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Ing. Miroslav Paclt
9. 3. 1959 - 5. 5. 2017

Mirek odešel náhle a nečekaně, uprostřed rozdělané práce. Myslím, že mnohým z nás je známo, že byl 
duchovním otcem laboratorního informačního systému INFOLAB, který patří v českých laboratořích 
k poměrně rozšířeným. Byl to velmi schopný informatik, specialista na komunikace analyzátorů. Já 
bych na něj rád zavzpomínal především jako na člověka.
Mirka jsem poznal v roce 1993 jako tichého nenápadného pracovníka, který se staral o informační 
systém v naší laboratoři. Během několika měsíců se z nás stali kamarádi a Mirek se mě zeptal, zda bych 
mu nechtěl pomáhat s jeho INFOLABem. „S čím bych ti mohl jako začínající biochemik pomoct??“ 
„Neboj se, uvidíš“. Tenkrát to pro mě byl běžný den a vůbec jsem naší dohodě nepřikládal nějaký zvláštní 
význam. Ale za to téměř čtvrt století, jsem si mnohokrát vzpomněl, že tehdy začalo největší přátelství 
mého života. Všichni se určitě shodneme, že Mirek byl výjimečný člověk. Říká se, že nikdo není bez 
chyb. Ano, i Mirek měl chyby. Jako mladý byl asi trochu zbrklý. Jednou couval s tátovým žigulíkem 
z garáže, nezavřel dveře a za vyvrácené panty pochvalu opravdu nedostal. Ale zkuste si vzpomenout na 
chybu, která by vám na něm opravdu vadila. Ne, Mirka jsme znali především jako skromného, laskavého, 
upřímného člověka, vynikajícího programátora a hlavně kamaráda a přítele. Nikdy nikomu neodmítl 
pomoc, nikdy se s nikým nehádal. Já měl tu čest ho poznat nejen pracovně. A proto vím, že kromě jiného 
byl motoristický nadšenec, fanoušek Led Zeppelin, kutil, zahrádkář a sadař.
Také se říká, že každý je nahraditelný. Jako pacienta nás nahradí jiný pacient, jako pracovníka nás 
nahradí jiný pracovník. Bez jakéhokoliv přehánění je pro mě Mirek jako člověk nenahraditelný. Kolem 
sebe mám spoustu přátel, ale už s nikým nemůžu prožít co s ním. S nikým už nenajezdím desítky tisíc 
kilometrů pracovních cest, nebudu nespočetněkrát spát na hotelových pokojích, nenavštívím tolik 
laboratoří a úspěšně nevyřeším tolik pracovních problémů. Tohle přátelství zůstane pro mě navždy 
neopakovatelné.
Před pár dny jsme spolu lezli po střeše a oživovali malou elektrárnu. A zažili další z malých uspokojení, 
když se nám dílo očekávaně povedlo. A příště měla přijít na řadu střecha pergoly u nás. Nevím, kdo 
a proč chtěl, aby ta radost z elektrárny byla naše poslední společná. Nikdy to nebylo vyřčeno, ale dnes 
vím, že nebudeme spolu jako dva dědkové vzpomínat na lavičce na staré časy a sledovat, jak to po 
nás převzali mladší a jak si vedou. Ale k životu nepatří jen to hezké a snadno pochopitelné. Nezbývá 
než přijmout, co se stalo. Mirek často říkával „Život není žádné peříčko.“. “Mirku, kamaráde, můj 
největší příteli, život s tebou po boku tíhu toho peříčka měl.“

Petr Stávek

Náš vztah začal v roce 1993, kdy jsem jako nadšená, leč trochu chaotická slečna magistra dostala za 
úkol připravit provoz v nově zřizované detašované laboratoři. Klidný, sympatický pan inženýr tam 
soustředěně natahoval dráty a trpělivě mi při tom vysvětloval, jak funguje TCP/IP protokol, co jak 
nastavit, co dělat v případě, že to nepůjde... smršť informací a pokynů, ve kterých jsem se s postu-
pujícími hodinami trochu ztrácela. A druhý den znovu - dráty, pájka, počítače, jeden analyzátor za 
druhým. Nastavit, odzkoušet, vyladit, znovu odzkoušet, hotovo. Nechápala jsem a zároveň obdivovala, 
kde ten člověk bere sílu, klid, řád...
Později jsem s Mirkem podobné situace zažila na dalších pracovištích. Kvantum zodpovědnosti 
a úkolů, které dokázal pojmout a následně se s nimi vypořádat, bylo bez nadsázky fenomenální. Říkal, 
že “v operační paměti udrží maximálně dvě až tři mega znaků a nesmí v tom být čísla”. Na pevném 
disku ovšem udržel (alespoň přibližně) konfiguraci systému ve všech instalacích, včetně terminálů 
a kdo má jaký analyzátor. Sci-fi.
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Přes nesporný úspěch a kredit, kterých na poli české laboratorní informatiky dosáhl, zůstával pokor-
ným k tomu, co naše životy a veškeré pozemské pinožení přesahuje. Měli jsme se velmi rádi a vážili 
si jeden druhého. Zázrak. Tečka.
Myslím, že vše podstatné k povaze mého muže vyslovil ve své vzpomínce Petr Stávek - bratr ve zbrani, 
vizionář, perfekcionista a poctivý dříč, který zásadním způsobem přispěl k tomu, kam Mirek svůj 
systém INFOLAB a jeho nadstavby posunul. Za sebe i za něj prosím: Dopřejte nám trochu času ke 
spočinutí a zodpovědnému rozmyslu, jak dál. Usilovně hledáme schůdná řešení. Mantra “Na všechno 
se volá Mirek” už bohužel pozbyla své stoprocentní účinnosti...

Monika Pacltová 
15. 5. 2017


