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Vypracovali: ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6 

Karolína Bláhová, Kristýna Čubová, Kateřina Staňková, Daniela Tejnecká  

pod vedením paní učitelky Denisy Pilátové 



Pan Jan Tůma zasvětil celý svůj život spisovatelské činnosti, vědě a technice. Co ho přivedlo 

ke psaní? Jeho o tři roky mladší bratr Pavel byl velice zvídavé dítě a před spaním svému 

bratrovi pokládal nejrůznější otázky, jak se co dělá a vyrábí. Pan Tůma na ně s chutí 

odpovídal. 

„To byl ohromný základ si myslím proto, že jsem se naučil o složitějších technických nebo 

vědeckých problémech už v pozdějším věku potom mluvit, vystupovat a dělat přednášky pro 

veřejnost.“ 

Inspiroval ho také jeho učitel, který ho již ve čtvrté třídě dokázal nadchnout popisem 

fyzikálních objevů. 

Jeho první brožurka byla vydaná ještě v době jeho studentských let. Tehdy se hodně začínalo 

stavět s bagry a buldozery a pana Tůmu to natolik zaujalo, že ještě před diplomovou zkouškou 

o tom napsal.  

Po dokončení školy pracoval v továrně, kde po krátké době skončil, protože díky známému 

začal působit na vysoké škole. Kromě učitelské profese se věnoval psaní článků. Nadchl ho 

další obor a tím byla atomová energie, o které i přednášel. 

 „Když už jsem měl asi těch 100 přednášek za sebou, došlo mezitím, že zahájila vysílání 

televize. A já si najednou řekl, proč já blbec jezdím po divadlech a po večerech. Už jsem 

z toho byl hodně unavený. Když udělám přednášku v televizi, tak stačí jedna a všichni to vidí. 

Vidí to tisíce lidí. Tak jsem napsal dopis televizi, že bych dokázal udělat přednášku o atomech 

v televizi.“ 

Pan Jan Tůma vystřídal všechna média. Publikoval v novinách, populárních a odborných 

časopisech, knížkách, působil v televizi i v rozhlasových přednáškách. 

Jeho vědecká činnost skončila poté, co byl vyhozen z pedagogické fakulty Karlovy univerzity 

pro rozmnožování Havlova dopisu. Po určitou dobu nesměl vyučovat a ani se nesmělo nikde 

objevit jeho jméno. Ale pan Tůma se psaní nevzdal a jeho knížky vycházely dál pod jiným 

jménem. Rozběhl znovu populární psaní. Přibližně po čtyřech letech se aféra utlumila a mohl 

se vrátit ke psaní alespoň do technických časopisů. Třicet let psal do časopisu ABC. 

Kolik toho pan Tůma za svůj život zatím napsal? 65 knih a 5,5 tisíce článků. 



Psaní ho také dovedlo k cestování. Navštívil mnoho zajímavých zemí, např. Kanadu, Monaco, 

Turecko, Maďarsko a Švédsko. 

A jak je pan Tůma spokojen se svým životem? Chtěl by se znovu narodit? 

Ano, ale za těch podmínek, že bychom zažili zase to, co jsme užili v tom našem životě, protože 

byl tak zajímavý po všech stránkách.“ 

Životní cesta pana Tůmy je velkou motivací a inspirací pro naší generaci. 

 


