
Vzpomínky na Commodore: Historie firmy  

Vzpomínám si na své šťastnější spolužáky a kamarády ze základní školy, kterým rodiče 
dopřáli ten luxus mít vlastní počítač. Vzpomínám si na Atari, ZX, Amstrady. 
Vzpomínám si na úžas nad kvalitou grafiky a zvuků, mě, do té doby odkojeného 
pětikorunovými automaty pojízdných maringotek. Vzpomínám si také na Dům dětí 
a mládeže, kde nám vedoucí (pravděpodobně programátor nějakého místního s. p.) rozdal 
A4 s vytištěným rozložením kláves, ze kterého nás na začátku schůzek zkoušel, než nás 
pustil bušit do ZX81 s membránovou klávesnicí.  

Vzpomínám si také na svou první zahraniční dovolenou v Itálii a na kamaráda, který mě 
zavedl do svého pokojíku, kde v centru všeho dění trůnila žlutá bedýnka s logem C64. 
A vzpomínám na to vzrušení a dětskou radost, když o rok později můj otec zazvonil 
u dveří a kromě kufru, tradiční to rekvizity služebních cest, stálo na chodbě ještě několik 
krabic. Ano, tak jsem přišel ke svému prvnímu počítači, produktu firmy, která možná 
dneska mohla určovat běh počítačového světa, počítači Commodore 64.  

 

Vznik Commodore Business Machines  

Základy firmy Commodore byly položeny někdy v 50. letech, když se 
voják jménem Jack Tramiel rozhodl živit opravováním psacích strojů. 
Zajímavé je, že jeho první výnosnější aktivitou byl kontrakt s jakousi 
československou firmou, pro kterou začal v Torontu kompletovat psací 
stroje. Proto můžeme s hrdostí prohlásit, že rozvoj firmy Commodore 
byl v počátcích zajištěn československým kapitálem.  

Jak už to tak bývá, Tramiel se domníval, že výnosnější bude, když se 
odtrhne a začne vyrábět vlastní psací stroje. Toto rozhodnutí ho, bohužel, téměř přivedlo 
ke krachu.  

V roce 1962 se Tramiel spojil s finančníkem C. Powell Morganem. Nová společnost 
dostala název �Commodore Business Machines, Canada� (CBM) a jejím hlavním 
oborem byla oblast mechanických počítaček. V následujících letech se CBM opět dostala 
do problémů, především díky Morganovým nekalým obchodním praktikám 
a následnému vyšetřování, které vrhlo neblahé světlo na celou firmu.  

Záchranou pro společnost byl vstup kanadského investora Irvinga Goulda na konci 
60. let, který spolu s Tramielem postupně opustil skomírající trh mechanických počítaček 
a vstoupil na neznámou (ale úrodnou) půdu elektronických kapesních kalkulaček.  

Léta 1971 až 1974 byla charakterizována cenovou a technologickou válkou v této oblasti. 
Hlavními rivaly byly mimo CBM společnosti jako Hewlett-Packard, Sinclair či Litronix. 
Největší ranou pro CBM ovšem bylo rozhodnutí jejího hlavního dodavatele čipů spustit 
vlastní výrobu kalkulaček. Tato firma brzy ovládla většinu trhu a nebyl to nikdo menší 
než Texas Instruments.  

 
Jack Tramiel 



PET a VIC � první úspěchy  

Přestože firma v následujících letech velmi strádala a balancovala na okraji krachu, 
Tramiel ani Gould se nevzdávali. Koupili několik menších elektronických firem 
disponujících technologiemi, které se ukázaly jako naprosto zásadní pro další vývoj 
CBM.  

Prvním osobním počítačem CBM byl Personal Electronic 
Transactor, PET, který firma představila na několika veletrzích 
spotřební elektroniky během roku 1977. Ve stejném roce 
představila firma Apple svůj počítač Apple I, takže konkurenční 
boj se mohl směle rozhořet. Paradoxem zůstává, že o rok
Jobs s Wozniakem kontaktovali CBM a pokusili se jí Apple I 
prodat. Z transakce nakonec sešlo a o rok později se z obou firem
stali nesmiřitelní konkurenti. Můžeme se jenom domýšlet, kam by se
a CBM ubírala, pokud by se obchod uskutečnil.  

 dříve 

 
 asi počítačový svět 

 

světě.  

Miláček publika C64  
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 několika let fantastických 
ímž stanovila rekord, který se jí dařilo držet téměř celé desetiletí.  

ari se 
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 a tak začala její poslední kapitola na počítačovém 
trhu � řada multimediálních počítačů Amiga.  

V roce 1981 CBM uvedla na trh osobní počítač opravdu pro 
každého � VIC-20. S cenou přibližně $300 a s jediným
vážnějším konkurentem, prvním IBM-PC s cenou kolem $3000, 
znamenal VIC-20 opravdovou bombu na trhu. Byl prvním 
počítačem, jehož se prodalo neuvěřitelný 1 milión kusů na celém 

CBM neusnulo na vavřínech o rok později (1982) se zrodila 
legenda � Commodore 64. Musíme si uvědomit, že se psala 
80. léta. Žádný standard PC neexistoval a firmy jako IBM, 
Microsoft, Digital teprve vznikaly. A v té době přišla CBM 
opravdu s kvalitním počítačem, který nabízel (na tu dobu) neuvěřitelných 64 KB RAM
propracovaný grafický systém a SID � Sound Synthesizer Chip, zvukový čip oplývající 
úžasnými možnostmi, a to všechno za cenu kolem $595, která navíc s postupem let 
výrazně klesala. Proto se nelze divit, že se C64 prodalo během
17�22 miliónů kusů, č

V roce 1984 Jack Tramiel opustil společnost a odevzdal ji zcela 
do rukou Irvinga Goulda. Tramiel se později stal majitelem firmy 
Atari Computers, ale to už je jiná kapitola. Jak CBM, tak At
v roce 1985 staly potenciálními kupci malé společnosti Amig
která potřebovala finanční injekci, aby se zachránila před 

bankrotem. Přednost dostala CBM,
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Přítelkyně Amiga, C128  

096 barev v rozlišení až 640×480. 
čítači byla vestavěna podpora pro hlasovou syntézu. To 

všechno běhalo na 256 KB RAM.  

s C64, přestože jej bylo možné bootovat v režimu C64. Nedočkal 

4. 
í ukázala jako 

slepou uličkou, která stála CBM příliš mnoho úsilí a především financí. Ani řada Amiga 
la kýžené zisky. Nejvýraznější ztrátou byl ovšem pokus o vytvoření CDTV 

systému, předchůdce dnešních herních konzolí, který totálně zkrachoval.  

 

zakoupeny německou firmou Escom AG, která vyčlenila společnost Commodore BV. 
 

Poslední zprávy hovoří o znovuzrození Amigy. Nejedná se o vlastní hardwarovou 
 ale o jakousi grafickou nadstavbu nad Linuxem. Tato platforma by měla být 

určena především pro multimediální oblast.  

d 8bitové technologie a nezaměřila se především na herní 
a zábavní segment trhu, pokud by podpořila vývojáře, a ti by dali uživatelům do rukou 

 

ače 

chniky. 

Existovalo několik různých typů počítače Amiga, ale již ten první 
(Amiga 1000) byl v té době opravdu velmi vyspělým 
multimediálním počítačem. Byl založen na 16bitové architektuře 
a obsahoval multitaskingový operační systém. Grafický systém 
umožňoval zobrazení 4
V po

V roce 1985 CBM uvedla na trh něco mezi počítačem C64 
a Amigou � Commodore 128. Jak už název napovídá, počítač 
obsahoval 128 KB RAM. Bohužel nebyl 100% kompatibilní 

se větší podpory mezi vývojáři ani uživateli. Hvězda CBM začala 
postupně slábnout.  

Následující léta byla ve znamení úporné snahy firmy o prosazení Amigy a počítače C6
Především druhá záležitost se vzhledem k odumírání 8bitových technologi

nepřináše

Krach  

Projekty první poloviny 90. let ani nestojí za řeč. Neustálé ztráty donutily CBM, aby
29. dubna 1994 zahájila likvidaci. O rok později byly technologie Commodore a Amiga 

Escom AG vyhlásil v roce 1996 úpadek a v roce 1997 byly technologie odkoupeny
společností Gateway 2000. 31. 12. 1999 koupila Amigu společnost Amino Technologies. 

technologii,

Závěrem  

CBM se rozhodně významně zapsala do historie výpočetní techniky. Měla obrovský 
potenciál a dneska možná mohla stát po boku současných soft a hardwarových gigantů. 
Pokud by se rychleji oprostila o

�skutečné� aplikace jako textový editor, tabulkový kalkulátor apod., možná by dneska
počítačový trh vypadal jinak.  

To všechno jsou, samozřejmě, dohady. V každém případě znamenaly 8bitové počít
pro spoustu dnešních programátorů, kteří dneska sedí u svých nadupaných strojů 
a programují objektově (nebo to alespoň tvrdí), jejich první slabikář výpočetní te
A ať už to hrdě přiznáme, nebo cudně sklopíme oči, při dotazu, jaký byl náš první
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programovací jazyk většina z nás musí přiznat, že to byl BASIC provozovaný právě na 
nějakém takovém Commodoru či jemu podobném. Díky za to, pánové Tramieli 

The History of CBM

a Goulde.  
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