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Bylo nebylo za velkým Hlavním Vypína em, Transformátorem – transformujícím
energii z v tšího nap tí na malé - a za Usm r ovacím M stkem, tvo eného ty mi
Vysokonap ovými Diodami, se rozprostíralo nevelké království Malého nap tí.
U vstupní brány se ty ila neoblomná stráž - veliký Elektrolytický Kondenzátor, která
propoušt la usm rn né nap tí a vyrovnávala jeho zvln ní, vzniklé usm rn ním p i pr chodu
m stku. Všechny jiné signály, v etn st ídavých, m ly prost sm lu.
Za stráží se nacházel královský dv r, odkud ú adoval nejvyšší vládce. Pouze on, vždy
velice trp livý a naslouchavší král – t í noži kový Nap ový Regulátor, známý ve svém okolí
jako „král k emíkomil“, ur oval nap tí a proud svým poddaným – Rezistor m, Tranzistor m,
Cívkám a Kondenzátor m.
Toto výsostné právo náleželo jen jemu a všichni jeho poddaní to akceptovaly, nebo
v d li, že p i nedostatku energie král nikdy nikoho nevynechal a nevynechá a proud a nap tí
vždy rozd lí spravedliv mezi všechny.
Jednoho dne se do království Malého nap tí donesly zv sti o p ekrásné
Vysokonap ové Drátová Pojistce, která prý žije na území mezi Hlavním Vypína em a
Transformátorem. Byla tak bohatá, že si mohla dovolit strávit celý sv j život v poloze vleže.
Na svém štíhlém a p esto velice vysokém t le m la tak pestrobarevné proužky, až zrak
p echázel. Každý, kdo jí spat il, se ihned zamiloval.
Zpráva o ní se ší ila velice rychle. O pár dní pozd ji se donesla i k Bipolárnímu
Tranzistoru. Ten byl z Pojistky tak unesen, že se rozhodl podniknout p edlouhou cestu k ní,
své lásce, pro kterou pouze bily jeho elektrony.
Král se snažil svého nejschopn jšího poddaného p im t k poslušnosti zvyšováním
nap tí, ale nebylo to nic platné. Tranzistor byl rozhodnutý strastiplnou cestu podstoupit a vždy
králi odpov d l nulovým nap tím, což nemohl vlada dopustit. Vždy by tak vyhubil celý
zbytek dvora, který byl závislí na energii z Tranzistoru.
Rad ji zvolil kapitulaci.
Nyní se již nesnažil získat svého neposlušného poddaného na svoji stranu, ale za al
kalkulovat s p ípadným p ínosem ze s atku Tranzistor-Pojistka. Spojilo by se tak království
Malého a Vysokého nap tí a to by znamenalo pro jeho zemi veliký nap ový potenciál, jehož
následkem by vznikl v ný proud, který vždy znamenal neporazitelnost ve válkách s okolními
královstvími.
I pou il Tranzistor o nástrahách, jenž ho na cest potkají. Bude muset p ekonat veliký
Kondenzátor, M stek a na záv r jej eká veliký úkol - zm it své síly z Transformátorem,
který jak známo, bez vý itek vrací každý pokus o útok. Zmínil se též o nebezpe í úrazu,
pokud si nedá pozor a nepoužije p i styku s Pojistkou – by tuze p enádhernou a jist
neodolatelnou - ochranné pom cky a doporu ené a ov ené postupy. On sám si už vybudoval
p ep ové ochrany na všech svých noži kách.
Tranzistor pod koval za pou ení a morální podporu svého vlada e, hodil si na záda
kvalitní hliníkový chladi a namí il si to p es veliký Kondenzátor p ímo k M stku. První
p ekážku p ekonal hladce. O ekával, že za ní již eká vysoké nap tí. Jaké však bylo jeho
p ekvapení, když narazil pouze na, pro n j velice známé a d v rné, malé nap tí.
Pravda, úrove nap tí se periodicky m nila mezi vrcholovou hodnotou a nulou, ale
s tím si dokázal hrav poradit.
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Pot šen s prvního úsp chu, vrhl se s nadšením do další p ekážky – Usm r ovacího
M stku. V jeho nep ehledném bludišti ukon il sv j život nejeden bipolární odvážlivec, když
se svojí anodovou noži kou dotkl záporného nap tí a katodovou kladného. Po krátkém
záblesku p išla už jen smrt.
Tranzistor, dbaje rad svého krále, pe liv sledoval orientaci Usm r ovacích Diod,
která vždy bezchybn ukazovala správnou cestu a jemu se tak nemohlo nic stát a
Usm r ovací M stek hrav prošel bez jediného popálení a ztráty orientace.
Následující p ekážka - Transformátor - byla nejnebezpe n jší, ale našt stí zárove
poslední. Mezi dv ma transformátorovými vinutími se rozprostírala tak široká propast, že
ješt žádná dvou noži ková sou ástka jí nep ekonala.
V tomto ohledu m l Tranzistor navrch. Byl t í noži kový. V dom si toho, bleskla mu
v hlav vidina snadného vít zství. Sice nev d l p esn jak toho m že dosáhnout, ale p esto
mlhavou nad ji ve své mysli chvíli živil.
Pak si náhle vzpomn l na poslední radu svého krále, nejzkušen jšího to
z nejzkušen jších, který za ta léta vlada ení znal ve svém království a jeho okolí každou
sou ástku a její stinnou stránku.
„Hochu, dob e m poslouchej! Pokud bude tvá hlava zaslepená snadno získatelným
úsp chem a podceníš své možnosti, lehce se dopustíš chyby a p ijdeš o život.“
Na okamžik m l pocit, jakoby král dop edu v d l, co se stane a varoval jej.
Radu si vzal k srdci a za al si ve své mysli stále dokola opakovat, že musí být opatrný.
Bylo to však t žší než ekal, nebo byl své milé tém na dosah nohy a ke všemu byl
t ínohý.
Dosp l k záv ru, že bez dokonalého plánu se chybám nevyhne.
Za al proto propo ítávat jednotlivé kroky dalšího postupu a vyhodnocovat p ípadná
rizika. Jeho p edch dci, dnes již nebožtíci, podcenily ší ku propasti. Tranzistor se zam il
práv na ní. Rozhodl se využít své t etí nohy p i záv re ném p ekonávání p ekážky. Jedin
tak m že dosáhnout na primární vinutí.
Práce mu šla rychle od ruky a po chvilce byl dokonalý plán hotov: dv ma noži kami
se bude držet sekundárního vinutí a t etí noži kou se pokusí dosáhnout na primární vinutí za
propastí.
Zpo átku vše probíhalo podle plánu. Noži kami v bázi a emitoru se p idržoval
sekundárního vinutí, kolektorovou noži kou se po menší námaze dotkl primárního vinutí.
Uff! Byla to d ina, ale dokázal to. Už je na druhé stran . Všichni jeho p edešlí
pokušitelé osudu byly b ídilové.
On to dokázal.
Jediný.
Te už mu nic nebránilo setkat se s svou milou Drátovou Pojistkou.
V hlav si p ehrával jejich první setkání. Jak se posadí vedle ní, vezme jí n žn za
noži ku a bude jí povídat o tom, kde žil a co tam d lal, a ona mu na oplátku zase p evypráví
sv j život až do jejich setkání.
Zaslepen vít zstvím opomenul dávat pozor a dopustil se osudné chyby, když se
pokoušel uchytit na primárním vinutí ješt další noži kou, aby udržel balanc a mohl se na toto
vinutí p ehoupnout celý. Místo, aby se tohoto vinutí dotkl emitorem, šlápl tam bohužel bází.
To m lo za následek úplné otev ení p echodu mezi bází a emitorem. Proud, jemuž nyní nic
nebránilo dosáhnout maxima, získal neomezenou moc a mohl tak použít nejmocn jší
pohádkové kouzlo ze všech – NEVRATNÉ, – jenž prom nilo tranzistor na erný popel. Te
už ani láska mezi Tranzistorem a Pojistkou, nejmocn jší to lidské kouzlo, nic mohla zm nit.
Drátová Pojistka se svého ctitele už nedo kala.
Ironií osudu bylo, že i p esto, že se Drátová Pojistka snažila celý život n koho
ochra ovat, svého milého ochránit p ed kouzly nedokázala.

