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Historie PC 

Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - teorie 

Anotace:   

   Prezentace s výkladem vývoje PC (od prvních počítadel, přes 

mechanické kalkulátory, uvedení vynálezců…), rozdělení  vývoje do 
generací (podstatné znaky- součástky). 

  Doplněno obrázky s odkazy na webové stránky. 



Historie počítačů 

výklad 



ABAKUS 

Za nejstaršího 
pradědečka prvních 
počítačů je 
považován abakus. 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xdavidov.html 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xdavidov.html


Mechanické kalkulačky 

. Leonardo da Vinci 
byl také jedním z 
těch, kteří se 
pokoušeli přijít na 
kloub záhadě 
mechanické 
kalkulačky a dá se 
říci, že svým 
způsobem byl i 
úspěšný. 

 
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkul%C3%A1tory+leonardo&hl=cs&biw=1366&bih=662&t
bm=isch&tbnid=wv8uRAggwOwldM:&imgrefurl=http://extrahardware.cnews.cz/historie-pocitacu-i-pocitacovy-
pravek&imgurl=http://extrahardware.cnews.cz/sites/default/files/pictures/clanky/archive/2008/10rijen/dejepis/2-
leonardo.jpg&w=554&h=259&ei=YjZGUIyWKYe1tAaCy4DQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=996&vpy=177&dur=4239&h
ovh=153&hovw=329&tx=233&ty=78&sig=111612220618410718508&page=1&tbnh=94&tbnw=200&start=0&ndsp
=18&ved=1t:429,r:5,s:0,i:85 



   
V roce 1642 vyrobil 
Francouz Blaise 
Pascal vlastní 
mechanickou 
kalkulačku, která však 
uměla pouze sčítat a 
odčítat. („Pascalina“) 

Následoval jej německý 
matematik Gottfried 
Wilhelm von Liebniz, 
jehož tzv. krokový 
kalkulátor uměl i dělit, 
násobit a druhou 
odmocninu.  

 

http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kal
kula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bi
h=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&i
mgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd0
4.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&
h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=h
c&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277
&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=
5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i
:12 

http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12
http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkula%C4%8Dky&start=89&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&addh=36&tbm=isch&tbnid=EruxuZEaq8qY0M:&imgrefurl=http://avolfova.blog.cz/1010&imgurl=http://nd04.jxs.cz/678/750/03538e5f39_70459139_o2.jpg&w=640&h=421&ei=VDRGUMaBMYjLswb4jIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=367&dur=3038&hovh=182&hovw=277&tx=118&ty=146&sig=111612220618410718508&page=5&tbnh=136&tbnw=189&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:89,i:12


aritmometr 

První opravdu 

hromadně vyráběnou a 

používanou kalkulačku 

vynalezl v roce 1820 

Thomas de Colmar. 

Tento přístroj, nazývaný 

Aritmometr, uměl čtyři 

základní matematické 

operace - sčítání, 

odčítání, násobení a 

dělení. 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cmsps.cz/~mar
lib/historie/history_soubory/image002.jpg&imgrefurl=http://www
.cmsps.cz/~marlib/historie/historie.htm&h=113&w=156&sz=4&tb
nid=jHxCzkKQBpGLsM:&tbnh=89&tbnw=124&prev=/search%3F
q%3Daritmometr%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=ari
tmometr&usg=__TMwZX6WEUgYM0pI-
A2XkH6C5MNQ=&hl=cs&sa=X&ei=XjVGULGuKMb0sgat2oCYDg&v
ed=0CC8Q9QEwAw&dur=1078 



Analytický stroj 
Prvním člověkem, který si dokázal představit 
počítač v dnešním slova smyslu byl okolo 
poloviny minulého století Charles Babbage, 
který roku 1848 začal sestrojovat všeobecně 
použitelný počítač pracující na mechanické 
bázi. Tento analytický stroj však nebyl nikdy 
realizován. 

V roce 1890 se v USA konalo sčítání lidí a 
protože počet obyvatel stále rostl, vynalezl 
Herman Hollerith elektromagnetický třídící 
a vyhodnocovací stroj na děrné štítky, což se 
stalo v roce 1924 výrobní náplní  v té době 
vzniklé IBM.  



Od 40. let 20. století se počítače 

rozdělují do generací:  

rok 

 
generace 

 
počet skříní 

 
počet operací / s 

 
součástky 

 
1940 

 
0 

 
velký 

 
nízký 

 
relé 

 
1950 

 
1 

 
desítky 

 
100 - 1000 

 
elektronky 

 
1958 

 
2 

 
do deseti 

 
tisíce 

 
tranzistory 

 
1964 

 
3 

 
do pěti 

 
desetitisíce 

 
integrované obvody 

 

1972 

 
3,5 

 
1 

 
statisíce 

 
integrované obvody 

LSI 

 
1981 

 
4 

 
1 

 
desítky miliónů 

 
integrované obvody 

VLSI 

 



Nultá generace  

V roce 1934 sestrojil Konrad 
Zuse v Německu prototyp 

mechanického binárního 
kalkulátoru Z1, který ale nikdy 
nebyl zcela provozuschopný. 
V roce 1939 byla zastavena práce 
na Z2, protože Zuseho povolali do 
vojska. V roce 1941 se podařilo 
sestrojit Z3 – první prakticky 
použitelný počítač, který byl však 
v roce 1943 zničen při 
bombardování. Hned poté se pustil 
do práce na Z4, který se nepoužíval 

a upadl v zapomnění.  

http://www.google.cz/imgres?q=mechanick%C3%A9+kalkul%C3%A1tory+leonardo&hl=cs&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbnid=MiLDwFTsfxLbHM:&imgrefurl=http://sen.felk.cvut.cz/sen/histo
rie/index_cz.html&imgurl=http://sen.felk.cvut.cz/sen/historie/ZuseK.jpg&w=236&h=350&ei=YjZGUIyWKYe1tAaCy4DQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=377&vpy=275&dur=3301&hovh=274&hovw=18
4&tx=100&ty=153&sig=111612220618410718508&page=1&tbnh=143&tbnw=96&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:92 



  V roce 1943 Howard 
Aiken z Harwardské 
university v USA vyvinul 
za podpory IBM počítač 
na principu 
elektromagnetického 
relé MARK 1, který byl 
s největší 
pravděpodobností 
použit při výpočtu 
velikosti nálože první 
atomové pumy.  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://im.glogster.com/media/4/24/83/71/24837192.jpg&imgrefurl=http://www.glogster.com/gazzyfan6
597/howard-h-aiken/g-
6mkt9iv5frb65bsdcjr9use&h=321&w=500&sz=70&tbnid=jaEwa1kz9RsQ4M:&tbnh=90&tbnw=140&prev=/search%3Fq%3Dhoward%2Baiken
%2Bmark%2B1%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=howard+aiken+mark+1&usg=__60fWUgrhsdjH-_eW_LhHAK-
ZjH8=&hl=cs&sa=X&ei=azdGUP35HNHAtAbYv4DwDA&ved=0CCUQ9QEwAA&dur=194 



První generace  

První počítač u nás – SAPO – 

SAmočinný POčítač  

V roce 1944 byl na universitě 

v Pelsivánii sestrojen počítač ENIAC 

(vážil 30 tun, o rozloze asi 160 m2 a byl 

chlazen proudem vzduchu ze dvou 

leteckých motorů), který byl použit při 

vývoji vodíkové pumy. V tomto 

počítači již byly použity elektronky, 

které nahrazovaly nespolehlivé relé.  

V této době také vymyslel John von 

Neumann schéma, které znamenalo 

průlom v dějinách počítačů a tento 

počítač byl sestrojen podle něj. 

 
http://www.google.cz/imgres?q=eniac&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=662&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=r0RO5Z-
2m27keM:&imgrefurl=http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eniac.html&imgurl=http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eniac3.jpg&w=613
&h=480&ei=uzdGUJjmPIXptQb1iYCoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=307&dur=102&hovh=199&hovw=254&tx=156&ty=137&sig=1116122206184107
18508&page=1&tbnh=145&tbnw=183&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:92 



Elektronkový počítač 

V roce 1951 firma Remington vyráběla první 
sériový elektronkový počítač UNIVAC. 

Při diskrétním režimu práce byl do počítače 
nejprve zaveden program, poté byl spuštěn 
výpočet. V tu dobu nebylo možné s počítačem 
komunikovat, až když práci dodělal. To bylo 
nevýhodné, protože během zavádění 
programu počítač nic nedělal. Tyto počítače 
měli velmi malou paměť, neexistovali žádné 
programovací jazyky ani operační paměti. 

 



Druhá generace  

Nastupuje s tranzistorem, který vynalezl John 
Barden a který dovolil zmenšení rozměrů, 
pokles spotřeby energie, zvýšení rychlosti a 
spolehlivosti. U těchto počítačů funguje 
dávkový režim práce, kdy počítač dostal 
určitou dávku úkolů a po dokončení jednoho 
si z dávky okamžitě vzal další. Začaly vznikat 
první operační systémy a programovací 
jazyky – COBOL a FORTRAN. 

 



Třetí generace  

Třetí a další generace již používaly integrovaný obvod 
– několik tranzistorů na jedné destičce (chipu), což 
má za následek výrazné zmenšení a snadnou montáž. 
Funguje paralelní režim práce – pracuje více 
programů současně a každý používá jinou část 
počítače. Počítač firmy IBM – IBM 360 byl přítomen 
při cestě na Měsíc v Apollu 11. Na základě tohoto 
počítače byly v Rusku vyvíjeny počítače JSEP 1; EC 
1010, 1020, 1030.  

Další dvě generace se od sebe liší jen tím, jaká je 
hustota tranzistorů na jednom integrovaném obvodu.  

 



Počítače páté generace  

To je budoucnost – 
umělá inteligence – 
snaha o výrobu 
počítačů NON VON 
(opuštění von 
Neumannovy 
koncepce) – 
paralelní počítače. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
+iq&hl=cs&biw=1366&bih=662&tbm=isch&tbnid=oynqn1xWgn2W
nM:&imgrefurl=http://www.root.cz/clanky/legendarni-skolni-
mikropocitac-iq-151/&imgurl=http://i.iinfo.cz/images/443/pc105-a-
5.jpg&w=512&h=383&ei=OzlGUOy5DIvEswbzg4G4DA&zoom=1&ia
ct=hc&vpx=197&vpy=155&dur=268&hovh=194&hovw=260&tx=19
0&ty=83&sig=111612220618410718508&page=1&tbnh=145&tbnw
=214&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70 



Počítače v datech v 70. – 90. letech 
 

1970 – na trh je uvedena disketa 

1975 – je uveden první masově prodávaný počítač Altair 8800 

1977 – Bill Gates a Paul Allen oficiálně ustavují Microsoft 

1981 – IBM uvádí PC s operačním systémem MS-DOS 

1984 – první CD-ROM 

1985 – Microsoft vyvíjí Windows 1.0, o tři roky později 2.03, po 
nich o dva roky později 3.0,  

v roce 1992 3.1 a dále 95, 98, 2000 

1991 – procesor Intel 486 

1992 – dvourychlostní CD-ROM 

1993 – třírychlostní CD-ROM 

1995 – procesor Intel Pentium Pro 200MHz 

1997 – procesor Intel Pentium II 

1999 – procesor Intel Pentium III 

 



V dalších letech se dále vyvíjí a zdokonaluje výpočetní technika, 
věnuje se tím stále více firem, což má za následek stále rychlejší 
vývoj mikroprocesorů a tím i výkonnější PC. 
Konkurentem IBM jsou po dlouhá léta počítače  
Apple Macintosh, v západních zemích hojně využívané hlavně ve 

školství. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=pc+apple&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=662&tbm
=isch&tbnid=R7ltENwk7TYauM:&imgrefurl=http://pctuning.tyden.cz/multimedia/zpra
vy-it/4615-historie_pc-
na_pocatku_i_na_konci_bude_apple&imgurl=http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/dude
k/aapl_i_mac.jpg&w=499&h=389&ei=qTlGUMLDD5DEtAb_mYCQAQ&zoom=1&iact=h
c&vpx=516&vpy=317&dur=98&hovh=198&hovw=254&tx=119&ty=133&sig=111612
220618410718508&sqi=2&page=1&tbnh=145&tbnw=185&start=0&ndsp=18&ved=1
t:429,r:8,s:0,i:95 



Zdroje 


