíjet asi v roce 1981
jen tak pro sebe s bráchou Tomá§em. který mi do něj napsal MICROBASIC. Startovacím impnlsem, lderý jsem ph jakémkoli vývoji
musel mít, byl tentokrát mikropočítač pro řízení digitalizátoru Sumagraphics, jehož schéma mi poslali khtci z Tesly Rožnov. Původně měl
být JPR-1 jednodeskový mikropolfítač. Vlastnontčně, z pásků Bishop,
nalepené kli§é první verze tohoto mikmpočítače mám dodnes zavě§ené
nad svou postelí jako vzpomínku na to, že amatérská práce nemá k profesionální daleko. když to člo·uěka baví a profesionála to nebaví nebo
to neumí. Mikropočítač JPR-1 jsem pnblikoval v Amatérském rádiu
asi v roce 1983. Současně zahájila Tesla Liberec jeho sériovou výrobu.
JPR-1 a celý navazující systém SAPI-1 se celkem osvědčil, protože
nic jiného nebylo a navíc byl spolehlivý. Poprvé v životě jsem zažil
pocit, že pfi zapínání počítače jsem se nebál, že nebnde fungo ·uat. U
těch minulých jsem byl vždy trochu napnntý. Zpětný pohled na několik
tisíc vyrobených mikr-opočítačů JPR-1 s televizním přijímačem místo
monitoru, s kazetovým magnetofonem místo fioppydisku a mikroprocesorem 8080A místo jiného, modernějWw, však není pro mne jako pro
konstruktéra žádným zadostiučiněním. Odstup za Západem se vlastně
každým mým novým počítačem zvětšuje. Ale není to moje vina.
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Asi v roce 1977 jsem se dal dohromady s Mirkem Hášou, neúnavným
bojovnťkem na poli vyko[{kovaném slovy mládež, počťtače, vědomosti
a nadšenť pro věc. Tehdy jsme ·v městské stanici techniků začťnali

s dětmi, z nichž jsou nynť otcové a konstruktéři nebo programátoři.
Za celých vťce než deset let jsme však na tomto poli ani nezaseli.
Nebylo čťm, a nebyl nikdo, kdo by nám pomohl. Neustálé skloňován{
slov vědeckotechnický pokrok, vědeckotechnická tvořivost mládeže, třetť
gramotnost atd . byla pro mnoho zodpovědných jen cestou za vlastnťm
lepšťm zťtřkem. Mezitťm utratili naši lidé, zejména ti mladť, na Západě
několik miliónů západoněmeckých marek, aby si opatřili mikropočťtače
ZX80, ZX81 anebo ZX Spectrum. Obchod se několik let stavěl k nákupu
počťtačů, třeba i přes Tuzex, velice vlažně. Lidé se však ke svému
konťčku vlažně stavět neumť, zejména když vidí, že koníček skutečně
k něčemu je . V roce 1985 již bylo možná dost pozdě na to, tuto situaci
nějak změnit. Přesto jsme s Honzou Merclem a Jirkou Matrasem
neustále koumali, jak udělat náš mikropočítač pro mládež, když nejde okopírovat ZX Spectrum kvůli tomu, že nemáme k dispozici klíčový
zákaznický obvod ULA. Přes léto jsme vymysleli několik nápadů a ten
poslední jsme nakonec za dva měsíce realizovali. Vznikl tak mikropočťtač
Ondra. Dnes již vidím, jak jsme byli bláhoví, když jsme si mysleli, že
na počítače pro mládež naše společnost a průmysl čeká . Po výstavě
Automatizace a elektronizace, kde měl Ondra úspěch, se výroby ujala
Tesla Liberec. Ceny součástek, zejména pamětí 64Kbit, byly však tak
vysoké, že nebyla v rámci prevence ostudy stanovena ani maloobchodní
cena. Vyšla by asi na 8 000 Kčs. A to měl být počítač pro děti do
patnácti let. Pro výrobce byl tak nevýhodný, že po dvou letech a asi
2000 kusech byla výroba zastavena. K počítači bylo také minimální programové vybavení a ještě ne nejvhodnější. Na tvorbu programového vybavení pro první československý mikropočítač určený mládeži věnovala
tehdy Tesla Eltos celého jednoho člověka. N avíc, naše kazetové magne tofony by znehodnotily vlastnosti i lepšťch počítačů, než byl Ondra. Já
osobně si Ondry vážím skoro nejvíc ze svých asi dvanácti počítačů . Byl
skutečně u nás vymyšlený, byl velice jednoduchý a malý. Kdyby se ho
podařilo vybavit komunikační sťtí a systémem ROM PA CK pro natahován{ programů, kdyby se mu dala lepší klávesnice , byl by to dobrý
počítač pro naše děti. Kvalitu počítače ovliv1íuje však i množství a
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kvalita programů: a z tohoto hlediska to byl vlastn ě simtek, kt erému
občas někdo dal odložené šatstvo. Tento kolotoč, který se dá charakterizovat slovy: ,je-li některého počítače hodně, pak má hodně programů
a má-li počítač hodně programů, pak je ho hodně", ten se u nás vůbec
nedá roztočit. Dnes již chápu, že je to všude na světě otázka kom erční,
prostě to nebo to musí plodit pro někoho zisk. U nás jak ékoliv roztáčení
podobných koloto čů plodí jen a jen problémy, které působí proti síle
vektoru roztáčejídho kolotoč.
U nás funguj e takové pravidlo. Když ·n~jaký náčelm'k přijde na určitý
nápad. pak jej podporuje, a nápad se dá pmsadit bez ohledu na kvalitu.
Přijde-li na nějaký nápad nenáčelník, m ·u sí buď sehnat podporujícOw
náčelm'ka a zařídit to tak, aby to byl vlastně jeho nápad, anebo má po
nápadu. Problém je v tom , že výpočetní technika je obor nový a prudce
se rozvíjející a tak náčelm'ků majících nápady z tohoto oboru je málo a
t ěch s dob11jmi nápady je jako šajTámL. Po čítačů je pak ještě méně n ež
šafránu. Na Západě se hrdost náče lnz'ků tolik nenosí, prostě se jen řeší,
j estli to n ěco vynese, a kolik. Trh počítačů, zejména osobních, je tak
obrovský, že to většinou vynese, i kdy ž je to riziko , protože konkurence
je veliká. Honba za ziskem se tak stává vlastně f aktorem, který mzvíjí
technickou tvořivos t mládeže, zajišťuje využití vo lného času mladých lidí
a přípravu na budoucí povolání. N eboli zajišť1Lje to, co my pouze proklamujeme. Náš problém nyní bude v tom, abychom si honbu za ziskem
n espletli s honbou na kapsu spotřebitele. Vyřešení t ěc hto problémů
vyžaduje konkuren ci, ale ta u nás není možná, neplatí-li světové ce ny
a je-li konkurence potírána administrativními metodami řízení z centra. Úspěch je zatím alespoň v tom, že je možno slovo konkurence opět
používat. Problém Ondry byl užitečný alespoň tím, že vymýtil jakékoli
fámy o tom, že bychom chtěli pro rozvoj vědění naší mládeže na poli
techniky někdy něco udělat. Mohl by ch jmenovat několik lidí, kt e ří měli
co dělat, Iiby zatajili nelibost nad tím, že něco podobného jako Ondra
vůbec vzniklo.
Po Ondrovi již nebylo v osmibitových mikropočítačích co řešit. V roce
1985 již bylo jasné, že nástup mikropočítačů typu IBM PC j e ve světě
definitivní. Vývoj tohoto počítače vycházel z kvalitnz7w marketingu a
kdo jiný by měl vsadit na správnou kartu n ež IBM. My jsme cestu IBM
PC sledovali a pořád jsm e nějak doufali, že nejsme sami. Doufali jsme,
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že tento trend zachytí i výrobci součástek a vyvinou obvody řady 74LS
a Intel 82XX, jakož i další obvody - dynamické paměti, UART 8250,
větší paměti EPROM a jiné součástky , zejména pro napájecí zdroje.
Doufali jsme, že se zlepší možnosti ve výrobě plošných spojů vyšší třídy
přesnosti, že bude lepší základní materiál pro plošné spoje a nepájivé
masky. Doufali jsme) že budou ve vývoji kon ektory, které nejsou jen
v IBM PC, ale také ve všech zařízeních automatizační a komunikační
techniky. Doufali jsme, že se začne vyvíjet a vyrábět fioppydisk 5,25 11 a
winchester disky, monitory a tiskárny. Doufali jsme v to , že dorosteme
na úroveň kulturně vyspělé země a nebudeme programy krást, ale kupovat, případně pro zahraniční firmy i dělat . Nevím , proč jsme vlastně
doufali, ale před pěti lety jsem si nedovedl představit, že by státní
politika technického rozvoje mohla opomenout světový trend rozvoje
výpočetní techniky a zanedbat vývoj těchto komponentů. A vida, zmýlil
jsem se. Proto je současna situace taková, že není z čeho vařit. A ni sebepromyšlenější sabotáž zahraničních centrál by nemohla lépe ochromit
náš další rozvoj výpočetní a automatizační techniky, jako to udělala
politika státních úkolů rozvoje vědy a techniky a nepoctivý systém posuzování našich výsledků a úspěchů. Nyní prostě není kam uhnout, není
možné nalézt sebemenší skulinku. Nejhorší je, že nás to potkalo v době,
kdy by měl každý podnikat na vlastní triko. Ať již to bude podnik, JZD
nebo družstvo. Jak můžeme podnikat, když nemáme z čeho? Co si má
státní podnik zvolit za ca svého snažení, když mu chybí:
plošné spoje
konektory
obrazovky
ferity
paměti 256K
technologie
plasty
disky
média
tiskárny
počítače
plotry
součástky
programy
devizy
rychlé RAM
rychlé PROM
obvody PAL
CAD systémy
časopisy
katalogy
napájecí zdroje
ventilátory
a jiné.
Mohl bych jmenovat až na jednotlivé položky. Tak napřz'klad dnes
nenajdete zahraniční zařízení, které by neobsahovalo obvod typu PAL,
napNklad PAL20R8. Tyto obvody byly na seznamu perspektivních
součástek Tesly Rožnov asi před osmi lety. Pak tam již nikdy nebyly.
Sověti vyrábějí .typ 82S1 00 a někted další připravují. Tyto obvody
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umožňují i ph malých sériích nebo při rychlém vývoji nahradit mnoho
TTL součástek bez náročného vývoje zákaznických obvodů. Navíc
pomáhají učit, přemýšlet právě tak, jak to návrh zákaznických obvodů potřebuje, prostě na bázi programo·v atelné logiky. Dnešní rozvoj

některých typů aplikačně specifikovaných obvodů ASIC vyšel právě z
popularity a úspěchů obvodů typu PAL. My tyto obvody nemáme, patrně
nikdy nebudeme mít, a bez nich se nedá dnes nic konkurenceschopného
udělat. Dalším přt'kladem mohou být statické paměti RAM. Jsme asi
jediná země světa, která je netřídí podle časů příst·upu. Navíc naše
paměti jsou tak pomalé (400 až 600 ns), že třídění skutečně nemá cenu.
Nejpomalejší zahraniční paměti jsou asi 250 ns a nejrychlejší pod 50
ns. Špičkové jsou dnes pod 1 ns . Když ·u vážime, že nám vývoj těchto
pomalých, dnes nepoužitelných pamětí od typ1t 7489 po 2114 nebo 6116
trval asi 15 let, pak je lepší vůbec nemyslet na to, jaký další vývoj nás
očekává. Tady nejde již jen o kapacitu pamětí, ale o komplexní přístup
k řešení potřeb jednotlivých součástek . N avíc tuto situaci nikdo ne řeší
a nikdo nemá za úkol řešit. To mě nejvíce děsí.

I když již léta nevidím žádno·u perspektivu své práce, p1'ece jen se
stále chytám každé naděje, že se sit?wce zlepší. Když rušili generální
ředitelství Tesly, Nkal jsem si. že teď to bude lepší. Dnes Nkám, zlatý
generální ředitel. Ministerstvo FMEP také nic moc nepředvedlo, ale
ř{kám, zlatý profesor Kubát. Zlatý min·u lý 1'editel a ještě zlatější ten
před ním. Proč to jde všechno k horšímu? Proč je každá změna horší
anebo prostě nepomůže? Je to proto, že chyba je mimo nás, mimo lidi.
Chyba je v systémovém návrhu, tak by se vyjádřil odborník na počítače.
Sám jsem byl svědkem toho, že ani ministr si nemohl vybrat lidi, se
kterými chce a se kterými nechce pracovat. Okolo některých lidí je neviditelný pancíř neprůstřelnosti. Chybí objektivní měřítka hodnocení a
nahrazují se subjektivními. Osobně si myslím, že oficiální monopolizace
VÚVT Žilina na minipočítače a mikmpočítače a VÚMS Praha na velké
počítače byla hlavní příčinou úpadku naší výpočetní techniky. Oni byli
vždy nejlepší, protože se neměli s kým smvnávat. U nás .
Já nemám právo minulý stav soudit, ale jiní to asi ze strachu
On se na špatném stavu naší výpočetní techniky podepsal
skoro každý, i když třeba pracoval v jiném oboru. Nikde na světě nernůže
výpočetní technika prorazit bez podpory takových odvětví jako je chemie.

neudělají.
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přesné

strojírenství, jemná mechanika a optika, a mnoho dalších. J{ dyž
st ale vzpomenu na to množství, ·řeknu doslova ,,podělaných'· lidí, kteří
po straně kritizovali, ale přímo se neozvali, a na množství lidí, kterým
to, že naše národní hospodářství nefunguje, plně vyhovuje. pak nemohu
než říci, že máme takovou výpočetní techniku, jako1t si zasloužíme.
Vraťme

se však k mému povolání konstruktéra počítacích stroj1'í.. Zana chvz?i na to, že není z čeho dělat, že naše práce je vlastně
celá řada kompromisů, které musíme přijímat, abychom počítač m'íbec
připravili do výmby. Zapome1lme na to, že po mně vlastně nikdo žádný
jiný počítač než ten první nechtěl, a že si tedy o pmblémy sám ř{kám.

pomeňme

Řekn ěme si, co všechno je třeba udělat, aby se takový nový počítač
vůbec namdil. Tak nejprve musíme mít nastudováno, podobně jako
Nkáme, že sportovec má natrénováno. St·udovat je třeba ze zahraničních
i našich časopisů a z dokumentací našich i zahraničních zařízení, a to
neustále, neboli každý den. Není možné začít dělat počítač a přitom
nevědět. Není ani tak nutné studovat zásadní věci, ty se totiž to-

lik nemění. Je třeba sledovat detaily, dm/mé konstr·ukční a obvodové
fígly, a pokud možno je hned použít nebo asp01l vyzkoušet. Exist·ují samozřejmě zlomy, při kterých jdeme do neznáma, napNklad při
přechodu z minipočítačů na mikropočítače nebo z osmibitových na
šestnáctibitové. To je ostatně vidět i na zahraničních výrobcích. První
mikropočítače typu IBM PC od firmy Olivetti měly také odchylky od
kompatibility a teprve potom byly postupně vylepšovány. Tomu se tedy
nevyhneme. Chce-li někdo dobře dělat počítače, musí navrhnout každé
dva roky a možná každý rok nový počítač. Právě proto dělám za 23 let
mé práce již na dvacátém počítači. Takový navržený počítač je nutné
skutečně dodělat, navrhnout plošné spoje a oživit. J{ dybychom počítač
jen namalovali na papír, moc bychom se toho nenaučili. K onstruktéT
musí navrhnout za rok třeba pět plošných spojů a programátor musí
napsat několik programů. Kdy ž už nemám výrobce na nový počítač,
navrhuji si prostě zkusmo, jen tak studijně, jako již vzpomínanou JP R1. Proto , abychom počítač navrhli a vyvinuli, potřebujeme určito·u partu
lidí. Měl by v ní být někdo, kdo bude vedoucím projektu, nositelem
základních systémových a konstrukčních myšlenek. Jemu se pnk obvykle Nká autor počítače. Pak musí být někdo, kdo je schopen oponovat
a posuzovat návrhy a myšlenky autora. Takový počítnč se totiž rodí
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převazne v diskusích a není to tudíž činnost pm jednotlivce. Nejlepší
řešení nejsou většino ·u ta pnmí, ale ta, která vznikno·u p1'i posuzování
nápadů. Probíhá tu jakýsi rychlý proces optimalizace. Mně jako oponenti slouží mladší členové naší skupiny, ať 1LŽ programátoT Hon za

Mercl, ob1;odá1'i Jirka Matms a Tomáš Na·vrátil, nebo uni·verzální Vašek
Svoboda z Tesly Strašnice. Naopak v oblasti mechanické konstntkce,
řešení napájení a chlazení, nejlépe poslouží starší pr-aktici Michal a
Rudla, které já ve sk·upině mám, ale jinak u nás rychle ·u bývají s
tím, jak klesá význam pocti·vé a přesné práce v naší společnosti. Pak
musíte mít někoho pm nqvrh plo§ných spoj-ů. Jak je navržen plošný
spoj, taková bude vyrobitelnost a spolehlivost počítače. Nn to mám
ve skupině konstruktér·ku V áclault Saivansko·u a Vaška Svobod·u. Těm
se zatím žádný CAD systém nevyrovná. Naše současná technologie
výroby plošných spojů nepovolí totiž vife, co si mohou do·volit zahr-aniční
výrobci, pro které jsou programy pro ná:vrh plošných spojů určeny. Ph
návrhu plošných spojů je třeba mít tT·pělivost, p1'esnost, obrazotvornost
a hlavně "sicfiajš''. Sám jsem léta plošné spoje navrhoval a velice si
této práce vážím. Potom je samozřejmě t-r"eba, aby někdo letoval, mě1'il
obvody, zapojoval kabely a digitalizoval nám·hy plošných spojů, prostě
dělal děvečku pro všechno. Tu u nás dělá Bohunka Sedláčková . D ěvečku
pro vifechno ostatně děláme v§ichni. Chcete-li něco dělat, musíte mít
kamarády, kteří seženou programy a zajistí věci a služby, k nimž se
normálně nedostanete - kopírování manuálů, rychlé leptání plošných
spojů, schémata zahraničních počítačů a zaNzení, katalogové listy, obvody, vzorky zahraničních součástek atd. Pak ovšem zase musíte vy
pro tyto kamarády občas něco udělat. Když to tak spočítám, více než
polovinu našeho času zaberou práce, které žádný technik v zahraničí nemusí dělat. Píšeme si programy, které by šly koupit, děláme zařízení na
kreslení plošných spojů, digitalizátor, mikropočítač pro sebe . . . Máme
vlastně čtyřhodinovou pracovní dobu pro zákazm'ka a čtyřhodinovou na
obnovu výrobních prostředků. Abychom to dohonili, pracujeme přesčas i
soboty a neděle a máme tak 12- hodinovou pracovní dobu. Vlastní vývoj
mikropočítače je záležitost tak t?'í až dvanácti měsíců, pod le toho, jak je
složitý a zda jsme již něco podobného dělali. Nemluvím ovšem o zavedení do výroby. Nejdelší jsou různé mezietapy, kdy čekáme na vyleptání
spojů nebo na jiné služby . V případě, že služby klapno1t, můžeme nový
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počítač

vyvinout i za tři měsíce. I to jsme již dělali. Ondru, který byl
malý, jsme dělali dva měsíce. Velice důležité je, jakou část vývoje na
nás nechá zákazník. Je-li schopen si dodělat dokumentaci, popisy desek, testy a další věci, pak je vývoj velice rychlý. Oproti tomu pro
Teslu Liberec jsme u SAPI-1 museli dělat úplně všechno a stali se z
nás brzy neplniči stanovených termínů. Na spol·upráci s Teslou Liberec
tak nemám ty nejlepší vzpomínky, i když úvodní spolupráce se Slávkem
Urbanem při přípravě mechanické konstrukce SAPI-1 byla naopak nedostižně vzorová. Ono vždycky záleží na konkr-étních lidech. Já jsem
vždy v každé fabrice našel člověka, se kterým byla radost spolupracovat.
Je- li mikropočítač vyvinut, je třeba ho ještě vyrábět. Zde záleží jen na
tom, jak moc to příslušná fabrika potřebuje. Je-li v nouzi o výrobní progmm, pak jde všechno jako na drátku. Potom se ale každá fabrika unaví,
uspokojí se na čas s dosaženým a spolupráce začne váznout. Pak je nejlepší vyvinout nový počítač pro někoho jiného. Samotný vývoj takového
počítače typu IBM PC je popTvé velice složitá záležitost. V podstatě
je jednodušší vymyslet nový počítač než udělat počítač kompatibilní.
Zde připomenu, že obvodové zapojení počítačů IBM PC není chráněno
žádnými patenty jako třeba Apple. Je nutné prostudovat zahraniční
dokumentaci, v té je obvykle mnoho chyb a nepřesností. Musíte nejprve pochopit, proč je to tak uděláno, a pak to teprve udělat po svém.
V našem novém počítači je pak někteTé zapojení obvodů výsledkem kompilace třeba pěti schémat zahraničních PC. Tak třeba Commodore PC
20 má pěkně udělaný řadič fioppydisku, ale dekodér adres periférií má
pomocí obvodů PAL 82S100, které u nás nemáme. IBM PC má zase
generování signálů RAS a CAS pro paměti ze zpožďovací linky, a ta
u nás také není. Nedovedu si vůbec představit, jak by se dělalo, kdybychom měli k dispozici všechny součástky, které potřebujeme. Také si
nedovedu představit J aponce nebo A meTičana, který by dostal za úkol
vyvinout PC v Československu a dal se mu katalog Tesly a RVHP kata log Tesly DIZ s poznámkou, že dolary nejsou, a když, tak jich je málo.
Všechny světové firmy postupují tak, že jakmile vyvinou jeden model
počítače, okamžitě, ne-li dříve, začnou vyvíjet nový model. Je to proto,
že po zkušenostech z minulého vývoje velice dobře víme, jak jsme to
měli udělat lépe. A také pTOto, že elektmnika se vyvíjí tak rychle, že
nové možnosti se otevírají prakticky každodenně. PTOto žehrání, že je
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u nás moc typů počítačů, není správné. Mělo by jich být ještě 11Íce, ale
vlivem konkurence by měly rychleji zanikat ty staré n ebo nepovedené.
Já již dělám t1'etí počítač typu IBM PC XT a teď teprve mi začínají
některé věci docházet. Děláme-li tako·uý počítač pot1'etí, trvá nám zpracování schémat asi dva týdny s tím, že na novém počítači bude jen asi
deset drobných chyb. První počítač typu PC jsem dělal přes rok, a to
jsem několik let předtím tuto problematiku pečlivě studoval. V tom, že
nedáme konstruktérům možnost neustále si ověřovat svoje zkušenosti
na každodenních inovacích zařízení, v tom vidím největší chybu naší
vývojové základny. U nás, když se něco dodělá, je to definitivní na deset let a jakýkoli náznak inovace by šéfy vedl k myšlence, že to bylo
napoprvé navrženo blb ě, a navíc by pmtestovala výroba. PNprava výroby
počítače je strašně nepružná. V každé fabri ce je spousta oddělení a v
každém z nich sedí jen pár lidí, kt eří počítačům mzumí. Každé oddělení
má vytvořeno svoje vlastní klima a nenechá si do něj zasahovat . To vše
pak pracuje jako složitý, starý stroj, který něco mele a mele a ani neví
co. Do rizika nikdo nejde. Mikropočítač SAPI-1Z si postavilo mnoho
lidí podle Amatérského rádia a bez problémů. PNprava sériové výroby
však trvá asi dva roky. Velkou část této doby sežere 18-měsíční lhůta na
předkládání objednávek na materiál. Těchto 18 měsíců by vlastně měla
být perioda inovace takového zařízení a ne doba na objednání materiálu
a přípravu výroby. Jeden kamarád mi vyprávěl, že když byJ na praxi v
Anglii, objednal si dopolední poštou součástky od dodavatelské firmy a
odpolední poštou mu došly na stůl.
Jak jsem již řekl, je všechno také věc podpory shora. Není-li podpora
shora, není-li někdo dost vlivný, kdo zavedení výmby nového počítače
f andí, pak je to dost složitá věc. Nebudu tady jmenovat, protože výroba
mých počítačů byla vždy trochu partyzánskou akcí, ale vždy se našel
někdo, kdo nás nějak podpořil. Za to lidem patří dík.
Chtěl bych říci, že vyvíjím počítače československé výroby proto. že
cítím nutnost zachovat kontinuitu vývoje počítačů u nás. Nemyslete
si, že nevím, o kolik jsou lepší zahraniční počítače, že nevím, jak
jsou nedostižné. Kdybychom se však na chm?i zastavili, pak bychom
už nikdy tu ztrátu nedohnali, i kdyby přišla doba, kdy budeme moci
pokračovat v lepších podmínkách. Velice rád bych vše nechal na státní
politice vědeckotechnického rozvoje, ale nevěřím, a mám to podloženo
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zkušenostmi, že by vše bylo lepší. Kdyby aspoň existovala nějaká koncepce rozvoje počítačů, součástek a p·rogramového vybavení. Potom by
b]Jlo možné vybrat si z této koncepce jistou část a na tu se zaměřit.
Zádná rozumná koncepce ale není, alespoň já ji neznám. Existují
jistá prohlášení, že vyrobíme tolik a tolik počítačů do tehdy a tehdy,
ale pohledem na výrobu komponentů pro tyto počítače zjistíme , že
výroba se jen tak pytHkuje a v zásadě se nic k lepšímu neměni. Do
dnešnt?w dne neexistuje ani normální monitor s monochromatickou
obrazovkou - ani pro osmibitové počítače, natož s rozlišením třeba
karty Herku/es. Tiskárna C2111 dodávaná ze Zbrojovky Brno a fioppydisk 7213 odtamtéž jsou zářným přt'kladem, jak může vše klidně dopadnout. Tyto výrobky se vyrábějí bez podstatné inovace již asi deset let.
Z toho asi posledních osm let nesnesou srovnání s žádným výrobkem z
jakékoli vyspělé země. Nikdo nikomu za to nic neřekne. Inovaci těchto
výrobků, která probthá v posledních dvou letech, sleduji a mohu říci, že
jestli se to podaří, pak budeme mít v roce 1990 tiskárnu a fioppydisk na
úrovni tak roku 1983 ve světě. A ještě z toho bude sláva. Jsou jenom
dvě cesty, jak se z toho dostat. Ta první je drastická a měla by sociální
dopady pro pracující. Spočívala by v otevření trhu směrem na Západ a
tím by podobné výrobky neměly žádnou šanci. Mimochodem, ono by to
nemuselo být již jen na Západ, NDR a Polsko připravuje nebo vyrábí
takové fioppydisky, že by ty naše neměly proti nim šanci. Druhá cesta
spočívá v tom že se domluvíme. Já ve svém oboru neznám nikoho, kdo
by chtěl zaostávat nebo se fiákat. Znám nesmírné množství pracovitých
a šikovných lidí. Proč se tedy nedomluvit a nerozdělit si práci tak,
abychom zpoždění postupně doháněli. Vymezit jistý okruh problémů,
na které se soustředíme. Pojďme třeba dělat programy, základní řady
TTL obvodů i s obvody typu PAL, z periférií třeba jen tiskárny a
některá speciální technologická zařízení, která by zemi s takovou tradicí
strojírenství slušela. Pojd'me si v těchto oborech vybudovat jisté jméno
a pokusme se získat alespoň trh zemí RVHP. Já nemohu říci, co by
to přesně mohlo být, ale společnými silami bychom dokázali jistě víc
než ted'. Jak jsem řekl, takový počítač může být za několik měsíců hotov . Kdybychom měli základní součástky, nebo kdybychom je měli za co
měnit. O těchto otázkách ale ne ní s kým mluvit. A ni neexistuje nějaký
časopis, který by měl zájem o dialog na podobné téma. To radši vyE. Smutný: Všechno jeden kolotoč
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chvalu jeme zahraniční výrobky (Elektr onika, Výběr), než abycho
m se
bavili 0 tom, jak vyřešit naše problém y. Možná ale, že jsou to
jenom
moje problém y? K doví, jak to vidí lidé nahoře.
V posledn ím čísle Elektro niky jsou uveden y ceny počítačů
typu
IBM PC XT a AT v Tuzexu. To je ale ostuda ! Kdyby někdo
takhle
předražoval třeba limoná du, šel by sedět na několik let.
U počítačů
si to můžeme ale dovolit. Co chceme potom od naší mládež
e. Jak
můžeme vůbec chtít, aby si sociali smu vážili, když mohou
jednod uše
porovn at naše a zahraniční ceny. Jak jim chceme vysvětlit, že neumím
e
za přijatelnou cenu vyrobit ani takový počítač jako ZX Spectru
m? Já
jim to tedy vysvětlit neumím . A možná , že bych i uměl. Ale
nemám
dostate k argumentů. U nás v podnik u se rozrost la admini strativ
a tak,
že je to očividné. Když na to ale upozor ním, tak se dozvím
, že to
není pravda . Připadám si pak jako blbec, který neumí počítat. Takový
ch
příkladů bych mohl jmenov at. Lidé, kteří v tom umí
chodit, mají výplaty
vysoké a mohou klidně kazit co chtějí. Jak mám někomu
vysvětlit,
co je to 1000% režie podniku, když na Západě existuj í podniky
, které
mají několik desítek lidí, dělají špičkové věci a na admini strativ
u mají
pár lidí. Jak vysvětlit, že v NDR vyrábějí čipy pamětí 256
Kbit a
1 Mbit připravují, zatímc o my vyrábím e 16 Kbit - a ještě málo
- a
připravujeme 64 Kbit? Jak mám přesvědčit mladé,
že musí chodit včas
do práce, když tam pak vysedá vají do noci a dělají i soboty
a neděle
zadarm o a jiní chodí včas, ve tři stojí frontu u píchačky a
nedělají
skoro nic za stejné peníze. Jak je mám učit poctivé práci, když
kolem
sebe slyší jen samé lži, výmluv y a plané sliby. Taková je skutečn
ost.
Hrajem e si na přestavbu a zapomí náme na lidi. Zapom ínáme
na to, že
pokud nepřesvědčíme lidi, že poctivá práce má význam , žádná přestav
ba
nám nepomůže. A zatím je o tom přesvědčit neumím e. Odněku
d z hlubin se berou devizov é prostředky, kupují se počítače a vzniká
dojem,
že to tak bude stále. V počítačích PP 06, které byly loni vyroben
y,
jsou z dovozu i běžné obvody, které bychom měli dávno vyrábět
. Zatím
je jednod ušší je dovézt. Kde ale budeme brát devizy? Kde je
vezmou
školy a nemocn ice, když se budou chtít vybavit moder ní technik
ou? A
co uděláme za deset let, až budou jen 32-bito vé počítače s hodino
vou
frekven cí 30 MHz? Pak budeme jen koukat. Právě proto dělám
dál, i
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když už nejsem tak přesvědčen o správnosti svého počínání, jako jsem
byl kdysi.
Mne osobně někdo před lety nazval Plzákem výpočetní techniky. Ono,
když promluví doktor Plzák, vždy je legrace a vzrůšo, ale málokdo to bere
úplně vážně, i když to mnohokrát vážné je. Já také kritizuji a polemiZ1Lji a jsem vždy jakýmsi zpestřením oponentních jednání, konferencí a
publikací. Není nás mnoho, kteří se nebojíme otevřeně kritizovat stav
věcí. Uznávám , že nemusím mít vždy pravdu. Mám jen takovou pravdu,
k jakým informacím se dostanu. Bylo by třeba, jak se dnes s oblibou
řtká, zahájit dialog mezi námi techniky a řídicími pracovníky. Dialog
se začíná rozvíjet napřtklad mezi centrem a mládeží. Zatím to moc nefunguje. Obě strany se musí teprve učit vést konstruktivní dialog. A
hlavně obě strany musí chtít. Dialog na stránkách časopisů a novin není
také nic jednoduchého. Stačí, aby redakce článek neotiskla, a je po dialogu. Léta jsme vedoucí pracovníky utvrzovali v jejich neomezené moci
a teď s nimi bude ještě léta těžký dialog. Na řídicí funkce zase nemáme
dostatek skutečných odborníků na výpočetní techniku. Jak začne někdo
řídit, ztrácí krok s vývojem oboru. Myslím si, že je třeba mít specializovaný časopis na výpočetní techniku, s redakcí složenou z odborníků,
a trochu štěstí v tom, aby se na stránkách tohoto časopisu skutečně
hledala cesta a nepsalo jen o tom, jak jsou na Západě dál. Takový
časopis však na obzoru není. Jsem skeptik, řekl bych vypůjčenými slovy.
Ono je to vlastně všechno jeden kolotoč. O něm již tady byla také řeč.
Nebudeme-li mít dostatek počítačů, programů a přístrojů, nemůžeme si
vychovat chytrou příští generaci odborníků. Nebudeme-li mít odborníky,
nebudeme v tomto oboru lepší. I kdybychom posz?ali lidi studovat do
zahraničí: z čeho by tady potom dělali. Každý student - a nejen elektroniky nebo výpočetní techniky - by měl již od odborných předmětů
na průmyslovce či gymnáziu nějak pracovat s počítačem. Někdo jako
uživatel, někdo jako programátor a někdo jako budoucí konstruktér
elektroniky nebo strojů. Musí ale pracovat na spolehlivých strojích a
ne na zastaralých jako PMD, IQ nebo SAPI-1. Takové stroje spíše
odpuzují od výpočetní techniky, než by utvrzovaly studenta, že počítač a
jejich využití je ta správná cesta. Studentům, kteří k nám přicházejí po
skončení školy, nechybějí podle mého názoru vědomosti, ale zkušenosti
a vztah ke kolektivní práci a kolektivní zodpovědnosti. Bylo by zapotřebí
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zapojit studenty již na školách do skutečných projektů za skutečné
peníze. Nemyslím tím zrovna peníze do jejich kapsy, ale zapojit je
do prací, které má škola smluvně ujednány s pr<'lmyslem. Co vlastně
potřebuje takový technik, má-li pracovat napřz'klad na našem pracovišti ?
Konkrétní znalosti jsou dost nepodstatné. Technika se mění tak rychle,
že je potřeba umět nové věci nastudovat, a to zejména z cizojazyčné
literatury. Bez pasivní znalosti angličtiny počítače dělat nejdou. Dále
je potřeba samostatnost. Ne že by nebyl čas se někomu věnovat, to
ano, ale jak dlouho? Nejpozději do půl roku již musí každý zvládnout
samostatný úkol. A jak já s oblibou říkám, teď již neexistují jednoduché
úkoly. Mně dali po nástupu do zaměstnání spravit elektronkový osciloskop. Dnešní osciloskop Tektronics nespraví u nás nikdo. Neexistuje jednoduchý plošný spoj jen tak na zaučenou. Dalším požadavkem
je zodpovědnost, a nejen za svou práci, ale za práci celého kolektivu.
Dnešní mladí rádi řeší malé postupné úkoly, i když velice složité. Nemdi
ovšem dělají úkoly, na které je třeba půl roku a pak někdo přijde a
chce výsledek. Udržet aktivitu a pozornost po dobu půl roku je velice
složitá věc, zvláště když je volnost a není nad člověkem bič. To si
myslím, že je největší problém - samostatnost a zodpovědnost. Jak se
jí ale mají naučit, když již studenti gymnázia řz'kají nad mými radami
z matematiky: tak to počítat nesmíme, my to musíme dělat jinak. Další
problém je v tom, že je slabá úroveň vyjadřování. Bud' někdo přijde a
dělá machra pochytanými slovíčky z oboru, anebo ani neumí říct, co
chce. Formulovat jasně myšlenky a závěry, to je velký problém. Zde
bych dal vinu opět neexistenci časopisu a literatury z našeho oboru a
také tomu, že je více vyžadován písemný projev než forma diskuse dvou
odborníků, napřz'klad při zkouškách na vysoké škole. Rozsah látky ve
škole je také neúměrně ve liký. Já bych kladl největší důraz na matematiku, fyziku , jasnou formulaci a vyjadřování a na studium zahraniční
literatury. Také praktické činnosti je na školách málo. Já sám si pamatuji, že když jsem dokončil školu, byla mi jasnější teorie relativity
než Ohmův zákon a funkce tranzistoru, myslím tím skutečnou funk ci a
ne tu teoretickou. Nerad bych se přiznával, kolik tranzistorů jsem pak
v práci zničil, než mi jen trochu došlo, jak to všechno kolem nich je.
S praktickými znalostmi je také ta potíž, že školy mají přece jen menší
technologické možnosti než průmysl. A tak teprve v praxi navrhne stu-
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dent první plošný spoj, který mu někdo skutečně vyleptá, prokoví a
vyrobí desku. To je ovšem trochu pozdě. Vůbec by nevadilo, kdyby existoval předmět ukončený zkouškou, kde by se p-ředkládala osazená a
fungv,jící deska navržená a. vy·robená podle podkladů připravených studentem na počítači s programem CAD. Nebo zapouzdřený integrovaný
obvod podle návr-hu studentů. J edno však našim studentům upHt nejde,
a to je nesmírný zájem a jando11ství. Což je pr-ávě to jediné, co pak
mají a co neumíme využít.
Teď přemýšlím, co bych měl říci na závěr. Řeknu asi toto. Boj za
naši lepší elektroniku nesmíme vzdávat. Boj za cokoliv se nevzdává.
V posledním dvacetiletí jsme zaostali v celé dynamice rozvoje a nejen v technice. Předtím , než se ale rozhodneme. že ten boj nevzdánu,
musíme začít skutečně bojovat. Nikdo to za nás neudělá. Těch, které
to nezajímá, kteří si raději kmtpí hotový počítač, video, věž, satelitní
přijímač nebo progmm pm počítač na Západě, t ěc h b·ude přibývat. K do
nebude mít devizy anebo mu někdo kdysi neemigmwtl, ten nebude mít
konto a nekoupí si nic. Nastane možná i doba , kdy náš vlastní vývoj
této techniky bude považován za zbytečný. Nastane však také doba, kdy
elektronika, výpočetní technika a automatizace bude podstatno1L částí
produkce každého vyspělého státu. Chcem e se mezi tyto státy počítat ?
Já myslím, že musíme. Já za sebe chci a proto to nevzdávám. Ještě
těch pár Honzů, Ondrů a Vašků, nebo jak se ty počítačov é patvary b·udou jmenovat, ještě jich pá·r uděláme.
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Poznámky
1. Ralston A. (Editor): Encyclopedia of Computer Science and
Engineering, 2nd Edition. Van Nostrancl Ileinhold Comp.,

New York 1983, str. 157. Zde je uveden poměrně podrobný
životopis Charlese Babbagc. Za zrrúnku stojí encyklop edie jako
celek Je (i ve svém druhém, zde citovaném vydání) již maličko zastaralá; rozsáhlá kompendia, k nimž patří, nikdy nemohou stačit
držet krok s nejnovějším rozvojem. Pi·esto, zejména v tradičních
oblastech , patří k nejautoritativnějším pramenům. V pasážích o
historii výpočetní techniky se často rozcházejí údaje různých autorů. V takových případech jsem se vždy pi·idržcl názoru RaJstonovy encyklopedie.
2. Jako odkaz 1, str. 532 ad.; pi"ehlcd nejstarší historie výpočetní
techniky.
3. Hlavička J.: Číslicové počítače II. Skripta FEL ČVUT, Ediční
středisko ČVUT Praha 1986, str. 10 ad. Stručný a přehledný
souhrn von Neumannovy koncepce ve svět le moderních n ázorů
na architekturu počítačů.
4. Jako odkaz 2.
5. Skula J ., Špíšek R. , Jinoch J.: Virtualizace výpočetních
systémů . Sborník SOFSEM '84. str. 129- 149; přehledný referát
o virtuální paměti, virtuálních počítačích a využití toho všeho.
6. Jako odkaz 3, str. 144 ad.; archit ektura proudového zpracování
informace (pi pelining) .
7. Jako odkaz 2.
8. Madnick S.E., Donovan J.J.: Operating Systems. Český pře
klad: Op erační systémy, SNTL Praha 1981, str. 485 ad.; velmi
hezký přehled operačních systémů In:-.1 j3GO a IBM/370 vám dá
na věc pon ěkud jiný poh led než reklamně zaměřená firemní literatura.
9. Jako odkaz 3, str. 19- 29; popis koncepce vyrovnávací paměti
(cache) a technik její obsluhy.
10. Jako odkaz 8, str. 52 1- 532; popis VM/370, opět t ro chu jinými
slovy než manuál IB J'vl. Viz též odkaz 5.
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ll . Post E.: Opravdoví programátoři neužívají Pascal. Konference SOFSEM'84, materiál pro panelovou diskusi (překlad,
pthodní zdroj neuveden), otištěno též v: Mikrobáze 5/88, str.
2- 4: "Legenda vypravuje, že Seymour Gray, tvůrce superpočítače
Cray-1 a většiny počítačů fy Control Data, skutečně namačkal
první operační systém do počítače CDC 7600 při jeho prvním
zapnutí do sítě přes přední panel, a to zpaměti. Nutno říci, že
Seymour byl opravdový programátor. "
12. J ako odkaz 3, str. 103- 107; základní popis architektury IBM 4361,
4381.
13. Ale pozor: Z80 není plnč shora kompatibilní s i8085, přestože
mnoho lidí si to myslí. Rozdíly spočívají v absenci instrukcí pro
sériový vstup a výstup, v odlišném nastavování indikátoru PARITY /OVERFLOW u některých instrukcí a v některých dalších jemnostech. Za upozornění na tento di'tležitý detail vděčím Petru
Steinmetzovi , studentovi Pi·F UJEP v Brně.
14. Jancloš J. : Osobní počítače . Mimořádné číslo bulletinu Výběr
informací z organizační a výpočetní techniky, NOTO - Kancelářské stroje Praha 1987, str. 254- 296. O počítačích IBM PC
samozřejmě existuje nepřeberné množství další li teratury.
15. Gotzinger J. , Špička P.: Úvod do problematiky mikroprocesoru 80286. Sdělovací technika 36 (1988), str. 163- 167.
16. Gotzinger J., Špička P.: Úvod do problematiky mikroprocesoru 80386. Sdělovací technika 36 (1988), str . 355- 340.
17. Hošek P.: Druhá generace PC. Elektronika. 7/87, str. 18- 21.
Hošek P.: Noví příbuzní IBM. Elektronika 5/88, str. 18- 19.
Rektorys P.: Jak dál s kompatibilitou. Mikrobáze 2/88, str.
4- 5. Z článki't o PS/2, publikovaných v tuzemských časopisech,
lze doporučit tyto tři. A když už budete mít v ruce Elektroniku
5/88, přečtěte si také na stránce 20 krátký článek Fámy a pravdy
IBM.
18. Jako odkaz 1, str. 885; životopis Augusty Ady, hraběnky Lovelace.
19. Higman B.: A Comparative Study of Programming Languages. Slovenský překlad: Porovnávacia štúdia programovacích
jazykov, ALFA Bratislava 1974 , str. 94- 103; netradiční pohled na
tradiční asserp.blery.
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20. Jako odkaz 18, str. 94- 177; ale byla by velká škoda ncpřečíst si
tuto knížku celou.
21. Trojan P.: My do toho trochu děláme (rozhovor s ing. Eduardem Smutným). Mladý svět 25/1986.
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