
Vzpomínky na Commodore: Modely 
počítačů  

V prvním dílu tohoto seriálu jsme si představili samotnou firmu 
Commodore a nahlédli jsme do její historie. Dnes si řekneme více o 
vývojových řadách výrobků CBM a podíváme se pod kapotu 
jednotlivým modelům.  

Z technologického hlediska lze dělit počítače CBM především na 
8bitové (od začátku výroby až po Amigu) a 16bitové (Amiga). Z 
hlediska marketingového lze dělit počítače na éru před C64 (PET, 
VC-20), éru C64 (včetně různých variant) a éru po C64 (Amiga, 
herní konzole). Výroba jednotlivých modelů se samozřejmě 
překrývala, snad nejvíce to bylo patrné u C64, který se vyráběl a 
prodával ještě v době, kdy hlavním artiklem CBM byly počítače řady 
Amiga.  

 

Éra před C64 
 

MITS Altair (1975)  

Je věcí názoru, zda MITS Altair b
plnohodnotným osobním počítačem. V 
každém případě byl něčím, co se počítači 
velmi blížilo. Jednalo se v podstatě o ja
skládačku jednotlivých dílů, které bylo nutné 

sestavit, což vyžadovalo znalosti z oboru elektroniky. K počítači bylo
dále nutné sehnat klávesnici a monitor (i když některé varianty 
obsahovaly jednoduchou klávesnici a výstup obstarával LED

yl 

kousi 

 

 displej). 

ích 
 

lší 

teré obsahovaly až 96kB 
RAM.  

PET – Personal Electronic Transactor (1977)  

První osobní počítač firmy CBM byl 
představen v roce 1977 na několika veletrz
spotřební elektroniky v USA. Jednalo se o
kompaktní řešení, kdy vlastní počítač, 
klávesnice, monitor a kazetová jednotka byly 
integrovány do jednoho celku. PET byl 

založen na procesoru MOS 6502 1Mhz a obsahoval 8kB RAM. Da
modely měly až 32kB RAM. Základní řadou byla 2001, ale 
existovaly i řady 40xx (určené převážně do škol). V dalších letech 
byly vyráběny modely řady 8032 až 9000, k
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VIC-20 (1981)  

VIC-20 byl předchůdcem C64. Došlo k 
odklonu od kompaktního jednolitého řešení. 
Počítač bylo možné zapojit do televizního 
přijímače, měl barevnou grafiku a porty pro 

joystick. Tím dala CBM jasně najevo, že jejím hlavním trhem pro 
 

adní 

notku. Stal se prvním počítačem, 
kterého se prodalo přes 1 milion kusů. S cenou 300 dolarů neměl na 

hu konkurenci.  

budoucí léta budou domácí uživatelé a hlavní oblastí herní průmysl. 

VIC obsahoval mírně vylepšený procesor MOS 6502B a v zákl
verzi 5 kB RAM rozšiřitelných přes port až na 64 kB. Bylo k němu 
možné připojit kazetovou jed

tehdejším tr

Éra C64 
 

Commodore 64 – C64 (1982-1993!)  

Spectrum a různé modely Atari, na západ od 
našich hranic (a především za oceánem) neměl C64 v době zahájení 

64 byl 
romě 

cí 
ánkou C64 byl zvukový čip 

SID – Sound Synthesizer Chip, který na svou dobu oplýval 

bují mezi 17-
iliony prodaných jednotek v období 1982-1993, což byl rekord, 

u PC. Klobouk dolů!  

  

 na 
í barevný 

C64 je možné bez nadsázky považovat za 
krále 8bitových počítačů. Přestože u nás se 
více rozšířily především počítače ZX 

prodeje konkurenci.  

Byl založen na vylepšeném procesoru MOS 6510A s taktovací 
frekvencí 0,9852 Mhz. Obsahoval 20kB ROM a 64kB RAM. C
vybaven vynikajícím grafický čipem VIC-II, který umožňoval k
textového režimu také dva režimy grafické – 320*200 mono a 
160*200 4 barvy. Tvorba her byla výrazně usnadněna pomo
technologie tzv. spritů. Další silnou str

vynikajícími zvukovými možnostmi.  

Odhady ohledně prodeje C64 se liší - hodnoty se pohy
22 m
který překonaly až počítače typ

Commodore SX64 (1983)

Hardwarově byl totožný s C64. Zajímavé
SX64 bylo, že to byl v podstatě prvn
laptop na světě. Měl vestavěnou 5palcovou 
obrazovku a odnímatelnou klávesnici. 
Standardně obsahoval 5.25" disketovou 
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jednotku a volný slot pro instalaci další. Na trhu se objevila i 
ená verze DX64, která disketovou jednotku neobsahovala. Jak 

mezi uživateli velký ohlas.  

C64-C (neboli C64-II; 1986)  

 

ice. 

oluji si odhadnout, že 
především tento model se u nás rozšířil mnohem více než jeho 

m kratší, 

nekompatibilní i softwarově (i když nijak zásadně). U tohoto modelu 
 i C64-III).  

ěji přejmenovaných na Commodore Plus/4) 
éně ne příliš úspěšnému pokusu firmy CBM 

a 
rem 

 
16 

yl v 
podstatě totožný s C116, jedinou změnou byl návrat k původnímu 

č byl 
ým 

dstatě nepoužitelné (např. 
tabulkový kalkulátor mohl zpracovat pouze tabulku o maximální 

odlehč
SX64, tak DX64 nezaznamenaly 

Hardwarově byl tento model opět totožný se
svým předchůdcem. Jedinou změnu doznal 
vzhled počítače a vylepšena byla i klávesn
Oficiální název byl C64-C, ale přední 

německý časopis „64‘er“ jej překřtil na C64-II. Tento název se 
později ujal především v Evropě. Dov

předchůdce.  

C64-G (1987)  

Commodore se opět vrátil ke svému původnímu vzhledu, nicméně 
zásadnější změnou v tomto modelu byla především základní deska. 
Byla osazena novým procesorem MOS 8500 a byla mnohe
což, bohužel, vedlo k nekompatibilitě s některými HW komponenty 
starších modelů. Díky novému procesoru byl tento model 

je možné se setkat s označením C64 BN/E (a dokonce

Commodore 264 (Commodore Plus/4; 1984)  

Série počítačů 264 (pozd
patří k zajímavému, nicm
o vstup na neherní trh.  

C116 byl prvním v řadě a je považován z
prototyp C16. C116 byl osazen proceso
MOS 7501 1.76 Mhz. Měl 16kB RAM a 
některé grafické a zvukové funkce byly
částečně okleštěny. Největší slabinou C1

byla gumová (membránová) klávesnice (podívejte se na svou 
kalkulačku s plochými velkými klávesami a pochopíte). C16 b

více „commodorovskému“ vzhledu (včetně normální klávesnice).  

Commodore Plus/4 uzavřel vývojovou řadu 264. Tento počíta
vybaven čtyřmi vestavěnými kancelářskými programy – textov
editorem, tabulkovým kalkulátorem, kreslicím programem a 
minidatabází. Všechny programy byly limitovány paměťovou 
kapacitou počítače, takže byly v po

velikosti 17 sloupců x 50 řádek). 

 
větší obrázek

 
větší obrázek



C64 Golden Edition (1986, Německo)  

u ani 
každém případě je C64 

Golden Edition zajímavý minimálně ze 

ou 
odore 

ch v 

ředán jako dar redakci německého časopisu 
„64‘er“. Je to číslo 1000058 a má pamětní štítek s následujícím 

 
0.000sten 

C64 DX (C65; 1990?)  

64 

 
č byl 

voj 

ř. 
tšího konkurenta – Atari. C65 měl být kompatibilní s 

si druhem emulace.  

Commodore 128 (1985)  

ní 

 

nezadržitelně řítil z 8bitové okresky na 16bitovou dálnici, takže C128 

l 

Nejedná se o speciální vývojovou řad
samostatný model. V 

sběratelského hlediska.  

Jak už název napovídá, jedná se o tzv. zlat
edici. Je to 200 počítačů, vyrobených v německé továrně Comm
Buromaschinen GmbH u příležitosti 1000000 kusů prodaný
Německu. Série má číslo 1000000 až 1000199. Jeden z těchto 
počítačů byl p

textem:  

GOLDENE EDITION
Aus Anlass des 1.00
C 64 in Deutschland 
5. Dezember 1986  

Další sběratelskou kuriozitou je prototyp C
DX (pozor, nezaměňovat s DX64), později 
C65. Tento model nebyl nikdy vyráběn a 
existuje pravděpodobně několik desítek kusů

(i když některé zdroje mluví až o 1000 těchto počítačů). Počíta
vyvíjen souběžně s Amigou a po jejím komerčním úspěchu byl vý
C65 zastaven. V každém případě se jedná o pozoruhodný počítač, 
především jeho grafika v mnohém předčila jak Amigu, tak nap
svého nejvě
C64, což bylo zajištěno jakým

Commodore 128 představuje naprosto zásad
obrat v celé koncepci 8bitových počítačů. 
Jedná se pravděpodobně o vůbec nejvyspělejší
8bit, který kdy byl prodáván. Bohužel, doba 
byla pokročilá a počítačový svět se 

byla labutí písní CBM, přestože se nedá říct, že to byl vyložený 
propadák.  

Jádro počítače tvořil MOS 8502 2 Mhz, v některých verzích to by
Z80A 4 Mhz. Paměť RAM měla velikost 128 kB a ROM 64 kB. Na 
vzhledu bylo nejzajímavější oddělení klávesnice od samotného
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počítače, který měl vestavěnu disketovou jednotku 5,25" s obou 
strannou kapacitou 341 kB. Klávesnice se blížila dnešnímu standardu 
PC. Měla oddělenou numerickou část a funkční klávesy v horní části. 

vést do režimu C64 
stisknutím jisté kombinace kláves během bootování. Především 

řů o tvorbu nativního software pro C128 vedl k tomu, 
erční úspěch nedostavil.  

Grafická část vycházela z úspěšného C64, 128 navíc obsahovala mód 
640*200 mono.  

Hlavním problémem u C128 byla softwarová část. Chyběla zpětná 
kompatibilita s C64, přestože 128 bylo možné u

nezájem vývojá
že se očekávaný kom

Éra po C64 
 

Am

 CBM 
dklon 

 přežít, musela přijít na trh jednak 
s 16bitovým počítačem, jednak zároveň s 

at po 
lo 

h 

taktovaný na 7 Mhz. Původně byl počítač osazen 64kB paměťmi, 
3,5" 

.  

ako 
olen BASIC, tentokrát přímo 

z dílny (garáže) Microsoftu. Jako všechny počítače CBM měla i 

Až na některé low-end odlehčené modely nebyla Amiga tentokrát 
vodní cena 1200 dolarů sice časem klesala, 

přesto byly počítače Amiga určeny spíše náročnějším uživatelům.  

iga 1000 (1985)  

Počítače Amiga byly logickým krokem
na bitevním poli tehdejšího trhu PC. O
od 8bitové technologie byl zřejmý - pokud 
chtěla CBM

počítačem, který nebude primárně určen 
jenom pro hraní her.  

CBM se podařilo firmu (a především technologii) Amiga získ
dlouhém obchodním (a soudním) boji s firmou Atari. Proto také by
Atari nejvážnějším konkurentem CBM až do příchodu klasickýc
PC. Jádrem první Amigy 1000 byl procesor Motorola 68000 

které byly později rozšířeny na 256 kB. Systém obsahoval 
disketovou jednotku, která pracovala s médii o kapacitě 880 kB

Co činilo Amigu revoluční hardwarově, byly především 3 
koprocesory, které vypomáhaly hlavnímu procesoru. Operační 
systém zvládal preemptivní multitasking (v roce 1985) a měl 
podobnou architekturu jako dnešní operační systémy UNIX. S 
uživatelem komunikoval pomocí vyspělého grafického rozhraní. J
výchozí programovací jazyk byl opět zv

Amiga vynikající grafiku – 4096 barev a rozlišení až 640x480 ji 
stavělo do čela tehdejších konkurentů.  

masovou záležitostí. Pů

Amiga 2000 (1986)  
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Typ 2000 byl pouze vylepšením svého předchůdce. Byl vybaven 
1MB RAM a ze softwarového hlediska je zajímavé to, že byl MS-

patibilní. Typ 2000HD byl vybaven pevným diskem.  

Obsahoval 512kB RAM a byl určen 
 uživatelům. Zajímavý je 

především vzhled, který vychází z počítačů 
éry C64 – kompaktní řešení, vzniklé spojením 

Amiga 600 (1992)

č (určený 
především pro hraní her). Obsahoval 20MB 

ěť. Zajímavá je 
především existence TV konektoru, který 
umožňoval domácí provoz bez nutnosti koupě 

iga 

iga 3000 (199

Jedná se o profesionální grafickou stanici, 
vybavenou procesorem Motorola 68030, který 
byl taktován na 16 nebo 25 Mhz. Standardně 
byl dodáván s 2MB RAM. Byl následován 

CDTV (1989)  

e pokusil vstoupit 
i na trh herních konzolí. Nutno říct, že nepříliš 
úspěšně, přestože to byly počiny relativně 
zajímavé. Prvním v řadě byl systém CDTV. V 
podstatě se jednalo o počítač Amiga 500, 

aniku. Podle 
fotografií připomína

  

DOS kom

Amiga 500 (1987)  

Odlehčený model svých předchůdců. 

především domácím

klávesnice a vlastního počítače.  

  

Jednoznačně domácí počíta

pevný disk a 1MB pam

externího monitoru. Jeho pokračovatelem byl později model Am

)  

1200.  

Am 0

modelem Amiga 4000, jenž se stal posledním 
y firma Commodore vyrobila.  

V boji o herní trh se Commodor

počítačem, který kd

doplněný o jednorychlostní CD mech
l spíše dnešní videorekordéry.  

CD32 (1993)
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O CD32 se snad ani nedá říci, že je 
následovníkem CDTV. Společná je snad jen 

na 
ěřitelné grafické parametry – v rozlišení 800*600 bylo 

možné zobrazit až 256 000 barev z celkové palety 16.78 milionů – 
ěny vynikajícím 4kanálovým stereo zvukem. Konzola 

obsahovala CD-ROM s dvojnásobnou rychlostí čtení.  

 výjimečnou, byla skutečnost, že jako první 
vé architektuře, což byl další (i když v 

podstatě poslední) primát, který firma Commodore držela a bude 
držet navždy.  

Hunter's Graveyard

skutečnost, že se jedná o herní konzolu 
připojitelnou k televiznímu příjimači. Srdcem 
konzoly byl procesor 68EC020 (taktovaný 

14 Mhz). Neuv

byly dopln

Co činilo tuto konzolu
byla zcela postavena na 32bito

Z roje:  d

  
Commodore Gallery  
Obsolete Computer Museum  

Igor Štefanko (igst@writeme.com) - 8.9.2000 
. .  
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