
Dějiny ajťáků
Kde se vzali a kolika levely už se prostříleli
IT experti ovládají svět. Rozumějí mašinám, které spojily lidstvo, jsou 
žádaní a předchází si je kultura, ekonomika i HR. Nebylo to tak ale vždycky. 
Kdy IT jako profese vůbec vzniklo? Na  čem dělali první programátoři? 
Co má tenhle obor v  DNA a  v  čem všem se naopak úplně změnil?  
Na následujících stránkách se dozvíte tohle všechno a ještě mnohem víc.
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50.  
a 60. léta

Knihu o IT generacích začínáme v prehistorické době děrných 
štítků a prvních elektronických počítačů. Výpočetní operace 
se tehdy prováděly na papíře, potom se mechanicky progra-
movaly přepojováním spojů nebo vkládaly děrnými kartami.
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NA ČEM SE MAKALO?
50. léta patřila obřím strojům s  podivnými názvy jako ENIAC 
a MANIAC nebo první sériově vyráběný UNIVAC. Byly tak velké, 
že když IBM uvedl na trh model IBM 650 s váhou pouhých 900 kg, 
vzbudil tím senzaci (napájecí zařízení vážilo, pravda, další 1,3 tuny). 
Bendix G-15 z roku 1956 srazil hmotnost na polovinu a s hmotnos-
tí pod půl tuny už byl považován za první osobní počítač. Rozměry 
se začaly zmenšovat až poté, co byly vakuové trubice nahrazeny 
tranzistory a objevily se první mikročipy a mikroprocesory. Tento 
pokrok ale přinesla ve velkém až 60. léta. První čtyřbitové mo-
dely byly Intel 4004, TMS 1000 od Texas Instruments a CADC 
od Garrett AiResearch. 

KDO TO TEHDY DĚLAL?
Vzhledem k mechanické povaze práce s počítači musel 
být typický programátor 50. let především matema-
tik s oblibou v nudné náročné a mizerně placené práci. 
Z počátku to byly hlavně ženy. V USA nastávaly bizarní 
situace, kdy programátorky kvůli svému pohlaví nemohly 
obdržet bezpečnostní prověrku pro práci s počítači, které 
přitom nikdo jiný nedokázal obsluhovat. S růstem využí-
vání a prestiže počítačů je v 60. letech nahradili inženýři 
a matematici v obleku, kravatě a brýlích s širokými ob-
roučkami.
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CO BYLO TŘEBA UMĚT ZA JAZYKY? 
První široce používané jazyky byly COBOL, ALGOL, LISP a  FOR-
TRAN. Jejich nové verze fungují dodnes nebo na nich stojí současné 
programovací jazyky – Fortran se používá pro programování vě-
deckých a matematických výpočtů na superpočítačích. Lisp pohání 
Autocad a AI aplikace, COBOL umožnil rozvoj moderní komunikace 
a bankovnictví.

pdf s reklamními  
brožurkami z 50. let 

JAK TO S NÁMI MLUVILO? 
Komunikaci s prvními počítači zprostředkováva-
ly třídiče, tabelátory, kalkulační a  násobící dě-
rovače, opakovače, reproduktory a  popisovače. 
Vyspělé modely měly klávesnici v podobě elek-
trického psacího stroje. S uživatelem pak počítač 
komunikoval pomocí děrných štítků, perforova-
ných papírových pásek a  magnetických pásek. 
První počítač, který měl grafický výstup na ob-
razovce, byl Whirlwind, který v MIT sestavil Jay 
W. Forrester. Používal více než 5000 elektronek 
a  11 germaniových diod, měl kapacitu paměti 
512 bytů a běžel dechberoucí rychlostí 20 000 
operací za vteřinu. 

https://www.computerhistory.org/brochures/1950s/
https://www.computerhistory.org/brochures/1950s/
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CO SE ČETLO A NA CO SE KOUKALO?
50. a 60. léta byla pro programátory a vůbec pro technicky orien-
tované lidi zlatým věkem. Na západě vznikala zásadní díla vědecké 
a vědeckofantastické literatury od gigantů, jako byl A. C. Clark, Isaac 
Asimov, Ray Bradbury nebo Robert Heinlein. Na východě jim konku-
rovali bratři Strugačtí a u nás ve sbírkách Tarzanova smrt (1958), Ein-
steinův mozek (1960) a Výprava opačným směrem (1962) vytvořil 
Josef Nesvadba dosud nepřekonaný kánon české sci-fi. 

V  knihách i  filmech hrály počítače často zásadní role. Už v  Lemo-
vě románu Astronauti z  roku 1951 například řídí počítač MARAX 
(MAchina RatiocinatriX) kosmickou loď. Asimovův pozitronový su-
perpočítač v povídce Konflikt nikoliv nevyhnutelný z roku 1950 řídí 
dokonce celý svět. Pokud pomineme Čapkovy roboty, tak se první 
zásadní počítač v české popkultuře objevuje v roce 1963 na palubě 
kosmické lodě Ikarie XB 1 ve stejnojmenném filmu Jindřicha Poláka 
a hovoří kultivovaným hlasem Bohumila Švarce. Ikarie je mimocho-
dem považovaná za nejhodnotnější poválečný sci-fi film a  inspiraci 
v něm hledal i Stanley Kubrick pro svou Vesmírnou odyseu (a počítač 
Hall 9000). Nákladné kulisy pak Polák ještě zrecykloval v podivném 
filmu Klaun Ferdinand a raketa. 

Poněkud opomíjenou, ale o to zásadnější postavou české počítačové 
popkultury je robot Emil a jeho parťák mechanik (čili programátor) 
Karel. Oba vystupovali v televizním seriálu a komiksovém pokračo-
vání v Ábíčku, kde oba kreslil Jiří Winter-Neprakta. 

Koncem 50. let byla průměrná hrubá mzda 1429 Kčs. 



50. a 60. léta   I   70. léta   I   80. léta   I   90. léta   I   0. léta   I   10. léta

  7IT historie od Jobs.cz

CO SE K PROGRAMOVÁNÍ JEDLO?
Kuchyně 50. let se ke sci-fi tendencím hlásila svou posedlostí po aspiku (cokoliv 
zalitého do  želé vypadalo nóbl). Tuzemskou gastronomickou scénu v  této době 
poznamenal vznik národního podniku RaJ a rozdělení restaurací a  jídelen do čtyř 
kategorií. Vznikly také všeobecné normy pro přípravu jídel obsahující ingredience 
i gramáž. Když chybělo maso, vyhlásil se bezmasý čtvrtek a servírovaly se buchtičky 
se šodó. Rychlému občerstvení dominovaly saláty do papíru s rohlíkem a nedostat-
kové ruské vejce. Doslova chrámem byl pražský bufet Koruna na Můstku s  jaho-
dovým koktejlem, vepřenkami a proslulými párky ve střívku zvanými komunardy. 
Zašel si tam na ně během státní návštěvy i Nikita Chruščov. 

Z ČEHO SE BRALO KNOW-HOW?
Ábíčko začalo formovat novou generaci mladých techniků a přírodovědců už v roce 
1957. Málo se ví, že za jeho formátem stála inspirace předválečným Vpřed a časo-
pisem francouzské komunistické mládeže Vaillant (ten byl později přejmenovaný 
na PIF a byl jedním z mála oficiálních zdrojů pro české milovníky komiksů). Dospělí 
technici a programátoři se museli spokojit s Časopisem pro pěstování matematiky 
a fysiky, ze kterého pak vznikl v roce 1956 pod vedením Ivo Babušky časopis Aplika-
ce matematiky. 
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ŠPEK NA MACHROVÁNÍ
Československá kybernetika vděčí za  své základy paradoxně dvěma 
americkým inženýrům. Alfred Sarant a Joel Barr patřili ke skupině ko-
munisticky smýšlejících vědců pracujících na tajných vojenských pro-
jektech za 2. světové války v USA. Po odhalení se jim podařilo s po-
mocí milionáře Alfreda Sterna a  jeho manželky Marthy uprchnout 
přes Mexiko do východní Evropy, kde zakotvili v Praze (Martha Stern 
zde žila až do  své záhadné smrti v  roce 1990). V  letech 1951–1956 
pracovali v tajnosti pro Vojenský technický ústav, kde vyvinuli první 
československý počítač EUZ I  (Elektrický ústřední zaměřovač). Před 
odchodem do SSSR pracovali i  pro Výzkumný ústav telekomunikací 
(VÚT) a  Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS), který měl 
u nás vývoj počítačů na starosti. Spolupracoval se zavedeným výrob-
cem děrnoštítkové techniky n. p. Aritma. Ze spolupráce vzešly takové 
legendy jako třídič T 220, tabelátor T 320, kalkulační děrovač T 521, 
zakládací reproduktor T 720 a hlavně pak malý děrnoštítkový počítač 
DP 100 (Aritma 100). 

V 60. letech slavila Aritma Vysočany úspěchy s elektronkovými po-
čítači řady MEDA a VÚMS s ANALOGONem. Pro praktické aplikace 
vzniká v  polovině 50. let Ústředna mechanizované evidence Praha, 
později přejmenovaná na Podnik výpočetní techniky Praha.

„Programování je něco jako  
plánování večeře. Chce to jen  
trpělivost a schopnost pohlídat si detaily. 
Ženy jsou pro počítačové programování 
jako stvořené.“ 

Grace Hopperová, zvaná „Amazing Grace“, vynálezkyně 
prvního kompilátoru pro počítačový jazyk, spoluautorka 
jazyka COBOL, standardů pro testování počítačových 
systémů a později kontradmirálka amerického námořnictva,  
v roce 1967 pro časopis Cosmopolitan.



70. léta
Druhá polovina 60. let zažehla explozi nadšení pro elektroni-
ku. V sedmdesátkách pak už počítače nebyly výsadou několika 
exponovaných odvětví. Začaly se objevovat na spoustě míst 
a s jejich počtem narůstal i počet lidí, kteří se o komplikované 
mašiny starali.
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NA ČEM SE MAKALO?
Oproti svým mnohatunovým předchůdcům sice sedmdesátkové modely vypadaly jako 
trpaslíci, ale do laptopů měly pořád daleko. Jak to vypadalo v praxi, ukazuje 4. epizoda  
7. řady seriálu Mad Men. Do kanceláří reklamní agentury v ní přivezou legendární po-
čítač IBM S/360 a  nikdo nechápe, k  čemu je ta neskladná krabice dobrá a  proč by 
jim měla v kanceláři zabírat místo. Skutečné mikropočítače už ale byly na cestě. Jeden 
z prvních – Kenbak-1 – dokonce ještě nemá mikroprocesor a funguje na tranzistorech, 
zato stojí pouhých 790 dolarů. Tím pádem mohou s počítači začít experimentovat i uži-
vatelé mimo velké korporace. 

KDO TO TEHDY DĚLAL?
Jakmile se počítače dostaly do rukou nadšeným 
kutilům, začne se obor vyvíjet tak rychle, že mu 
zdaleka nestačí školy ani knihy. Každý progra-
mátor se musí učit všechno sám. Experimentuje 
s  hardwarem i  softwarem, všude s  sebou nosí 
křížový šroubovák, umí opravit všechno, z čeho 
čouhají dráty, a  mumlá nesrozumitelným jazy-
kem o  nových vynálezech. A  že jich je. V  roce 
1970 dostává Doug Engelbart patent na počíta-
čovou myš, IBM představuje disketu a data jsou 
najednou lehce přenosná. O  rok později přichá-
zí Intel s  prvním mikroprocesorem 4004 – má 
2300 tranzistorů a  vykonává 92  000 instrukcí 
za sekundu. Ray Tomlinson mezitím posílá po síti 
Arpanet první e-mail. V roce 1975 se na trhu obje-
vuje počítač Altair 8800, řada PDP firmy Digital 
Equipment Corporation, následuje první a druhá 
generace Applů, Commodore PET a začíná oprav-
dová éra osobních počítačů. Na konci 70. let už 
si kdokoliv může koupit hotový stroj s klávesnicí, 
monitorem, pamětí, BIOSem a úložným médiem. 
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2500 Kč
A ZA KOLIK?
U nás byl v 70. letech průměrný plat asi 2500 Kčs a brali ho vesměs všich-
ni, od doktorů po dělníky. Zajímavý byl vývoj v počítačové sféře v USA. 
Počítačový odborník si tam mohl přijít na hezkých 11 tisíc dolarů ročně, 
pokud byl muž. Žena na stejné pozici dostala 7,7 tisíce. 

JAK TO S NÁMI MLUVILO?
Podobný překotný vývoj je vidět i v softwaru. Na za-
čátku dekády používá byznys sféra převážně techno-
logii IBM a  jazyky COBOL, PL/I a  Fortran. Inženýři, 
akademici a univerzity ale dávali přednost mikropočíta-
čům PDP firmy Digital Equipment Corporation. Pro ně 
vznikl operační systém VMS a hlavně pak UNIX, který 
patří k nejpoužívanějším operačním systémem dodnes. 
V jeho prostředí se začal prosazovat programovací ja-
zyk C, ze kterého vychází velká část dnešních jazyků 
(Java, C#, C++, PHP, JavaScript). Speciálně pro databá-
ze vyvíjí IBM jazyk SQL. Pro první osobní mikropočítač 
Altair 8800 píše Gary Kildall jednoduchý operační sys-
témem CP/M a Bill Gates a Paul Allen pro něj vytváří 
jazyk BASIC. Jejich Micro-Soft se navíc nechá CP/M 
inspirovat, když pro IBM a jejich PC vyvíjí operační sys-
tém DOS (původní verze byla vytvořena firmou SCP). 
DOS a CP/M si pak konkurují až do 80. let. 
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JAK TO BYLO U NÁS?
Československo bylo v  70. letech velmi aktivní. Mimo jiné 
iniciovalo dohodu o  jednotném postupu socialistického blo-
ku při vývoji elektronických počítačů (JSEP). Uzavřena byla 
v  Moskvě 23. prosince 1969, připojily se k  ní SSSR, Polsko, 
NDR, Maďarsko, Bulharsko a  Československo, později při-
stoupilo Rumunsko a Kuba. Vzorem první generace počítačů 
JSEP byl IBM S/360 a vznikaly v různých variantách. V NDR 
vyvíjeli velký EC 1040 určený pro náročné technické, bankovní 
a ekonomické výpočty, u nás vznikal malý EC 1021 pro zpra-
cování menších souborů dat. Počítače byly ale stále doménou 
průmyslu. Zatímco na Západě už se v domácnostech koncem  
70. let zabydlovaly TRS-80, Commodore PET a druhé genera-
ce Applů s barevnou grafikou, u nás si soukromí nadšenci moh-
li programovat pouze na kalkulačce TI-57. Základy algoritmi-
zace si na ní osvojovaly první generace českých programátorů. 

ZAČÍNÁ LEGRACE
Hned začátkem 70. let se počítače ubírají novým směrem – k zába-
vě. Nutting Associates představují vesmírnou střílečku Computer 
Space. Firma Magnawox představuje konzoli Odyssey, která po při-
pojení k  televizioru umožňuje hrát ping-pong, primitivní střílečky 
nebo procházet bludišti. Nová firma Atari pak přichází s  legendou 
jménem Pong. Koncem 70. let jsou digitální hry takovým fenomé-
nem, že arkády s novou hrou Space Invaders způsobily v  Japonsku 
vážné problémy s nedostatkem mincí. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BQsCCwo8w
https://www.youtube.com/watch?v=b3BQsCCwo8w
https://www.youtube.com/watch?v=0MnRkPvIjKE
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CO SE ČETLO A NA CO SE KOUKALO?
Je zvláštní, že zatímco sci-fi 60. let byla počítači přímo 
posedlá, v 70. letech se staly už tak běžnou součástí kaž-
dodenního života, že vědecko-fantastickému žánru často 
nestály za zmínku. 70. léta nám dala Vetřelce, Star Wars, 
první filmový Star Trek, Tarkovského Solaris a Stalkera, ale 
v  žádném z  těchto kanonických děl nehraje počítač nijak 
významnou úlohu. Co je ještě divnější – počítač se neobjevil 
ani v kresleném futuristickém seriálu o rodině Smolíkových. 
Těm posílá jejich potomek z 33. století všelijaké vynálezy 
(třeba mozkovou živici, usměrňovač času a transmisní indi-
kátor vůle), ale počítač ani jeden. Technologie budoucnosti 
se v 70. letech vlastně tváří velmi „retro“ a děj se většinou 
točí kolem sociálních a filozofických otázek. V Carpentero-
vě filmu Dark Star dokonce astronauti rozmlouvají počítači 
odpálení jaderné bomby pomocí fenomenologické disputa-
ce. Jeden z mála zajímavých počítačů 70. let byl Matrix, kte-
rý shromažďoval veškeré znalosti Timelordů v nekonečném 
britském seriálu Dr. Who, a pak samozřejmě Hlubina myš-
lení – superpočítač, který má ve Stopařově průvodci po Ga-
laxii najít odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec (42). 
Čestnou zmínku si ještě snad zaslouží First Universal Cyber-
netic Kynetic Ultramicro-Programmer (FUCKUP) z obskurní 
trilogie Illuminatus!, kterou se nechala inspirovat kultovní 
devadesátková formace KLF. 

V Československu jsme na tom byli podobně. Vznikla sice 
klasická sci-fi díla jako Zítra vstanu a opařím se čajem nebo 
Pane, vy jste vdova!, ale namísto počítačů se tu používaly 
pro výpočty astrologické tabulky. Zahraniční sci-fi k  nám 
nemohlo, a tak jedním z mála vědecko-fantastických sním-
ků byl polsko-sovětsko-estonský film Zkouška pilota Pirxe. 
Ten obsahuje slavnou scénu, kdy přetížení urve androidní-
mu kosmonautovi ruce v zápěstí a bezruké tělo pak rozbije 
palubní počítač, aniž by to na chod lodi mělo jakýkoliv vliv. 
Čest tuzemské kybernetiky tak zachraňuje pouze mobilní 
počítač, který v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! převá-
želi tvůrci kondiciogramů na korbě náklaďáku. I tady je po-
čítač braný pouze jako humorný element, navíc kvůli vadné 
elektronce E13 ze závodu Katoda Olomóc chybující. 
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Z ČEHO ČERPALI PROGRAMÁTOŘI ENERGII?

„Neexistuje důvod, proč  
by lidé měli mít doma počítač.“ 
 
Ken Olsen, zakladatel firmy Digital  
Equipment Corporation,  
která dala světu domácí  
počítač.

Standardizovaný systém RaJ neoplýval fantazií, ale sedmá dekáda se do české 
kulinářské scény přece jen promítla. V této době se údajně na jídelních lístcích 
objevil smažák! Obalovaný sýr se sice jedl i dříve, ale většinou šlo o ementál 
nebo jiný drahý sýr a lidovku z něj udělalo až nasazení třicítky eidamu. Za gast-
rozmínku stojí, že v 70. letech pronikly počítače i do gastrovýroby. Průkopníkem 
byly čokoládovny Orion, které instalovaly do výroby stroj Minsk 22. Snad i díky 
němu jsme se dočkali takových lahod, jako byly Kokosenky, nugát Famosa, kávo-
vá tyčinka Kofeta a naprostý fenomén: čokoláda Studentská pečeť. 



Tuhle dekádu máme spojenou s  plísňovými 
džínami, chemlonovou trvalou a  otravnou 
popmusic. Ve  světě digitálních technologií 
jsou jejím symbolem osmi- a šestnáctibitové 
počítače.

80. léta
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KRÁLOVÉ OSMDESÁTEK

Pole uchazečů o titul IT šampiona osmé dekády 20. sto-
letí je doslova nabité velkými jmény, jako je Commodore 
64, Sinclair, Atari, Amiga nebo IBM PC, který byl v roce 
1983 vyhlášen osobností roku časopisu Time. Největší 
haló se ale pravděpodobně strhlo kolem stroje jménem 
Apple Macintosh. Ne až tak kvůli kvalitě nebo prode-
jům, ale kvůli nezapomenutelné orwellovské reklamě 
z roku 1984. Aby také ne, když ji zrežíroval Ridley Scott 
a Jobs s Wozniakem si ji na skeptické správní radě Applu 
doslova vydupali. 

V  80. letech se toho samozřejmě událo daleko víc. 
Sony pustilo do světa 3,5“ disketu a o dva roky později 
společně s Philipsem CD-ROM. Hewlett-Packard začal 
prodávat laserovou tiskárnu, Microsoft představil tex-
tový editor Word a první a druhé Windows, v CERNu 
definoval Tim Berners-Lee hypertextový systém a zača-
la registrace prvních internetových domén (první byla 
symbolics.com). Obecně nastala éra počítačů čtvrté 
generace s procesorem a lokální pamětí v jediném inte-
grovaném obvodu. 
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SYSTÉMY POTŘEBOVALY SYSTÉM
Bitvu mezi výrobci počítačů doprovázela souběžná bitva mezi operačními systémy. Zpočátku 
se každý výrobce snažil vyvinout pro svou platformu svůj OS. Amiga psala AmigaOS, Atari 
běžel na TOS, Xerox vyvinul Star, který obsahoval grafické rozhraní s  klikacími okny. Myší 
byl ovládaný i MacOS od Apple a NeXTSTEP firmy NeXT, kam přesídlil po vyhazovu z Applu 
Steve Jobs. Své operační systémy založené na UNIXu měly i sálové počítače – SGI ovládal IRIX, 
Sun Solaris, IBM systém AIX. Pro svou řadu PC vyvíjelo IBM operační systém TopView, kvůli 
nedostatku času ale nakonec licencovali od Micro-Softu DOS. Dodnes se vedou spory a píšou 
analýzy, do  jaké míry byl DOS inspirován úspěšným operačním systémem Garryho Kildalla 
CP/M. Pravděpodobně dost, ale i ve světě počítačů platí, že historii píšou převážně vítězové.

NEXT A WEB
Když dostal Steve Jobs padáka z Applu, vyvinul pod názvem NeXT počítač, který byl na svou 
dobu tak hardwarově i softwarově napřed, že na trhu pochopitelně absolutně propadl. Díky 
stabilitě a výkonu byl ale ideálním strojem pro hostování první webové stránky. 

DIGITÁLNÍ UMĚNÍ
Stále rychlejší a výkonnější počítače umožňovaly zapojení i do oblastí, kde s nimi dříve nikdo 
nepočítal. V roce 1982 vypadávaly divákům oči z důlků při honičkách digitálních vozítek sci-fi 
blockbusteru Tron. O rok později bylo představeno rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface), které umožňuje propojení počítačů s hudebními nástroji. V roce 1988 poslalo Stu-
dio Pixar po dvou letech vývoje 3D renderovacího programu do soutěže o Oscara film Tin Toy 
a vyhrálo. 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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CO SE DĚLO U NÁS?
V digitálním tuzemsku byla situace úplně jiná. Práce na počítačích byla pořád 
výsadou specializovaných výpočetních středisek na  univerzitách, ve  vědec-
kých a finančních institucích, v  armádě a podobně. Pracovalo se na  16bito-
vých „ádétéčkách“ (zkratka pro Analogová a digitální technika) vyráběných 
v ZPA Trutnov a ZPA Čakovice. (Existovala i vojenská mobilní verze převáže-
ná na podvozku Tatry 148. Jestli tiskla kondiciogramy, není známo.) Střediska 
byla zčásti sdružena pod národní podnik PORS (Početnická a organizační služ-
ba), pro státní správu pak pracoval PVT (Podnik výpočetní techniky). Zájemci 
o programování, kteří v některém z těchto státních molochů nepracovali, měli 
jen málo možností, jak se k počítačům dostat. Dokonce i když začaly vznikat 
při Svazarmech a Stanicích mladých techniků první počítačové kluby, vysvět-
lovalo se v nich programování na vývojových diagramech a papírových mode-
lech. Osobní počítače se k nám nedovážely a jediným způsobem, jak je získat, 
bylo vyměnit u veksláků valuty a propašovat je přes hranice. Obecně rozšíře-
ná teorie, proč u nás Sinclair porážel kvalitnější Atari, Commodory a Sharpy, 
praví, že Sinclairy bylo jednoduché pašovat v dvoupatrové bonboniéře. 

PRVNÍ STROJE 
V IT komunitě se vedou debaty, který počítač se dostal do drápů amatérských pro-
gramátorů jako první. Podle pamětníka Františka Fuky se ve Stanici mladých techni-
ků jako první ocitl podivný stroj Challenger 1P, přezdívaný též Ohio. Kolem roku 1981 
se ale objevil (tehdy již zastaralý) Sinclair ZX80 a následně ZX81. Ladislav Zajíček, 
později vydavatel počítačového časopisu Bajt, na něm demonstroval programování 
ve strojovém kódu v pražském klubu SSM Aurora a objevil se i v legendární reportáži 
československé televize, kde jej předváděl mladičký František Fuka. Zanedlouho však 
vše převálcoval megapopulární ZX Spectrum, který byl od roku 1985 k dostání také 
v Tuzexu – a jeho řada Delta o rok později i v běžném maloobchodě. 
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Chyby při kopírování kazet nebyly jediným problémem osmibitů. Ná-
ročné bylo i jen připojit na pašované zahraniční počítače jako moni-
tor tuzemskou televizi. V Československu běžely televizory na normě 
SECAM, ovšem nekompatibilní se SECAMem francouzským. Jinde 
v Evropě běžel PAL a v USA NTSC. Vymámit na přenosné Tesle správ-
ně obraz i zvuk bylo mnohdy složitější než samotné programování. 

CENTRÁLNÍ CHAOS ČESKOSLOVENSKA
Z klubů se výpočetní technika šířila pomalu i do škol. Tam ale 
soudruzi nemohli z ideologických důvodů poslat zahraniční mo-
dely, a jali se proto vyvíjet své vlastní. Zvláštní je, že centrálně 
plánované hospodářství nedokázalo centrálně naplánovat vývoj 
a výrobu jednoho počítače. Místo toho každé výrobní družstvo 
bastlilo svůj model a z nějakého důvodu nebyly výsledky kompa-
tibilní ani se zahraničními počítači, ani samy mezi sebou. Na Slo-
vensku proto hýbali žáci robotem Karlem na PMD 85 (Piešťanský 
mikropočítač displejový) vyvinutém Romanem Kiššem. V Česku 
jsme na  tom byli hůř a  lámali si prsty na  kulatých knoflících 
věčně přehřáté obludy s prapodivným názvem IQ 151. Oba mo-
dely poháněla obšlehnutá kopie procesoru Intel 8080 – Tesla 
MHB8080A – a  programovalo se buď v  BASIC 6 nahrávaném 
z kazety, nebo v Assembleru a Pascalu běžícím na operačním sys-
tému Amos vyvinutém na MFF UK. 

PÍÍÍP… BÍÍÍPP… SKRRRRRRR… BIP BIP
ZX Spectrum byl svého času fenoménem, kolem kterého se točil čilý obchod s pirátskými kopie-
mi her na magnetofonových kazetách. Jestli má něco osmdesátková generace společného, tak 
jsou to dodnes rozsvícené oči, když před nimi vyslovíte zaklínadla jako Manic Miner, Atic Atac, 
Saboteur, Ant Attack, Jet Pac, Harrier Attack nebo Sir Fred (popřípadě Fukovy textovky Poklad, 
Podraz 2 nebo Indiana Jones). Kvůli hrám na ZX vznikaly i první pirátské programy, umožňující 
jejich kopírování (při přehrávání z kazety na kazetu docházelo k chybám), a byl mu také věnován 
jeden z prvních počítačových časopisů ZX Magazín. Vycházel od roku 1988 až do roku 2005 
a jeho archiv je na internetu. 

Podobný chaos pak panoval i v oblasti průmyslových počítačů. Ve Skalici vyráběli řadu Didaktik, V Závad-
ke nad Hronom vznikal MAŤO a v brněnské Zbrojovce Consul 2717, známý jako „Zbrojováček“. Úplným 
krokem stranou pak byl Ondra z Tesly Liberec, který v sobě skrýval procesor U880 (východoněmecký 
klon Z80). Byl určen pro školní výuku, ale ve třídách ho začal brzy ohrožovat zázrak jménem TNS půvo-
dem z tajemných Slušovic. V pověstmi opředeném JZD jich vyrobili celou řadu v 8-  i 16bitové podobě 
a pozdní modely byly dokonce kompatibilní s  IBM-PC. Slušovičtí toho dosáhli jednoduše – vymohli si 
výjimku na dovoz embargovaných počítačových součástek, smontovali je dohromady a  s přirážkou je 
prodávali v krabici s nálepkou TNS. Ta zkratka mimochodem znamenala „Ten Náš Systém“. Vážně. 

http://zxm.cz/
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Stejnou klasikou, jako je v  literatuře Neuroman-
cer, je ve světě filmu Terminátor Jamese Camero-
na. V roce 1984 předpověděl vzpouru inteligent-
ního počítače Skynet, který se rozhodne vyhladit 
lidstvo. Koncept vzpoury strojů není nijak nový. 
Už v roce 1920 ho využil Karel Čapek v divadelní 
hře R.U.R. a první film o vzpouře robotů,  Pán svě-
ta, natočil v roce 1934 německý režisér Harry Piel. 
Ještě těsně před Cameronem – v roce 1983 – hraje 
ve  filmu Válečné hry mladý Matthew Broderick 
počítačovou střílečku a  spustí (s  aktivní podpo-
rou počítačů) 3. světovou válku. Film je zajímavý 
tím, že se v něm objevují neustále omílaná klišé 
postavy hackera, který zuřivě mlátí do klávesnice, 
dokud zlému stroji nevybuchne obrazovka. 

U nás jsme nic takového samozřejmě neregistrovali. Do socialistických kin se sice sem tam nějaký 
západní film dostal, musel ale „nastavovat zrcadlo“ jako Pevnost Apačů v Bronxu nebo Četa. Občas 
proklouzla výjimka formátu Vetřelec nebo Dobyvatelé ztracené archy, které působily jako zjevení, ale 
návštěvností stejně zaostávaly za Vinnetouem a Angelikou, markýzou andělů. Filmoví labužníci si mu-
seli vystačit s čile rostoucím černým trhem s VHSkami, opatřenými rychlodabingem. V televizi toho 
až na pár čestných výjimek moc neběželo. Jednou z nich je dodnes podivně fascinující animák Bludička 
s podpůrným ansámblem Mavis, Ágnes, Elza, Moog, Twít a Edna Bedna. 

CO JSME ČETLI A NA CO SE KOUKALO? 
V digitální popkultuře asi nenajdete zásadnější dílo, než je Neu-
romancer Williama Gibsona z  roku 1984. Gibson v něm usta-
novil nový žánr „cyberpunk“, předpověděl inteligentní stroje 
propojené s lidským vědomím, počítačové viry, virtuální reali-
tu, internet, hraje si s konceptem matrixu a paranoidními stavy 
navozenými nerozeznatelnou hranicí mezi digitálním a reálným 
světem. Nejmrazivější je ale jeho popis kyberprostoru, který 
je podle něj „konsenzuální datovou halucinací, vizualizovanou 
v podobě imaginárního prostoru tvořeného počítačově zpraco-
vanými daty a přístupného uživatelově vědomí“. Což tak nějak 
odpovídá tomu, co se kolem nás děje dnes.
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„Je lepší být pirát  
než se dát k námořníkům.“ 

Steve Jobs

ČÍM JSME SE KRMILI?
Tekutým pokrmům vládlo mléko Piknik a Jesenka, krém Jovo a mléčný kysaný ná-
poj Biokys. Chuťovkami byla oranžová limonáda Broňa s broskvovou vůní a zelená 
Amara zvaná žabí hněv. Největším luxusem ale byla mandarinková Pompela, která 
byla k dostání u okénka s párky v rohlíku dole na Václavském náměstí. O maso byla 
nouze, takže jsme dlabali rekonstituované maso REMA („Každý pátek – REMA 
plátek“) popřípadě Luncheon Meat Pork za 11 Kčs. Pivo jsme pili v zelených a hně-
dých láhvích a hádali se, které je lepší. Kdo měl peněz nazbyt, mohl si v prodejně 
ESO koupit pětilitrový soudek s pípou a k tomu kečup s pumpičkou. 



90. léta
V 90. letech jsme si užívali nově nabyté svobody, za-
tímco svět se propojoval internetovou sítí. A byla to 
revoluce, která změnila svět navždy.
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CO SE DĚLO VE SVĚTĚ?
V IT se v 90. letech děje taková spousta věcí, že vybrat pár zásadních je 
skoro nemožné. Jen namátkou: Microsoft představuje a postupně vylepšu-
je Windows. Linus Torvalds pouští do světa první verzi jádra Linuxu. Sun 
vyvíjí Javu a Netscape JavaScript. Světlo světa spatří JPEG, CD RW, SSD, 
DVD disk a procesory řady Pentium. Nástup formátu MP3 iniciuje Digital 
Millennium Copyright Act mířící na internetové pirátství. Hry jako Wolfen-
stein, Doom, Grand Theft Auto zase inspirují výzkumy o škodlivosti virtuál- 
ního násilí. Uživatelé prvních notebooků Powerbook a ThinkPad se háda-
jí, jestli jako myš funguje lépe trackball, nebo gumový čudlík uprostřed 
klávesnice. Začíná vycházet časopis Wired. Bill Gates zachraňuje Apple 
před bankrotem. Larry Page a Sergey Brin spouštějí Google. Nullsoft nám 
dává nejlepší přehrávač všech dob jménem Winamp, který really whips the 
llama’s ass. Mirabilis nás propojuje pomocí ICQ – geniálního prográmku 
umožňujícího multichat, sdílení souborů, offline komunikaci a další vychy-
távky. Absolventa devadesátkového IT světa dodnes poznáte podle toho, 
že si pamatuje své ICQ UIN a ví, co to znamená IDDQD a IDKFA.

Především je ale tato dekáda érou nástupu internetu. Poté, co ho National Science Foundation 
na začátku 90. let uvolnila pro neuniverzitní uživatele, začaly se konkurenční sítě AOL, OSI, SNA, 
CompuServe či Miniserv potápět a MSN se radši proměnila na portál. V podstatě zároveň spustil 
fyzik Tim Berners-Lee v CERNu prototyp www (včetně serveru, HTML, URL a browseru) a o podobě 
online světa bylo v podstatě rozhodnuto. Vzápětí se objevily první browsery jako Viola, Midas a Mo-
saic, ze kterého vznikl Internet Explorer a spustil bitvu s Netscape Navigatorem. Ke konci desetiletí 
už jsme surfovali na mobilních telefonech a připojovali se na vysokorychlostní wifi. Kolem roku 1995 
se internetu chopila komerce. Začaly se objevovat první bannery a  investoři se začali přetahovat 
o internetové dot.com startupy. Jejich hodnoty se šplhaly do miliardových čísel a všichni si byli jisti, 
že na tomhle kšeftu nemůžou v žádném případě prodělat.
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CO SE DĚLO U NÁS?
I u nás znamenala 90. léta začátek éry sítí. Trend razila akademická sféra, 
hlavně proto, že univerzity byly jediné instituce, které se mohly připojo-
vat na monopolní páteřní síť americké National Science Foundation. Už 
před vznikem akademické sítě sice vznikaly pokusy s propojováním sítí 
jako Fido a Eunet (pro počítače běžící na UNIXu) a na podzim roku 1990 
jsme se díky známostem ČVUT s univerzitou v Linci dokonce provizor-
ně připojili na rakouskou pobočku sítě EARN. První oficiální internetové 
připojení pomocí pronajaté telefonní linky do Lince ale proběhlo až 
13. února 1992. Československo se tak stalo 39. zemí světa připojenou 
na internet a vzápětí se rozpadlo. Rozdělila se i první síť FESNET (Federal 
Educational and Scientific Network), a to na CESNET a SANET (Slovak 
Academic Network). V kontextu tahanic o názvy stojí za zmínku, že pů-
vodně se měla federální síť jmenovat Federal Educational and Research 
Network. Čili FERNET. 

SILICON HILL
O počátcích akademické sítě CESNET vznikla spousta článků. O tom, že 
prakticky zároveň vznikala neoficiální, ale neméně zásadní síť na strahov-
ských kolejích, se mluví podstatně méně. Už v roce 1993 přitom vznikla 
první síť na Bloku 8, kde študáci chtěli společně pařit DOOMa. O dva roky 
později už se navzájem propojené bloky napojily přes ČVUT na internet 
a v roce 1996 začala páteřní strahovská síť běhat na optice. Na konci tisí-
ciletí už byl propojen celý areál sítí ve správě prvního klubu Studentské 
unie ČVUT s oficiálním názvem Silicon Hill. 

Československo se stalo 39. zemí světa připojenou na internet
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PROTEST PROTI TELECOMU
Rozdíl mezi Strahovem a zbytkem republiky byl doslova 
neuvěřitelný. Od  samého počátku byl Silicon Hill při-
pojen na  internet 2Mb mikrovlnným pojítkem, později 
byla linka posílena na 10 Mb a hned nato napojená op-
tickým kabelem na 100 Mb. Na Strahově se tedy pařily 
hry po síti, stahovaly mp3ky a filmy a vznikaly první in-
ternetové stránky (třeba ta o  Járovi Cimrmanovi, kvůli 
které její autor Ivo Lukačovič později napsal Seznam.cz, 
aby ji mohl každý snadno najít). Úplně první komerční 
doménu u nás založil Libor Malý na začátku roku 1996 
a  jmenovala se Jobs.cz. Hned na ní začaly nabízet prá-
ci první progresivní firmy, a to hlavně lidem z IT. Mimo 
tuto oázu totiž panovalo ještě dlouho temno. Internet 
byl přístupný pouze po telefonních linkách, kterých bylo 
žalostně málo (v roce 1989 bylo v Československu jen 
15 telefonních linek na  100 obyvatel a na  zavedení se 
běžně čekalo i deset let). I  tam, kde dráty byly, držela 
monopolní licenci na provoz veřejné datové sítě dceřiná 
společnost Telecomu Eurotel. Až v roce 1995 se Eurotel 
rozhodl zaměřit na mobilní služby (na které mu stát také 
nadělil exkluzivní licenci) a prodal práva na poskytování 
datových služeb své matce SPT Telecom. Během převo-

du ale musela být vydaná nová licence a tu Telecom dostal od 1. července 1995 jako 
neexkluzivní. Trh s připojením se otevřel pro další poskytovatele a  začaly padat 
ceny. Poslední hřebík do vlastní rakve zatloukl SPT v roce 1998, když oznámil, že 
od nového roku zvýší ceny vytáčeného připojení. Telefonní linka byla stále jediná 
možnost, jak se připojit k poskytovateli, a i když platil uživatel paušál, Telecom si 
stále účtoval peníze za každou minutu spojení. Seznam.cz, Atlas.cz, Mobil.cz, Nevi-
ditelný pes, Svět namodro a další „influenceři“ raného internetu proto uspořádali 
protestní akci, jejímž výsledkem bylo oznámení speciálního tarifu Internet 99. Tak 
i tak byli uživatelé ještě nějaký čas odkázáni na vytáčenou rychlost 56 Kb/s (neo-
mezené připojení za paušál, ADSL a wifi jsme začali používat až v novém miléniu). 
Kapacita linek zdaleka nestačila rychle rostoucím požadavkům datových přenosů. 
Když například Ondřej Neff nalinkoval na titulní stránku Neviditelného psa obrá-
zek předsedy Důchodců za životní jistoty pojídajícího chrousta, zahltily požadavky 
na zobrazení linku k prostějovskému serveru, na kterém byl obrázek nahrán. Pod-
le zpráv dokonce správce sítě VideoOnLine odpojil celou linku v domnění, že jde 
o vážnou poruchu.
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NIX A NIC
Prapodivné strategie SPT Telecom ilustruje i další dů-
ležitý okamžik v dějinách českého internetu. 4. února 
1997 začalo fungovat vzájemné propojení sítí poskyto-
vatelů CESNET, Czech On Line, Datac, GTS CzechCom, 
IBM ČR, Internet CZ a PVT pod platformou NIX. Te-
lecom se sice podílel na přípravách založení NIXu, ale 
zakladatelskou smlouvu nakonec nepodepsal. Zhruba 
ve  stejné době jako NIX vznikal i  CZ.NIC (původně 
CZ-NIC) jako orgán správy národní domény nejvyšší 
úrovně – tedy .cz (původní .cs byla zrušena se zánikem 
federace). Jako odborníci v něm zasedli Daniel Dočekal, 
Dana Lukajová, Ivo Lukačovič, Patrick Zandl, Tomáš 
Maršálek a Jana Vandělíková. 

VŠEUMĚLOVÉ
Na začátku 90. let už byla IT zavedená profese ve  většině firem. Běžné vybavení 
byl PC286, 16bitový procesor s  1MB RAM a 20MB diskem (společně s barevným 
monitorem a  jehličkovou tiskárnou stála tahle sestava cca 150 tisíc, plat obsluhy 
se pohyboval kolem 4 tisíc). Málokterá firma ale věděla, co přesně má ten záhadný 
pán a jeho počítač vlastně dělat. Podle internetových diskuzí o tehdejší době nebylo 
výjimkou, že si nudící se programátoři přivydělávali různými bokovkami. Například 
počítáním parametrů mostních konstrukcí nebo rozměrů píšťal pro výrobce varhan. 
S příchodem internetu se vše změnilo, protože se z počítače stal komunikační ná-
stroj pro každého zaměstnance. Svět se v tom okamžiku rozdělil na dvě nesmiřitelné 
skupiny – uživatele, kteří nadávají na věčně chybující krámy, a ajťáky, kteří nedoká-
žou přijmout, že ty lamy považují zázračné stroje za psací stroj. V IT samotném pak 
vzniká nová odnož síťových specialistů. Hodně z nich vzešlo z komunity správců sítě 
na Silicon Hillu, která až do roku 2002 běžela na bludišti koaxových rozvodů a udr-
žovat ji v chodu znamenalo prokázat doslova nadpřirozené schopnosti. O správce ze 
Silicon Hillu nebo například z komunity kolem CZFree.Net se pak logicky přetahovaly 
všechny velké firmy.
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Kolik?
KOLIK JSME BRALI? 
Průměrná mzda byla v roce 1993 asi 5900 Kč neboli 123 BigMaců, které se 
zrovna začaly prodávat. Pokud ale člověk uměl opravit počítač restartem 
a k tomu koktat anglicky, mohl si u HRistů přicházejících zahraničních kor-
porací nadiktovat i násobně víc.

5900 Kč

PROFIVÝTVORY AMATÉRŮ 
90. léta přinesla i jeden z nejpozoruhodnějších projektů české IT scény – 
PC FAND. Jeho autorem je německý rodák Gert Klötzer, který se koncem 
70. let přestěhoval do Československa. Klötzer byl programátor, ale lákala 
ho myšlenka vytvořit prostředí, ve kterém by si mohli pokročilí uživatelé 
sestavit software podle svých potřeb. PC FAND je hybrid databáze a uži-
vatelského rozhraní, ve  kterém se dají tvořit tabulky, evidence, databá-
ze a lze je vzájemně propojovat a za použití textového rozhraní vytvářet 
formuláře, reporty a vše skládat do poměrně sofistikovaných programů. 
Databáze zpočátku fungovala pod státním podnikem AGRODAT, po revo-
luci se přesunula do soukromé firmy ALIS. Na platformě vznikaly dodnes 
běžící evidence pozemků, smluv, daňové evidence a  účetnictví – včetně 
masivně rozšířeného ÚČTA. 

Podobnou invenci prokázali i členové pražské 602 – základní organizace 
Svazarmu Jaromír a Martin Šiškovi a Richard Kaucký. Frustrovaní diakritic-
kými nedostatky microsoftího Wordu se rozhodli napsat ryze český texto-
vý editor pojmenovaný na počest jejich klubu programátorů T602. Na roz-
díl od zahraničních programů uměla T602 české znaky i azbuku, a uměla 
je hlavně i tisknout. 

Později vývoj převzala jimi založená firma Software602. T6
02
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NA CO JSME SE DÍVALI
V 90. letech k nám ve  velkém vtrhla západní popkultura a  snažili jsme se ze všech 
sil dohnat mezery ve vzdělání. Na VHSkách pořízených na megaburzách jsme sjížděli 
Ramby, Commanda, Karate Tigery, hororové série Pátek 13., Halloween a Noční můry 
z Elm Street. Televizním obrazovkám kralovaly seriály. Rodiče trvali na tom, že se bu-
dou dívat na Dallas, zatímco jejich potomci vyžadovali BH 90210, Pevnost Boyard, Krok 
za krokem, Akta X, Xenu, Herkula, Pobřežní hlídku, Odpadlíka, MacGyvera, Walkera, 
Texas Rangera, MASH, Alfa, Kačery z Kačerova, Přátele a Simpsonovy. Intelektuálové 
samozřejmě na tyhle komerční slátaniny koukali skrz prsty a debatovali o umělecky ná-
ročných dílech jako Twin Peaks, South Park, Happy Tree Friends a Česká soda. Kina nás 
zásobovala čerstvými hity jako MIB, Mission: Impossible, Se7en, Mafiáni, Bod zlomu, 
Vykoupení z věznice Shawshank, Šestý smysl, Jurský park, Forrest Gump, Toy Story, 
Klub rváčů, Terminátor II, Big Lebowski a Kurvahošigutentág. No a když už byl člověk 
na konci sil, mohl v televizi naladit psychotronika Pfeiffera, který vysílal energii z obra-
zovky, a na závěr si něco hezkého koupit od Horsta Fuchse. 

CO JSME JEDLI A PILI
Zatímco v předchozích letech jsme do sebe ládovali, co bylo na pultech 
(a nebylo toho právě moc), v 90. letech se o nás začali výrobci přetaho-
vat. Reklamami. Dozvěděli jsme se, že image je na nic (Sprite), zdravili se 
Nazdar, banáne (Frugo), a když jsme dostali nápad, měli jsme tendenci si 
dát Mentos. Anebo si žvýknout Hubba Bubba – symbol Ameriky (alespoň 
podle tvrzení Jardy Jágra). Zdravou stravu zastupovaly Rybí prsty kapitá-
na Igla a Hnutí za dobrou snídani Bebe. Společně s rodiči jsme pak do okna 
vylepovali vánoční hvězdu Orion. Nikdo už si nepamatuje proč. 
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TEČKY ZA MILÉNIEM
Zásadní tečky za překotnou závěrečnou dekádou 20. století byly dvě. První 
udělali Jimmy Cauty a Bill Drummond aka K Foundation neboli KLF, když od-
jeli na skotský ostrov Jura a spálili v kamnech milion liber. U nás byla pohře-
bákem optimistických devadesátek (snad reálná, snad fiktivní) důchodkyně 
Věra Pohlová (72). Dne 17. 9. 1999 na otázku o zneužívání údajů o sporožiro-
vých účtech České spořitelny prohlásila, že by „všechny ty internety a počí-
tače zakázala“. 

„Internet?  
Ten nás nezajímá.“
Bill Gates, 1993



Generace sci-fi autorů předpovídaly, že na počátku no-
vého milénia bude lidstvo vzhlížet ke hvězdám, cesto-
vat časem a auta budou létat. Nikdo z nich nepředpo-
kládal, že toto magické období našich dějin prosedíme 
u kompu a budeme stahovat mp3ky.

0. léta
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NOVÉ ZVYKY
Nultá léta dala světu počítačů mnohé – a  mnohé v  této 
dekádě také kleslo ke dnu. Hned na začátku jsme odvrátili 
konec světa známý pod zkratkou Y2K, získali jsme přenos-
né flash disky, Windows XP a MacOX, BluRay disky, PS2, 
Xbox a Nintendo Wii, World of Warcraft, Web2.0, samoří-
dící automobily a  IT Crowd. Začali jsme googlovat, youtu-
bovat, streamovat, chodit na sociální sítě, zkoumat umělou 
inteligenci, číst knížky na Kindlech a surfovat na smartpho-
nech. Kromě programátorů a síťařů vznikla speciální sorta 
ajťáků – vývojáři appek.

ZLATÉ NOSNICE
Zlom milénia ale také znamenal vystřízlivění z  dot.com horečky druhé 
půlky devadesátých let. Během pár měsíců ztratily akcie internetových 
startupů až 60 % hodnoty a cokoliv spojeného s internetem bylo v očích 
investorů dlouho tabu. Obrat přinesly dvě firmy. První byl Google, který 
prodejem předních pozic ve vyhledávání vyřešil problém, jak vydělávat 
na internetu peníze. Druhou slepicí snášející zlatá vejce (respektive jabl-
ka) se stal Apple. Skomírající firma otevřela hned na začátku dekády prv-
ní Apple Store, spustila MacOX, představila PowerMac G5 (považovaný 
za první skutečně 64bitový počítač), Macbook, iPod a v roce 2007 pak 
změnili svět v dobrém i špatném smyslu s  iPhonem. Největší krok proti 
panujícím trendům udělal Steve Jobs s  iTunes. V době, kdy byla hudba 
všude a  zadarmo, spustil službu, kde se za  stahování platilo. Rychle se 
ukázalo, že opět předběhl dobu. Na první milion stažených skladeb stačil 
pouhý týden.
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ULOŽ A SDÍLEJ
Začátek milénia byla doba, kdy se zavádění rychlého inter-
netu střetlo s  érou nekontrolovaného pirátství. Symbo-
lem let, kdy bylo možné sosnout cokoliv, byl Napster. Pro-
grámek, který fungoval sice jen dva roky, ale za tu dobu 
si jeho prostřednictvím stáhly miliony uživatelů desítky 
milionů skladeb. Po sérii žalob chtěl Napster koupit ně-
mecký mediální gigant Bertelsmann a přestavět ho na dis-
tribuční nástroj, ale americké úřady prodej zablokovaly 
a poslaly Napster do bankrotu. Na jeho místě už ale bě-
želi nástupci – Soulseek, Gnutella, FastTrack, LimeWire, 
Kazaa a další a další. Kromě toho spustil Bram Cohen už 
v roce 2001 systém BitTorrent a pár let jsme si taky frče-
li v dnes skoro zapomenuté sdílecí komunitní síti DC++. 
Možnost pokecat na chatu s lidmi z celého světa, zatímco 
jim ze sdílené složky taháte hudbu a filmy, byla naprosto 
unikátní. Stejně jako první zkušenosti s pojmy jako admin, 
timeout nebo banán. 

ILEGÁLNÍ ONLINE SKLADY
Jak DCčko, tak torrenty se dostaly na druhou kolej s nástupem sdílecích serverů 
jako RapidShare a Megaupload, které se objevily hned vzápětí. Namísto souborů 
se sdílí jen linky na specializovaných fórech, jejichž členové dostávají za posty od-
měny a hodnosti (kdo se také díky Warforu dozvěděl, co to znamená Chief Petty 
Officer?). Ochránci autorských práv sice měli problémy dokázat, že sdílení linků je 
pirátství, ale jejich útoky nezůstaly bez výsledků. Majitel Megauploadu Kim Dotcom 
byl zatčen v roce 2012 a servery zabaveny. RapidShare skončil raději dobrovolně. 
Smazány byly i databáze trackerů na Pirate Bay a bohužel i na uzavřeném a pečlivě 
moderovaném OiNKu, kde podle odborníků vznikla jedna z nejkompletnějších hu-
debních databází v historii lidstva.
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SOCKY UŽ NEZNAMENAJÍ BEZDOMOVCE
Sociální sítě nás sice naplno zasáhly až v  druhé dekádě, ale dařilo se jim už na  začát-
ku milénia. Myspace a jeho usměvavý maskot a majitel Tom Anderson se objevili v roce 
2003, o dva roky později měla sociální protosíť přes 100 milionů uživatelů a zažila první 
virální kampaň filmu Záhada Blair Witch. Jeho slávu ale ukončil přehlednější a uživatel-
sky příjemnější Facebook. Ten se po dvou letech univerzitního režimu otevřel veřejnosti 
v roce 2006 – zároveň s Twitterem. Od roku 2008 se na sítě začali houfně stěhovat Češi 
a samotné základy naší společnosti se začaly pomalu, ale jistě hroutit.

A LEGÁLNÍ ONLINE SKLADY 
Ukládání a sdílení dat jede ve velkém i na oficiální scéně. V roce 2006 spustil 
první cloudovou službu Elastic Cloud 2 Amazon. Vrátil se tak vlastně do po-
čítačového pravěku, kdy majitelé sálových počítačů pronajímali vzdáleným 
uživatelům svou výpočetní kapacitu a  úložiště. O  rok později spouští své 
služby Dropbox a rychle následují další. Opravdový konec stahování ale na-
stává až v okamžiku, kdy se díky streamovacím službám nevyplatí cokoliv 
skladovat. První kámen položily firmy Disney, ABC, Fox a  NBC Universal 
v  roce 2007, když společně spustily streamovací službu Hulu. Vzápětí se 
do streamovací služby překlopil bývalý distributor VHSek Netflix. Konzer-
vativní uživatelé si ale muziku v mp3 a filmy v DivXu pálí v Neru na placky 
a zakládají do obřích šanonů. Sbírky hudby a filmů se pojily s nekonečnými 
debatami. Například jestli je mp3 lepší než OGG Vorbis. Jestli na film stačí 
700 MB, nebo jestli má být ripnutý na dvou CD, nebo rovnou na DVD. Pokud 
ano, tak jestli je lepší DVD+R, nebo DVD-R? A zasekává se DVD-RW, protože 
je to šunt, anebo stačí vyčistit čočku laseru uchošťourem namočeným v lihu? 
A už někdo rozsoudil spor, jestli jsou všechny kodeky v K-Lite Packu potřeba, 
nebo jestli zanáší počítač zbytečným balastem!?
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KAM JSME SE CHODILI HNUSIT?
Česká počítačová scéna dohnala svět a víceméně kopírova-
la mezinárodní trendy. V  roce 2008 začali Češi hromadně 
chodit na Facebook a YouTube začal mluvit česky. Na konci 
dekády překročil podíl domácností napojených na  vysoko-
rychlostní internet 50 % a počet unikátních uživatelů sedm 
milionů. To ale neznamená, že by česká scéna neměla své fe-
nomény. Vezměte si například fenomén tehdejšího interne-
tu, takzvané „shock sites“ (specializované stránky s nechut-
ným obsahem, kam jsme se chodili hnusit a šokovat předtím, 
než vypukly diskuze na Facebooku). V mezinárodním měřítku 
byl legendární Stile Project, Something Awful, Ogrish, Ro-
tten a Goatse s proslulým Hello.jpg na titulce. Komu to bylo 
málo, chodil rovnou na  4Chan anebo přeposílal známým 
na firemní e-maily roztomilé videjko 2 Girls 1 Cup. V tuzem-
ském internetu ale měly tyto nadnárodní hnusárny silnou 
konkurenci v podobě výtvoru pánů Fuky, Baldýnského a Vy-
chopeně jménem Kompost.cz (Kde to hnije, tam je kompost). 
Tematicky navazoval Kompost na konferenci HNUS.42 pro-
bíhající na prehistorickém FidoNetu a v dobách největší slávy 
z hnijícího podhoubí rašily unikátní projekty jako Den94ek, 
Projekt GAI nebo populární Vesjolyje Kartinki. Zajímavé ko-
munity vznikaly také na diskusních fórech Hofyland, Lopuch 
a Okoun. Lepší lidi chodili samozřejmě na Nyx, a kdo se tam 
nedostal nebo dostal banána, šel si stěžovat na Mageo. 

KONTRAKULTURA
Původně striktně akademické prostředí internetu se rychle stávalo územím ni-
koho, kde vládli pouze adminové, nebo rovnou anarchie. V roce 2002 obnovila 
parta programátorů myšlenku anonymizačního Onion Routingu a  spustili jeho 
open source verzi TOR. Ta se stala primárním nástrojem pro přístup na  Dark 
Web. Co se tam děje, většina internetových uživatelů neví a spokojí se s cvrkotem  
v nadzemních patrech sítě. I tam se ale dějí věci. V roce 2004 se na 4Chanu objevi-
li Anonymous, o dva roky později nastartoval Julian Assange WikiLeaks a za další 
dva roky záhadný Satoši Nakamoto vytěžil první bitcoin. 
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NA CO JSME KOUKALI?
Nekompromisní průnik počítačů do každodenního ži-
vota udělal z dříve posmívaných ajťáků a jiných nerdů 
hrdiny popkultury. V  kultovním Black Books z  roku 
2000 se ještě krčili v zastrčeném antikvariátu, o šest 
let později už ale celý svět díky IT Crowd věděl, že 
většinu počítačových problémů vyřeší formulka „try 
to turn it off and on again“. Big Bang Theory pak už 
otevřeně říkala, že „smart is the new sexy“. Televizní 
seriály vůbec vkročily na přelomu tisíciletí do svého 
zlatého věku. Každý týden se probíraly nové teorie, 
co že se to sakra vlastně děje v Lost, hádali jsme se, 
jestli je The Office lepší v anglickém originálu, nebo 
v americké předělávce a jestli je napínavější The Wire, 
Sopranos nebo Breaking Bad. V historiích vyhledáva-
čů se začaly houfně objevovat řetězce jako S01E08. 
V naší televizi toho moc ke koukání nevznikalo, zato 
jsme si chodili na  Kavčí hory zastávkovat, a  před 
Vánoci roku 2000 nám dokonce paní Bobošíková ČT 
vypnula úplně. 

POVINNÁ VÝBAVA POČÍTAČE  
NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ: 

Thunderbird
FileZilla 
PuTTY 
WinRAR
Audacity
EAC + LAME
K-Lite Codec Pack
Nero Burning ROM
ICQ (popř. Miranda)
VirtualDub
DivX Player

Alcohol 120%
Subtitle Workshop
DC++
BitTorrent
Soulseek
Winamp
IrfanView (popř. ACDsee)
ZoneAlarm
Norton AV
Ad-Aware
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NOVÍ ŽROUTI ČASU
Hegemonii tradičních kanálů začali narušovat diverzan-
ti na nových platformách a  televizní a  filmoví plánovači si 
začali klást nepříjemné otázky. Například kdo to je youtu-
ber? Co to je Mosh, What The Buck!?, CollegeHumor? Proč 
má trotl s pisklavým hlasem jménem Fred Figglehorn mili-
on odběratelů? Proč se místo na jejich výtvory lidé koukají 
na LOLcats? Máme nechat Britney Alone? Aby toho nebylo 
dost, diváci začali odcházet i na něco, čemu se začalo říkat 
podcast. V  roce 2004 vymyslel tento termín novinář Ben 
Hammersley v článku pro Guardian, v roce 2006 Steve Jobs 
předvedl při jednom ze svých keynote projevů, jak vytvořit 
podcast v applovském Garage Bandu, a o rok později už si 
pořady jako The BackStage Pass, Daily Source Code nebo 
Ricky Gervais Show pouštěly do uší statisíce uživatelů. 

CO JSME VYHLEDÁVALI?
Stále populárnější vyhledávač Google začal v roce 2001 
vydávat pravidelné ročenky nejvyhledávanějších výra-
zů, které o lecčems vypovídají. V roce 2001 byly nejgoo-
glovanější výrazy: 

Nostradamus, CNN, World Trade Center, Harry Potter 
a Anthrax. Na konci dekády pak Chatroulette, iPad, Jus-
tin Bieber, Nicki Minaj a Friv. 
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„Pokud má uživatel na výběr  
mezi internetovou bezpečností  
a tančícími prasaty, vždy si  
vybere tančící prasata.“ 

Edward Felten,  
profesor informatiky na Princetonské univerzitě



10. léta
A  jsme už skoro ve  žhavé současnosti. Počítače 
se zmenšily do  takřka neviditelných rozměrů, 
na vysvětlení jejich fungování musíte mít doktorát 
z kvantové fyziky a programátoři píšou software, 
který si pak dělá, co chce. Svět se proti 50. letům 
fakt hodně změnil...
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KAM ANI SCI-FI NEDOHLÉDLO
Deset let se nezdá jako příliš dlouhá doba, ale jen do chví-
le, kdy si uvědomíme, co se všechno stihlo odehrát. V roce 
2010, rok před svou smrtí, představil Steve Jobs iPad. 
Přístroj, o který usiloval už od roku 1983. O rok pozdě-
ji Lenovo přišlo s  prvním modelem ThinkPadu. V  TDK 
postavili 4terabytový harddrive na  3,5palcové platfor-
mě, o dva roky později Seagate odpověděla harddiskem 
s osmi terabyty paměti. Iphone 5S (2013) byl prvním tele-
fonem s 64bitovým procesorem, Core i7-5960X zase prv-
ním procesorem s osmi jádry. V roce 2017 začal raketově 
růst bitcoin a  internetoví veteráni začali zoufale hledat 
v zálohách hesla k peněženkám, které měly najednou mi-
lionovou hodnotu. Dekáda nám dala virtuální pomocníky 
(Siri je s  námi od  roku 2011), zažili jsme první vojenské 
akce prováděné hackery (virus Stuxnet vyřadil v  roce 
2010 íránské jaderné centrifugy). Začali jsme běžně pou-
žívat výrazy jako virtuální a rozšířená realita, internet věcí 
a díky whistleblowerům jsme zjistili, že soukromí je dávno 
přežitý pojem. 
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KOLIK MÁŠ SRDÍČEK?
Největším fenoménem posledních let se ale staly sociální sítě. Z prostředí, kde se sdílely LOLcats 
a  vyměňovaly pozvánky na mejdany, se přerodily do nástrojů, které rozhodují o bytí a nebytí 
nejmocnějších lidí světa. Zdá se, že tím nikdo není překvapen víc než jejich tvůrci, kteří vysedá-
vají před různými komisemi a zodpovídají se ze spoluzodpovědnosti za šíření extremismu nebo 
z ohrožování svobody slova (podle toho, kdo v komisi zrovna sedí). Oni sami na chování svých 
výtvorů nemají zdaleka takový vliv jako autonomní algoritmy. Jejich taktiky udržování pozornosti 
pomocí vyvolávání konfliktů a povzbuzováním stále extrémnějších postojů nalevo i napravo po-
píše na konci dekády bývalý šéf etického oddělení Googlu Tristan Harris v mrazivém dokumentu 
Social Dilemma. V tomto okamžiku už jsme se octli v končinách, kam nedohlédla ani fantazie nej-
odvážnějších spisovatelů sci-fi. Nebo snad víte o někom, kdo předpověděl, že v roce 2019 dosáhne 
Google „kvantové nadvlády“ s počítačem, který místo binární jedničky a nuly dokáže počítat i se 
stavy koherentní superpozice, kdy je stav jedničkou i nulou zároveň? 

POSUVNÉ HRANICE REALITY
Na rozdíl od kvantových computerů předpovídala stroje disponující vlast-
ním vědomím celá řada románů i filmů (lidstvo v nich zpravidla nedopad-
lo nejlépe). Jakmile technologie dospěla do bodu, kdy bylo možné vážně 
uvažovat o dosažení singularity (tedy okamžiku, kdy inteligentní stroje 
budou vyrábět další inteligentní stroje bez zásahu člověka), rozdělili se 
odborníci na dva tábory. Jeden z nich tvrdí, že bychom měli být opatr-
ní, ale že skutečně myslící stroje jsou ještě hodně daleko a bůhví, jestli 
je kdy vůbec vyrobíme. Druhá skupina buduje rakety, aby mohla před 
neodvratnou nadvládou myslících strojů utéct na Mars. Ať mají pravdu 
první, či druzí, stroje jsou bezesporu stále nadanější. Program jménem 
Emily Howell vydal hudební album From Darkness, Light už v roce 2010. 
Program Painting Fool dokáže malovat abstraktní obrazy ovlivněné jeho 
okamžitou náladou. Ve Švandově divadle zase uvedli divadelní hru, kte-
rou napsal umělou inteligencí nadaný robotický scenárista. Premiéru 
měla u příležitosti stého výročí Čapkovy hry R.U.R.
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POČÍTAČ VYJADŘUJE TOUHU STÁT SE TRPASLÍKEM
Stroje druhé dekády nového milénia nejsou jen čím dál chytřejší, ale i menší. První elektro-
nický počítač ENIAC vážil 27 tun, na jeho uskladnění jste potřebovali hangár 15 × 9 metrů 
a vlastní chladicí systém, protože vyráběl 174 kW tepla (což je zhruba výkon motoru závod-
ního vozu). V roce 1946 přišel na 400 000 dolarů, což je v přepočtu na dnešní peníze asi 
170 milionů korun. Dnes si za tisícovku můžete koupit Raspberry Pi o rozměrech 8 × 5 cm 
a váze 45 g (o rozdílech ve výkonu nemá cenu se rozepisovat). Miniaturizace však uhání ne-
zadržitelně vpřed a vývojáři z Michiganské univerzity experimentují s počítačem o velikosti 
0,3 mm. Má RAM, procesor a data přijímá i odesílá ve formě světelných vln, protože na po-
užití radiových vln je moc malý. Světlo ho zároveň i napájí, takže je nezávislý na externích 
zdrojích energie a lze ho ve formě sotva viditelného prachu rozptylovat v podstatě kdeko-
liv. I bez těchto extrémů se nám dnešní počítače vejdou doslova do kapsy. Smartphone se 
ve velkém rozšířil v roce 2012 a během pár měsíců se stal primárním přístupovým zařízením 
na internet. Pro programátory to znamenalo učit se nové jazyky. Androidi jedou v Kotlinu, 
jablíčkáři ve Swiftu, drží se ale Java, Python i C++. 

VELKÁ DATA
„Analytici vyvinuli program, který rozbo-
rem lajků na  Facebooku sestaví dokonalý 
osobnostní profil. Stačí 300 lajků a ví o vás 
více než vaše rodina.“ Tak nějak zněly titulky 
článků v roce 2015, když se na veřejnosti za-
čalo poprvé probírat téma „big data“. Větší 
pozornost jsme mu začali věnovat o rok poz-
ději, kdy se prezidentem USA stává nečekaně 
Donald Trump. Jeho kampaň byla podporo-
vaná agenturou Cambridge Analytica, která 
otevřeně hovořila o  tom, jak je identifikací 
vzorců chování z velkých datových souborů 
schopna zacílit na každého jednotlivého uži-
vatele sociálních sítí. Bez analýz velkých dat 
už nemůže operovat žádná politická strana 
ani korporace. Provádí je nová profese jmé-
nem „data scientists“. IT veteráni to sice zpo-
chybňují s tím, že „data scientist“ je člověk, co 
předstírá, že umí pracovat s excelem, datoví 
vědci ale zaujímají na  žebříčcích žádaných 
profesí první pozice. 
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KONEC VIZIONÁŘŮ
Jak se posunuly vývojářské strategie, ukazuje případ 
jedné z nejpopulárnějších her všech dob – Angry Birds. 
Finská firma Rovio, která ji vytvořila, má na svém kon-
tě desítky her. Většina z nich vzápětí upadla do zapo-
mnění. Vývojáři vždy spočítali ztráty, oddechli si, že 
ještě nejsou úplně švorc, a  šli zkoušet něco jiného. 
Sám programátor Jaakko Iisalo prý během několika-
týdenního brainstormingového maratonu nadhazoval 
stovky různých nápadů na hry, až se jednoho dne trefil 
s konceptem střílení naštvaných ptáků do pobíhajících 
vepřů. Porovnejte si to s oldschool vizionáři, jakým byl 
Steve Jobs, který obsesivně šel za svým nápadem, do-
kud (často o desítky let později) nedosáhl svého. Kdo 
dnes vládne IT světu? Zarytí individualisté fixovaní 
na jeden nápad, nebo parta vývojářů, ochotná zkoušet 
stále nové nápady, dokud se jeden z nich nechytne?

ÉRA E-SHOPŮ
Co se dělo v 10. letech u nás? Kromě rozmachu sociál-
ních sítí byly na vzestupu hlavně e-shopy. „Z průzku-
mu společnosti Seznam.cz vyplývá, že letos využi-
je k  nákupu vánočních dárků internet 74 % Čechů,“ 
hlásá perex článku z  roku 2011. Oproti předchozí 
dekádě je to skok doslova závratný. Na trhu sice již 
dlouho fungují zavedené obchody jako Alza, CzC 
a Bílé zboží (později Mall), veterán Vltava dokonce 
jede už od roku 1996. Boom nastává až ve chvíli, kdy 
do  internetového obchodování vstupuje nová ge-
nerace. Jsou to lidé, kteří na  internetu už vyrůstali, 
mají za  sebou cca deset let práce, něco naspořeno 
a díky sociálním sítím mají přehled, kde co na  trhu 
chybí. Namísto všeobecných velkoobchodů vznikají 
ve velkém speciálky na všechno možné od bio potra-
vin přes látkové plínky po pomůcky na čištění fajfek. 
V roce 2016 už pravidelně nakupuje online přes 80 % 
Čechů. Programátoři, kteří umí programovat e-shopy 
a pracovat s databázemi, jsou na roztrhání.
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ČÍM JSME SE BAVILI? 
Uplynulá dekáda se v audiovizi nesla v duchu souboje velkých studiových projek-
tů s neočekávanými virálními fenomény. Hra o trůny v tomto prostředí zápasila 
o diváky s Kanceláří Blaník, Avengeři s Daliborkem, Beyonce s mumlajícími rappe-
ry (a podivným Korejcem PSY). Není divu, že hodně producentů vsadilo na oživo-
vání a rebooty starých hitů. Obnovených verzí se dočkali Aladin, Ben Hur, Carrie, 
Conan, Dracula, Soudce Dredd, Ghostbusters, Godzilla, Hellboy, King Kong, Lví 
král, Mad Max, Mauglí, Mumie, Oldboy, Planeta opic, Robocop, Sedm stateč-
ných, Star Wars,  Šmoulové, Terminátor, Total Recall, Twin Peaks, Tomb Rider 
a spousta dalších. V některých případech sázka na nostalgii vyšla (jinak bychom 
v roce 2016 nelovili pokémony), jindy tvůrcům otloukli diváci nové verze o hlavu. 
Díky internetu, hodnoticím nástrojům a možnosti ovlivňovat ratingy dostali fa-
noušci do ruky nástroj, kterým mohou dříve všemocným producentům zatápět. 
Oficiálové od Disneyho by mohli vyprávět, jak celé měsíce dostávali sodu za nové 
Hvězdné války. Dvojka režisérů David Benioff a  D. B. Weiss zase může sloužit 
za příklad, jak z miláčků obecenstva rychle spadnout do role proklatých psanců. 
Přitom stačila jedna zpackaná sezona Her o  trůny. Jak to tak bývá, moc a  vliv 
internetových komunit má i temnou stránku. Což je důvodem, proč nám předcho-
zí dekáda nadělila do slovníků termíny jako doxing, outing, shaming a canceling.  
A s těmi žijeme dodnes. 



IT je dnes jedním z nejdynamičtějších odvětví na pracovním trhu. 
Míří do něj ty nejlepší mozky a rozhoduje o čím dál důležitějších 
věcech. Jaká je budoucnost českých a světových ajťáků? Zatím se 
zdá, že růžová. Ani v  krizích nemají problém najít místo a  jejich 
platy rostou. Čím dál častěji hledají kromě dobrých peněz hlavně 
práci, která má smysl. A to je i důvod, proč se v jobs.cz na IT sektor 
soustředíme. Máme nejširší nabídku IT pozic v ČR a baví nás pro IT 
experty hledat nejlepší uplatnění. Víme, že to má smysl. 

A co dál?


