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 Životní příběh pana Jana Tůmy začal dne 20. července 1930. O tři roky později se 

narodil jeho bratr Pavel. Právě ten byl zřejmě inspirací pro jeho pozdější spisovatelskou a 

vědeckou kariéru. Svoje dětství a pozdější válečná léta strávili v Nuslích, kde se malý Pavel 

vyptával svého bratra na nejrůznější otázky, týkající se vědy a techniky. Už tehdy pan Tůma 

v této oblasti našel zalíbení, proto si vyhledával odborné i populární materiály, aby si 

prohluboval své znalosti. Nejvíce ho ovlivnilo prvních pár populárních knížek, které mu dala 

jeho matka k Vánocům. 

Na Vánoce 1936 vzal otec rodinu, vzhledem ke skvělému obchodnímu výsledku ve 

své firmě s optickými přístroji, do Národního divadla. Ještě tu noc ho museli převést do 

nemocnice, kde později zemřel na prasklé slepé střevo. Po tragickém odchodu tatínka zůstala 

matka malých brášků na všechno sama. Příbuzní ji příliš nepomáhali. O několik let později 

zažila rodina Tůmových další ránu v podobě hrůz druhé světové války. Pan Tůma se svým 

bratrem Pavlem a kamarádem tzv. Tédou na vlastní oči zažili rozbombardovanou pláň a 

výbuch od načasované bomby.   

Pan Jan Tůma vystudoval Průmyslovou strojnicko-provozní školu. Při studiu zpíval 

jako tenorista v nuselském kostele sv. Václava. Hrával na kytaru, klavír a na všechno, na co 

se jakýmkoliv způsobem dalo hrát. Zalíbil si Werichovy písničky.  

Po střední škole nastoupil na ČVUT a o rok později si našel zaměstnání v Klubu 

inženýrů a stavitelů. Chtěl tím pomoci své matce s financemi. Pracoval jako rozmnožovač a o 

pár měsíců později psal zprávy do klubovního časopisu.  

           Později působil na Pedagogické fakultě UK. Vzhledem k tomu, že byl podezříván za 

rozmnožovaní Havlova dopisu, byl z fakulty po několika letech propuštěn. Po určitou dobu 

nemohl psát a nikde se nesmělo objevit jeho jméno. Avšak pan Tůma se psaní nevzdal a 

nadále pokračoval v psaní, ale pod jiným jménem. Zhruba po čtyřech letech se aféra utlumila 

a mohl se vrátit ke psaní alespoň do technických časopisů.  

 Za celý svůj život zatím napsal 65 knih a 5,5 tisíce článků. Pan Tůma také působil 

v téměř všech médiích – v televizi, ve které přednášel o atomové energii a v rozhlase, kde 

přibližoval posluchačům stanice Regina život a kulturu v Kanadě a USA. Díky psaní a svému 

vědeckému působení mohl navštívit mnoho zajímavých zemí, např. Monako, Turecko, 

Maďarsko, Švédsko. Rozvíjel svoje odborné znalosti a šířil je dál prostřednictvím svých knih. 

Mezi jeho díla patří například „Velký obrazový atlas dopravy“,“Elektronářadí“ a „Atomová 

energie“. Také 30 let psal do časopisu ABC.  

 V současné době žije pan Tůma se svoji manželkou paní Evou Tůmovou v Domově 

seniorů na Bílé Hoře. Stále se aktivně věnuje psaní.    


