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Předmluva

Nepostradatelné zařízení, které bývá umístěno v kanceláři
nebo v koutu obývacího pokoje, má své dávné předchůdce. Počítač je
dnes velkým pomocníkem ve školách, v rozličných institucích, ve
firmách, v úřadech a v domácnostech. Někdy je používán, mimo
jiných služeb a v souladu se svým označením, dokonce k
matematickým výpočtům. V domácnostech spíše slouží pro zábavu,
jako zdroj informací, hudby, videa, pro telefon, rozhlas a televizi, též
jako prostředek pro komunikaci elektronickou poštou.

První předchůdce počítačů musíme hledat ve vzdálené
minulosti v jednoduchých pomůckách pro matematické výpočty. Se
současnými počítači měly společnou pouze jednu vlastnost, usnadnění
matematických výpočtů, tehdy ne příliš složitých. Současně sloužily
k podpoře lidské paměti. Před čtyřmi tisíci lety leželo centrum
tehdejší vzdělanosti v krajinách středního Východu. Vše tam začalo a
o následujícím vývoji přes kalkulačky, děrnoštítkové stroje,
analogové počítače, sálové počítače, minipočítače a první
mikropočítače se dočtete v této publikaci.



Tabulky a počítadla

Na ostrově Salamis v jihovýchodním Řecku byla v devatenáctém
století n.l. nalezena počítací tabulka, používaná tři sta let před naším
letopočtem a odpovídající tabulkám, sloužícím tehdejší civilizaci po
mnoho předcházejících staletí. Počítací tabulky tohoto typu vznikly
v historické Babylonii na území dnešního Iráku. Ty nejstarší tabulky
se nedochovaly zřejmě proto, že nebyly vyrobeny z materiálu, který
by mohl přežít  věky. Předpokládá se, že počítací tabulky, používané
od druhého až třetího tisíciletí před naším letopočtem, byly
zakresleny do písku a číselné hodnoty v nich uvedené byly
představovány odpovídajícím počtem kamenů. Počítání pomocí
počítacích tabulek vycházelo z ještě starší metody počítání pomocí
prstů. Obratní počtáři takto uměli počítat nejen do deseti ale do
daleko vyšších hodnot. Takovéto metody výpočtů popsal podrobně
irský mnich Beda v díle, vzniklém na přelomu sedmého a osmého
století našeho letopočtu a nazvaném "O výpočtech". Z počítání
pomocí prstů vyplynula i zvláštní úloha číslice pět, odpovídající počtu
prstů na jedné ruce. Pro zrychlení výpočtů bylo v tabulkách
vyčleněno zvláštní místo ve sloupcích jednotlivých desítkových řádů.
Číslice pět byla v tomto vyhrazeném místě reprezentována jedním
kamenem či žetonem. Tato tradice se později přenesla i do čínských a
japonských počítadel.

Pozdější počítací tabulky byly vyrobeny ze dřeva, kamene,
mramoru či kovu. Na destičce či desce vyrobené z některého z
uvedených materiálů, byly vyryty nebo nakresleny svislé sloupce
odpovídající desítkovým číselným řádům. Jednotky číselných hodnot
byly vyjádřeny kaménky, kuličkami nebo kovovými kotoučky,
vloženými do sloupců. Pro tento účel byly velice vhodné oblázky



"calculus", z tohoto latinského slova vznikly dodnes používané
výrazy kalkulace a kalkulačka.

 

Tabulka Salamis     Kreslil: autor

Počítací tabulka z ostrova Salamis je mramorová deska o šířce
1,5 m a výšce 0,75 m, s vyrytými dvěma sadami svislých sloupců.
Jedna sada s deseti sloupci je umístěna v levé a druhá sada se čtyřmi
sloupci v pravé části tabulky, či spíše tabule. Na třech stranách
obvodu jsou do desky vyryty řecké symboly. Vždy dva sousední
sloupce této tabulky označovaly jeden desítkový číselný řád, pravý
sloupec označoval jednotky příslušného řádu, levý sloupec byl použit
pro pětice jednotek. Počítací tabulky byly nezbytnou pomůckou pro
obchodníky. Například při prodeji byl nejprve počet prodávaných
kusů dobytka znázorněn počtem oblázků v tabulce. Tabulky však byly
používány hlavně k výpočtům. Číselná jednotka nebo její pětinásobek
byly označeny jedním oblázkem a v případě sčítání nebo odčítání bylo
nutné na destičku přidávat nebo z destičky odebírat oblázky,
odpovídající sečítanému nebo odečítanému číslu. Při přenosu do



jiného řádu byly ubírány oblázky ze sloupce, který odpovídal řádu, ze
kterého byl proveden přenos a byl přidán oblázek do vyššího
desítkového řádu, do kterého proběhl přenos.

Hodnota 2084 v římské tabulce Kreslil: autor

Počítací tabulky se v průběhu mnoha staletí měnily a
vyvíjely. Epochu tabulek a později počítadel lze rozdělit  na tři dlouhá
období. Prvním obdobím byl starověk. Typickým zástupcem
počítacích tabulek tohoto období je již zmíněná tabulka, nalezená na
ostrově Salamis. Zastupuje řeckou kulturu a celý předcházející vývoj,
zatímco pozdější tabulka je zástupcem římské kultury. Obě tyto
tabulky měly svislé sloupce a v pravém krajním sloupci byly



vyznačeny hodnoty nejnižšího řádu čísla. Rozdíly mezi nimi byly v
dalším uspořádání. Jak již bylo uvedeno, tabulka z ostrova Salamis
obsahovala pro každý číselný řád dva sloupce vedle sebe. V pozdější
římské tabulce byly pro desítkový řád využity dvě části jednoho
svislého sloupce. Horní část obsahovala značky s pětinásobkem
hodnot jednotek ve spodní části. Další vývoj počítacích tabulek
probíhal ve středověku. Představitelem tohoto období byla
jednoduchá tabulka, v níž pro každý číselný řád byl využit jeden
číselný sloupec a pro nejnižší řád byl opět vyhrazen pravý sloupec. V
této tabulce byly pro vyjádření hodnot čísel používány žetony s
hodnotami od jedné do devíti. Sloupce byly nahoře označeny
římskými číslicemi. Takovouto tabulku popsal v desátém století
Gerbert z Aurillacu, jinak též papež Sylvestr II. U novějších tabulek se
postupně měnila orientace svislých sloupců na vodorovné řádky,
nejnižší číselný řád byl vyjádřen spodním řádkem. Typickou byla
západoevropská "řádková tabulka" z pozdního středověku, v níž bylo
pro vyjádření číselných hodnot využito místo přímo na řádku,
hodnoty mezi řádky představovaly pět jednotek.

Nejnovější období od konce prvního tisíciletí n.l. až po
současnost je reprezentováno počítadly. Ta bývají společně s
počítacími tabulkami nazývána "abakus". Řecké slovo "abax"
původně označovalo plochou desku, typickou pro starověké počítací
tabulky. Často je však latinský výraz "abakus" používán výlučně pro
pozdější počítadla. Počítadlo je charakteristické rámem, v němž jsou
napnuty dráty, kuličkami navlečenými na drátech lze volně
pohybovat. Za oceánem již v desátém století našeho letopočtu
používali Aztékové počítadla, sestavená ze sušených kukuřičných zrn,
navlečených na rostlinných vláknech. Poněvadž zámořské končiny
tehdy neměly kontakt s ostatním světem, nebyl těmito počítadly
ovlivněn vývoj na ostatních kontinentech. V Číně se první počítadla



vyvinula z počítacích tabulek v rozmezí od šestého do začátku
třináctého století našeho letopočtu a jsou označována "suan pan".
Každý číselný řád tohoto počítadla je reprezentován svislým
sloupcem kuliček navlečených na drátě. Takovýto sloupec je rozdělen
na dvě části, v té horní jsou pouze dvě kuličky, každá s hodnotou
pětinásobku, v dolní části je pět kuliček v hodnotě jednotek. Pět
kuliček dole reprezentuje pět prstů na jedné ruce, každá ze dvou
kuliček v horní části odpovídá celkovému počtu prstů na jedné ruce.
Čínské počítadlo, v principu hexadecimální, se svým uspořádáním
podobá starověkým římským počítacím tabulkám s kuličkami
původně umístěnými ve žlábcích. Proto existuje hypotéza, že princip
počítadel přinesli do Asie v úvodních staletích našeho letopočtu první
římští křesťané. Toto čínské počítadlo se koncem patnáctého století
rozšířilo do Koreje a dále do Japonska. V Japonsku bylo dále
upravováno, poslední úprava pochází z devatenáctého století n.l. Ze
dvou kuliček v horní části každého vertikálního sloupce tam zbyla
pouze jedna s hodnotou pětinásobku a v dolní části jsou pouze čtyři
kuličky reprezentující jednotky. Takovéto desítkové počítadlo je v
Japonsku nazýváno "soroban". U čínského i japonského počítadla je
nejnižší číselný řád zastoupen sloupcem kuliček na pravém okraji
počítadla.

Přibližně ve stejné době jako v Japonsku se počítadlo objevilo
v Rusku, údajně tam dorazilo nepřímo přes Evropu z Číny, na
východě bylo podstatně upraveno a dostalo název "sčot". Tak, jako u
ostatních počítadel, jsou i u ruského počítadla v dřevěném rámečku
napnuty dráty, na nichž jsou navlečeny kuličky. Toto počítadlo má v
každé řadě deset kuliček, prostřední dvě z nich jsou barevně odlišeny a
oddělují jejich pravou a levou pětici. Řádky počítadla jsou umístěny
horizontálně a nejnižší desítkový či desetinný řád je zastoupen
řádkem na spodním okraji počítadla. Řádek počítadla oddělující



desetiny od jednotek obsahuje pouze čtyři kuličky a slouží pro
počítání čtvrtin. Vyplývá to z historie ruské měny, kdysi tam byly
používány čtvrtiny rublů a čtvrtkopějky. Ve středověké Evropě
používání počítadel postupně zanikalo. Způsobil to vynález papíru,
přednost zde dostal ručně psaný záznam. Traduje se, že ruské
počítadlo spatřil v Rusku za napoleonských válek francouzský
důstojník a matematik Poncelet a zalíbilo se mu tak, že si je přivezl z
ruského zajetí do Evropy. Od těch dob jsou obdobná počítadla
používána v Evropě těmi nejmladšími žáky ve školách. Pro
zahraniční turisty, kteří navštívili bývalý Sovětský svaz, byly ještě v
šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století neobvyklou
atrakcí "sčoty", používané tam v obchodech. Kromě klasické
elektrické pokladny používaly slečny pokladní navíc "sčot", ten byl
položen vedle pokladny a sloužil jako hlavní prostředek pro výpočet
útraty. Dnes "sčoty" z ruských obchodů zmizely a jsou zcela
nahrazeny v této zemi povinnými kontrolními pokladnami. V Číně, v
Japonsku, v Rusku a dokonce i ve Spojených státech, kde žije početná
asijská menšina, však jsou počítadla nadále dosud v menším množství
vyráběna a používána. Zkušení počtáři na nich umějí velice hbitě
počítat a tak počítadla mohou svou rychlostí při mnoha typech
matematických operací soupeřit  s elektronickými kalkulačkami. V
Číně je dosud možné, a pro některé profese je to dokonce žádoucí,
složit  státní zkoušku z používání počítadel.

Kalkulačky

Hledači mořských hub objevili v roce 1901 na dně moře v
blízkosti řeckého ostrova Antikythera náklad pocházející z lodi, která
se potopila v prvním století před naším letopočtem při plavbě z
ostrova Rhodos do Říma. Mezi nalezenými zbytky nákladu byl také
podivný stroj, sestávající z třiceti dvou ozubených kol, nyní



označovaný jako kalkulátor z Antikythery. Věřte či nevěřte, jeho
provedení odpovídalo úrovni hodinových strojů, vyráběných v
osmnáctém století n.l. Stroj sloužil k výpočtu drah Slunce a Měsíce po
obloze. Je považován nejen za nejstarší kalkulačku ale i za předchůdce
analogových počítačů a je tak dokonaly, že jej stále někteří
záhadologové pokládají za výtvor mimozemské civilizace. V
patnáctém století n.l. vznikl nákres strojku, vybaveného ozubenými
kolečky a provádějícího součty s přenosem mezi desítkovými řády.
Autorem byl italský umělec a všeuměl Leonardo da Vinci, jeho nákres
však tehdy nebyl realizován. V roce 1617 vznikla mechanická
pomůcka, sestrojená skotským matematikem Napierem a označovaná
"Napierovy tyče". Byla používána pro násobení a jednalo se o soubor
několika lišt  v horní části označených dekadickými číslicemi. Na
lištách byly vyznačeny nejnižší násobky těchto číslic vzniklé jejich
vynásobením od jedné do devíti. Hodnoty násobků byly diagonálou
rozděleny na dvě číslice. Po přiložení vybraných lišt  s číslicemi
násobence k sobě bylo možné pro jednomístný násobitel v příslušném
řádku přečíst zleva doprava výsledek součinu. Hodnoty jednotlivých
číselných řádů bylo nutné složit  z číslice nad diagonálou nižšího řádu a
z číslice pod diagonálou vyššího řádu, případně bylo navíc nutné
přičíst  i desítkový přenos. Jednalo se o prvního předchůdce budoucího
logaritmického pravítka. Samotné logaritmické pravítko, založené na
Napierových logaritmech a nahrazující násobení a dělení sčítáním a
odčítáním hodnot na pevné a posuvné logaritmické stupnici, vzniklo
v roce 1630 a v roce 1654 pak bylo upraveno do té podoby, v jaké
bylo používáno až do sedmdesátých let dvacátého století. Bylo
zkonstruováno nezávisle na sobě Angličany Oughtredem a
Delamainem a upraveno dalším Angličanem Bissakerem.

Technický vývoj ve světě pokračoval a již nepostačovala
jednoduchá počítadla. První stroj pro sčítání a odčítání byl sestrojen v



roce 1623 německým profesorem Wilhelmem Shickardem. Ten
sestrojil "kalkulační hodiny", určené pro sčítání a odčítání čísel až se
šesti desítkovými řády. Funkce stroje byla založena na součinnosti
šesti ozubených kol. Při plné otáčce jednoho kolečka se následující
kolečko vyššího řádu pootočilo o jednu desetinu otáčky. Vznikly
pravděpodobně dva exempláře, jeden shořel při požáru, druhý nebyl
nikdy nalezen. Osmnáctiletý Francouz Blaise Pascal, který byl
vybaven nesporným technickým a matematickým talentem, se
rozhodl pomoci svému otci, výběrčímu daní, s vybíráním poplatků a s
tím souvisejícím sčítáním velkého množství čísel. Do mosazné
hranaté skříňky umístil v roce 1643 mechanickou kalkulačku, v níž
byla čísla zadávána kovovým hrotem. Prototyp kalkulačky byl určen
pro pětimístná čísla, pozdější verze umožňovaly sčítat šestimístná
nebo osmimístná čísla. Jednalo se o první prakticky využívanou
kalkulačku. Kalkulačka označovaná "Pascaline", pracující v desítkové
soustavě, obsahovala pro každý číselný řád ozubené kolečko, uložené
naplocho pod čelní stěnou kalkulačky. Při pootočení každého
kolečka o jednu celou otáčku odpovídající desítce v příslušném řádu,
se o jednu desetinu pootočilo také následující kolečko, odpovídající
vyššímu číselnému řádu. Podobně jako u Shickardova stroje byl tímto
způsobem prováděn dekadický přenos mezi číselnými řády. Tato
kalkulačka měla podstatnou nevýhodu, její kolečka se otáčela pouze
ve směru hodinových ručiček. proto byla použitelná pouze pro
sčítání. Odčítání muselo být nahrazeno přičtením doplňku čísla. Ve
Francii existoval další problém, tehdejší měnová soustava tam nebyla
úplně desetinná a tím byla snížena využitelnost Pascalovy kalkulačky.
Proto nešla příliš na odbyt a ačkoliv do poloviny sedmnáctého století
bylo takovýchto kalkulaček vyrobeno padesát, bylo jich prodáno
pouze patnáct. Kalkulačka však byla inspirací pro sira Samuela
Morlanda z Anglie, který v roce 1666 sestrojil podobnou kalkulačku,



vhodnou pro anglický duodecimální měnový systém.

Koncem sedmnáctého století sestrojil kalkulačku, založenou
na principu konstrukce Blaira Pascala, Francouz Perrault, v jeho
kalkulačce byla ozubená kolečka nahrazena ozubenými tyčemi.
Mechanickou kalkulačku v roce 1674 dále zdokonalil Gottfried
Wilhelm von Leibnitz s použitím originálního principu. Jeho
kalkulačka byla založena na válci otáčeném klikou a rozděleném na
několik částí. Počet zubů v jednotlivých částech válce klesal od devíti
zubů na jeho začátku k jednomu zubu na konci. Do zubů zapadaly zuby
jiného kolečka, které se mohlo ve směru osy válce pohybovat a
pootočilo se vždy o počet zubů, daný jeho momentálním umístěním
nad válcem. Oproti Pascalově kalkulačce byla Leibnitzova kalkulačka
schopna bez opakovaného zavádění násobitele násobit čísla a při
otáčení válcem v opačném směru také dělit . Počet dílčích součtů při
násobení byl registrován zvláštním počítadlem. Kalkulačka byla
vyrobena pouze ve dvou prototypech. Německý pastor Phillip
Mathieus Hahn zdokonalil v roce 1773 Leibnitzovu kalkulačku a
rozšířil ji na dvanáct řádů. Kalkulačku, ovládající čtyři základní
početní úkony - sčítání, odčítání, násobení a dělení a nazývanou
"Arithmometer" nebo "Thomasův stroj", sestrojil v roce 1820
Francouz Charles Xavier Thomas de Colmar. Změna směru otáček
pro násobení a dělení byla prováděna páčkou. Tato mechanická
kalkulačka byla postupně zlepšována, její zásadní princip byl nadále
používán u řady kalkulaček vyráběných až do začátku dvacátého
století, přesněji do první světové války.

Další typ kalkulaček byl založen na vynálezu Itala Polleniho
z počátku osmnáctého století. Jeho myšlenku kol s proměnným
počtem zubů realizoval až v roce 1878 Švéd Odhner, mistr v St.
Petěrburgském závodu pro tisk státních formulářů v Rusku. Jeho



kalkulačka byla patentována a řešení nazývané "Odhnerovo kolo"
pak bylo používáno u kalkulaček vyráběných nejdříve v Rusku s
označením "Original Odhner", dále ve Švédsku se značkou "Facit" a v
Německu s názvem "Brunsviga". Po roce 1924 minulého století byly
tyto kalkulačky vyráběny v bývalém Sovětském svazu pod
označením Felix, modifikovaný typ tam byl vyráběn ještě dalších
třicet let. 

Kalkulačku s klávesnicí vynalezl ve Spojených státech v roce
1850 D. Parmelli, v roce 1885 další Američan W. S. Burroughs
vytvořil zdokonalenou mechanickou kalkulačku s klávesnicí a s
tiskem. Její sériová výroba byla zahájena v roce 1892 a dále
pokračovala i ve dvacátém století. U mechanických kalkulaček a
později také u mechanických kontrolních pokladen zajišťovalo pohyb
sad koleček ruční otáčení klikou. Pro jednoduché sčítání či odčítání
stačilo jedno otočení, násobení a dělení bylo namáhavější, kalkulačky
tyto úkony provádějí jako opakované sčítání nebo odečítání. Proto
bylo v těchto případech nutné otáčet klikou kalkulačky mnohokrát. 

Ve dvacátém století byly kliky kalkulaček nahrazovány
elektromotory. Staré mechanické kalkulačky na ruční pohon
převážně dosloužily v padesátých letech dvacátého století, některé
typy se však ojediněle vyráběly dále. Delší životnost měly
mechanické kontrolní pokladny, pracující na stejném principu.
Elektromechanické kalkulačky s elektromotorem byly používány až
do konce osmdesátých let minulého století. V účtárně, vybavené
elektromechanickými kalkulačkami, nebyla nouze o rámus. Po zadání
násobení nebo dělení čísel s vyšší hodnotou následoval dlouhotrvající
intenzivní hluk.



Kalkulačka Hamann Selecta, 30. léta 20. stol. Zdroj: autor

Kalkulačky a kontrolní pokladny v Československu

Výroba a dodávky kalkulaček měly v Československu tradici
již od časů před druhou světovou válkou. Známá byla pražská firma
Gibián a Švestka a brněnská firma Vágner. Ještě v sedmdesátých
letech dvacátého století byly u nás z vyloženě mechanických
klávesnicových kalkulaček dodávány tuzemské typy Nisa K2 v
provedení mobilní kalkulačky a Nisa K5 v provedení stolní
kalkulačky. Z elektromechanických kalkulaček byly v této době
dodávány dva typy kalkulaček Nisa vyráběných u nás a jeden typ
Cellatron z tehdejší Německé demokratické republiky. Novinkou v té
době byly elektronické kapesní kalkulačky. Jejich výroba byla



podmíněna produkcí speciálních integrovaných obvodů s vysokou
hustotou integrace, které zaujímaly malý prostor. Až do počátku
devadesátých let k nám byly elektronické kapesní kalkulačky
převážně dováženy ze zahraničí, zvláště ze Západu. Oblíbenými
značkami byly například Sharp z Japonska, Hewlett  Packard a Texas
Instruments ze Spojených států. Produkce východoevropských států
prodávaná v Československu zahrnovala v sedmdesátých letech
dvacátého století některé stolní typy elektronických kalkulaček.
Jednalo se o čtyři typy kalkulaček Elka z Bulharska, o dva typy
kalkulaček OKU vyráběných v Tesle, o kalkulačku Elwro z Polska,
dva typy kalkulaček MT z Bulharska a o jeden typ kalkulačky
Soemtron z bývalé Německé demokratické republiky. Stolní
kalkulačky Elka 25, Elka 45 a MT 203 umožňovaly tiskový výstup.
V tehdejší Německé demokratické republice byly vyráběny účtovací
stroje Ascota s více počítadly, vybavené děrovači děrné pásky a
fakturovací stroje Soemtron s tiskem abecedních znaků a s
rozšířenými možnostmi úpravy výstupní informace. Ty navíc mohly
být spojeny s děrovači osmdesátisloupcových děrných štítků a tak byl
umožněn další stupeň evidence a souhrnného zpracování faktur
následným zpracováním děrnoštítkovými stroji nebo počítači.

Výroba kontrolních pokladen pro obchody u nás neměla příliš
dlouhou tradici. V období předválečné první republiky se o jejich
výrobu pro potřebu svých prodejen pokoušel Baťa, tuto myšlenku
však záhy opustil. V Hradci Králové byly až do znárodnění vyráběny
kontrolní pokladny firmou Řezáč, jednalo se o jednoduchá zařízení,
vyráběná pod značkou Reding a mechanicky ovládaná pákou.
Pokladny prováděly otisk do kontrolní pásky bez pořadového čísla a
pro zákazníka tiskly účtenku. Kontrolních pokladen tohoto typu tam
bylo vyrobeno dva tisíce. Po znárodnění pokračovala ve stejné
továrně výroba téhož modelu, přejmenovaného na Prema. Závod



tehdy patřil podniku Přesná mechanika. Také v té době bylo těchto
pokladen vyrobeno dva tisíce kusů. Při zřizování prvních samoobsluh
v Československu se projevil nedostatek vhodných kontrolních
pokladen s elektrickým pohonem. V některých případech musely být
předtím ojediněle dovezené kusy přemístěny z menších prodejen. Se
vzrůstem počtu tuzemských samoobsluh bylo nutné vyřešit  jejich
vybavení dovozem ze zahraničí od firem National z tehdejší Spolkové
republiky Německo, RIV z Itálie a Regna z Norska. Od roku 1958 pak
byly vyráběny v tehdejší Německé demokratické republice kontrolní
pokladny typu Secura. V roce 1967 však byla výroba přemístěna do
Maďarska a odtud bylo do Československa dodáváno minimální
množství, které nepostačovalo. V této době začal dovoz kontrolních
pokladen, vyrobených firmou Anker, ta měla své závody v Německu
a v Rakousku. Dobré vztahy s firmou Anker Datasysteme (ADS) u nás
umožnily zahájení licenční výroby dvou modelů elektrických
kontrolních pokladen ve Chronotechně Šternberk. Model Anker F7
mohl být vybaven až osmnácti počítadly, umožňoval různé druhy
tisku, mohl být napojen na děrovač děrné pásky, magnetopáskovou
jednotku nebo na modem pro přenos dat. Jako zvláštní vybavení k
němu mohl být připojen vraceč mincí. Na účtence byly vytištěny
datum, číslo zákazníka a částka. Stroj byl vybaven počítadlem tržby
se zámkem a zásuvkou pro bankovky i drobné mince. Kontrolní
pokladna Anker F8 byla druhým typem, licenčně vyráběným v
Československu.



Děrné štítky

Děrné štítky v minulosti umožňovaly strojové zpracování dat, tehdy
samozřejmě bez počítačů. Historie děrných štítků začala v jiném
odvětví, a to v textilní výrobě ve Francii osmnáctého století. Poprvé
děrné štítky použil mistr v továrně na hedvábí Francouz Bouchon v
roce 1725 pro řízení tkaní vzorů na tkalcovském stavu. Jeho metodu
dále zlepšil v roce 1728 mechanik Falcon. Štítky byly tehdy
vyrobeny ze dřeva, otvory v nich měly průměr téměř jeden centimetr
a štítky byly provázky spojeny do souvislého, harmonikově
složeného pásu. T ím se vlastně zároveň staly předchůdcem děrné
pásky. V polovině osmnáctého století pak další Francouz Vaucanson
sestrojil stav, ovládaný takovými štítky. Jeho tkalcovský stav se
příliš nepoužíval ale vzhledem k mnoha vtipným řešením u něho
využitým, byl dán do muzea. Tam si jeho konstrukci na počátku
devatenáctého století prostudoval Francouz Joseph Maria Jacquard a
ten pak sestrojil podle původního principu novou konstrukci stavu.
Štítky, vyrobené z kartonu, byly v těchto tkalcovských stavech opět
jako u dřívějších strojů spojeny do souvislého pásu a mechanicky
snímány takovým způsobem, jaký odpovídal tehdejší úrovni
techniky. Řízení tkalcovského stavu pomocí kulatých otvorů ve
štítkách se osvědčilo a bylo používáno několik následujících desetiletí.
Také Charles Babbage, který počátkem devatenáctého století navrhl
technicky nově řešené stroje pro matematické výpočty, se chystal
používat ve svém analytickém stroji pro řízení výpočtu Jacquardovy
děrné štítky.

Na počátku bylo sčítání

Na myšlenku použít papírové děrné štítky pro zpracování



statistických údajů přišel v roce 1886 Američan Herman Hollerith,
pocházející z rodiny přistěhovalců z Německa. Důvodem byla
příprava sčítání obyvatelstva ve Spojených státech v roce 1890,
jehož kompletní zpracování dosavadními klasickými metodami by
trvalo více než dva roky. Hollerithovy děrnoštítkové stroje použité
při 11. sčítání obyvatelstva USA v roce 1890 zahrnovaly jednoduché
děrovače štítků, zkonstruované na principu pantografu, třídičky štítků
a sčítací stroje, vybavené snímači štítků a kruhovými počítadly, které
připomínaly Shickardovy "kalkulační hodiny". Přímo před
operátorem mechanického děrovače štítků byla umístěna šablona a
úkolem operátora bylo stisknutím páky pantografu zasunout vodící
kolík do zvoleného otvoru předlohy. Na vzdálenějším konci ramene
pantografu současně vyděroval razník otvor do děrného štítku.
Třídičky byly zčásti obsluhovány manuálně, štítek byl rukou vhozen
do té schránky, která se po sejmutí obsahu štítku pomocí
elektromagnetu otevřela. Na zpracování sčítání tehdy stačilo čtyřicet
tři sčítacích strojů, které byly předky pozdějších děrnoštítkových
tabelátorů. Kromě toho byly používány jednodušší a podobně
vyhlížející sčítací stroje, vybavené klávesnicemi a určené pro zjištění
"rychlých" výsledků sčítání obyvatelstva. Na nich byly z dokladů
opisovány pouze počty obyvatel, ostatní údaje nebyly pro "rychlé"
zpracování použity. Původní děrné štítky z konce devatenáctého
století obsahovaly dvanáct řad a dvacet sloupců kulatých otvorů v
nichž mohly být zachyceny číselné údaje. Rozměry těchto štítků
vyrobených z tvrdého kartonu byly 7 3/8 palce x 3 1/4 palce a
vycházely z rozměrů tehdejších desetidolarových bankovek. Společně
s tloušťkou štítků 0,007 palce jsou tyto rozměry jako standard
používány dodnes. Takovéto rozměry štítků byly zvoleny proto, že
pro jejich uložení byly používány stejné krabice jako pro bankovky.
První strojové sčítání skončilo překvapivým výsledkem. Původní



odhad počtu obyvatel Spojených států 65 miliónů se při sčítání
nepotvrdil. Strojovým zpracováním bylo zjištěno, že ve Spojených
státech tehdy žilo pouze 62 miliónů a šest set t isíc osob. Proto o
rychle zpracovaném výsledku vznikly určité pochybnosti.

Holerithovy zdokonalené mechanické stroje, doplněné
automatickým posuvem štítků, byly použity také při sčítání
obyvatelstva Spojených států, uskutečněném v roce 1900. Tehdy
však byla kritizována příliš vysoká cena za zpracování výsledků. To
vedlo k tomu, že konstrukcí nových děrovačů děrných štítků byl
americkým statistickým úřadem pověřen James Powers. Třídičku a
tabelátor vyvíjel Powersův spolupracovník W. W. Lasker. Tato nová
řada strojů byla poprvé použita při 13. sčítání obyvatel USA v roce
1910. V roce 1900 byl počet sloupců děrného štítku s kulatými
otvory zvýšen na čtyřicet pět, počet dvanácti řádků na štítku zůstal
zachován. Následně byla kapacita děrného štítku zdvojnásobena tím,
že každý sloupec byl využit pro dvě čísla či dva abecední znaky. Šest
horních otvorů v jednom sloupci štítku bylo použito pro jednu číslici
nebo abecední znak, šest dolních otvorů ve stejném sloupci pro jiný
znak. Číselné údaje byly do štítku zaznamenány jedním či dvěma
otvory, pro abecední znaky byly v šesti řadách sloupce využity tři
otvory. V této podobě byly děrné štítky používány až do
osmdesátých let dvacátého století a byly označovány jako
devadesátisloupcové děrné štítky. Výjimkou byla Anglie, kde byly
ještě dlouho po druhé světové válce používány také děrné štítky s
jednadvaceti nebo se čtyřiceti sloupci. Od počátku dvacátého století
byly děrné štítky používány též v americké železniční společnosti.

Hollerith vs. Powers

Již v roce 1896 založil Hollerith ve Spojených státech
společnost Tabulating Machine Company, ta se v roce 1911



přeměnila na společnost Computer Tabulating Recording Company a
z ní v roce 1924 vznikla společnost International Business Machines
Corporation, více známá pod zkratkou IBM. Holerithův konkurent
James Powers opustil v roce 1911 americký statistický úřad a založil
novou společnost na výrobu děrnoštítkových strojů Powers
Tabulating Machine Company. Tato společnost byla obchodně
úspěšnější než Holerithova společnost Computer Tabulating
Recording Company a to až do roku 1918, kdy do společnosti CTR
vstoupil schopný manažer Thomas J. Watson. Děrnoštítkové stroje
se dále vyvíjely, v roce 1921 již existoval tabelátor elektricky řízený
programovou deskou. V roce 1931 byl sestrojen první abecedně
číselný tabelátor. Ve společnosti IBM vznikl v roce 1928 nový děrný
štítek s osmdesáti sloupci a s dvanácti řádky, při zachování
dosavadního rozměru štítku. Vyšší koncentrace byla umožněna
obdélníkovými otvory, které byly použity místo kruhových. Od těch
dob některé firmy vyráběly děrnoštítkové stroje používající
devadesátisloupcové děrné štítky (firma Remington Rand), jiné firmy
v čele s firmou IBM produkovaly pouze techniku pro
osmdesátisloupcové děrné štítky.

K základnímu vybavení strojně - početní stanice třicátých let,
která používala děrnoštítkové stroje, patřily pořizovače - děrovače
děrných štítků, třídička štítků a součtový tabelátor, který prováděl
tisk dílčích součtů a celkových výsledků. Tyto stroje tvořily
obvyklou soupravu strojně - početní stanice. V těchto dobách se
převážně jednalo o stroje zpracovávající číselné údaje, alfanumerické
stroje sice od roku 1931 existovaly, ale byly příliš drahé. Úlohami,
které byly tehdy strojově zpracovávány, byly hlavně statistické
úlohy ale i mzdy, odbyt a skladové hospodářství velkých firem. Ještě
na počátku dvacátého století byly vyráběny mechanické děrovače,
pozdější stroje byly elektromechanické, byly poháněny



elektromotory, osazeny sadami elektrických relé a elektromagnetů,
později též částečně elektronkami a v konečném stadiu jejich
používání i tranzistory a integrovanými obvody. Pořizovače děrných
štítků, vyráběné od třicátých do padesátých let dvacátého století,
byly převážně elektromechanické, po stisku klávesy elektromagnet
vystavil razník nebo v případě sudých čísel u devadesátisloupcových
štítků dva razníky v příslušném sloupci a až po ukončení zadávání
všech údajů do štítku se štítek najednou vyděroval.

Ve zjednodušeném příkladu probíhalo strojové zpracování
děrných štítků v pořadí od pořízení štítků na děrovačích přes třídění k
jejich sumarizaci a tabelaci, t .j. t isku obsahu štítků a výsledků.
Operátorky přepisovaly písemné podklady do děrných štítků na
pořizovačích - děrovačích. Například při přípravě výpočtu mezd bylo
nutné pořídit  pro každého zaměstnance jeden až dva štítky. Poněvadž
tehdy byly používány převážně číselné pořizovače, bylo každému
zaměstnanci trvale přiděleno osobní číslo, kterým byl v průběhu
zpracování a po tisku výsledků identifikován. Prvotní doklady
nemusely být při pořizování děrných štítků seřazeny. Například při
výpočtu mezd podle osobních čísel pracovníků nebo podle číslování
dílen či provozoven. To obstarával následující stroj označovaný jako
třídička děrných štítků. Tam se předtím pořízené děrné štítky
elektromechanicky, později elektronicky, snímaly a podle předem
nastavených kritérií byly roztříděny do deseti odkládacích zásobníků.
Pro každý sloupec štítku, podle něhož bylo provedeno roztřídění
čísel, byl nutný jeden průchod štítků třídičkou, při abecedním třídění
byly pro každý sloupec potřebné tři průchody. Bylo-li nutné štítky
třídit  podle několika kritérií, musel každý ze štítků projít  třídičkou
mnohokrát. Například nejprve byly štítky zaměstnanců setříděny
podle čísel provozoven a v další etapě podle osobních čísel
zaměstnanců. V konečné fázi byl obsah setříděných štítků vytištěn



tabelátorem, ve výpisu byly obsaženy i mezisoučty za provozovny a
celkový součet.

Pro praktické použití bylo nutné základní sestavu strojů
strojně-početní stanice postupně doplňovat dalšími stroji. Operátorky
občas udělaly při pořizování štítků chybu, kterou samy nezjistily.
Proto štítky pořízené jednou operátorkou překontrolovala jiná
operátorka na přezkoušeči děrných štítků. Přezkoušeče byly
zkonstruovány se zpožděním až po mnoha letech používání
děrnoštítkové techniky, praktické zkušenosti si je ale pro některé
úlohy vyžádaly. Předtím pořízený štítek byl v přezkoušeči znovu
elektromechanicky snímán. Jeho operátorka zadávala údaje podle
stejných písemných prvotních podkladů, které měla k dispozici
operátorka pořizovače. Jakmile přezkoušeč zjistil rozdílný údaj v
porovnání s údajem obsaženým ve štítku, zastavil se a signalizoval
chybu. Ta musela být dohledána a teprve takto překontrolované a
případně opravené štítky byly v další etapě tříděny. Štítky, v nichž
nebyla nalezena chyba, bývaly na jejich okraji označeny výřezem,
případně byly výřezy označeny i jednotlivé kontrolované sloupce.

Poslední inovace děrných štítků pocházela z počátku
sedmdesátých let dvacátého století, tehdy firma IBM se svou novou
řadou počítačů označenou System 3 představila děrný štítek s
devadesáti šesti sloupci. Tento děrný štítek měl oproti svým
předchůdcům zkrácenou délku a miniaturní kulaté otvory o průměru
jednoho milimetru. Byl proveden i pokus zavést používání štítků se
sto šedesáti sloupci, tyto štítky se však neujaly, kapacita stávajících
štítků postačovala. Běžně byly používány a zpracovávány zkrácené
štítky, u nichž odtržená část sloužila jako doklad. Nevýhodou při
zpracování pomocí děrnoštítkových strojů byla potřeba neustálé ruční
manipulace s krabicemi děrných štítků a jejich přenášení od stroje ke



stroji. Způsob používaný při zpracování děrných štítků a jeho obdoba
obvyklá později u počítačů, jsou označovány zpracováním dat v
dávce nebo dávkovým zpracováním. V následujícím období používání
počítačů bylo využívání děrných štítků zredukováno na pořízení
štítků a na jejich snímání snímačem děrných štítků, připojeným k
počítači. Další zpracování včetně třídění údajů a tisku výsledků
prováděl počítač.

Děrné štítky u nás

Na území českých zemí a na Slovensku byly děrné štítky
používány již v dobách Rakousko-Uherského mocnářství. K jejich
prvnímu využití došlo v roce 1891, při zpracování sčítání
obyvatelstva z roku 1890. Bylo to zanedlouho po prvním podobném
využití děrnoštítkových strojů ve Spojených státech. Pro porovnání,
ve Velké Británii bylo první sčítání obyvatelstva s využitím
děrnoštítkové techniky uskutečněno až v roce 1911. V nově vzniklé
Československé republice byly ve dvacátých letech minulého století
využívány pro potřebu celorepublikového statistického úřadu
děrnoštítkové stroje dovezené ze zahraničí. V roce 1927 zřídila v
Praze svou pobočku americká firma IBM, která děrnoštítkové stroje
neprodávala, ale pronajímala. Pobočka této firmy zde působila až do
počátku padesátých let dvacátého století, v posledním období byla
ovšem řízena národní správou. Mezi první nájemce děrnoštítkových
strojů pronajatých touto firmou patřil od roku 1927 ocelárenský
podnik Poldi v Kladně. K průkopníkům využívání děrnoštítkových
strojů v průmyslu náležel též podnik Škoda v Mladé Boleslavi, v
tomto podniku byla vybudována děrnoštítková strojně - početní
stanice v roce 1928. Děrnoštítkové stroje využívali před druhou
světovou válkou také ve firmě Baťa, ve správě železnice a v
některých podnicích těžkého průmyslu. První tabelátor s t iskem se ve



státním statistickém úřadu objevil v roce 1930. V době druhé světové
války u nás vznikla tradice výroby strojů pro devadesátisloupcové
děrné štítky. Pobočka firmy Powers Gmbh Berlín, po vstupu
Spojených států do války začleněná do říšského koncernu
Rheinmetall, zavedla jejich výrobu v Praze - Hostivaři. Výroba
pokračovala i po druhé světové válce ve stejném podniku s národní
správou.

Na tuto produkci navázal národní podnik Aritma v Praze,
který vznikl v roce 1950. Výroba n.p. Aritma Praha ve Vokovicích
byla první dvě desetiletí zaměřena výlučně na stroje pro zpracování
devadesátisloupcových děrných štítků. Byl vyráběn úplný sortiment
strojů, nutných pro strojové zpracování číselných údajů
děrnoštítkovou technikou od číselných pořizovačů Aritma 140, přes
přezkoušeče Aritma 600, třídičky Aritma typů 200 a 210,
reproduktory (též "opakovače") Aritma 700 a tabelátory Aritma
typů 300 a 310 až po součtové děrovače Aritma 400, připojované k
tabelátorům. Podobnost s původními stroji firmy Powers byla ještě u
výrobků z padesátých let dvacátého století taková, že například i v
této době byly tabelátory Aritma 310 vyráběny se šrouby s palcovými
Whitworthovy závity. Počátkem šedesátých let byly tyto prostředky
modernizovány novou řadou abecedních strojů s rozsáhlejšími
možnostmi.

V roce 1961 bylo v Československu provedeno sčítání
obyvatelstva. Bylo již zpracováváno abecedními stroji zdokonalené
konstrukce pro devadesátisloupcové děrné štítky. Ve strojně -
početních stanicích se v této době objevily nové abecední děrovače
Aritma 150, které na rubu štítku tiskly číslo stroje či operátorky,
abecední přezkoušeče Aritma 610, třídičky Aritma 220 částečně
osazené elektronkami, opakovače Aritma 710 a také nové tabelátory



s abecedním tiskem o šíři t isku 120 znaků na řádek Aritma 320, v
nichž již byl obsažen součtový děrovač. Byl též vyráběn "počítač"
Aritma 520, který byl pokračováním "násobiček" T500 a T510.
Jednalo se o reléový stroj, který s údaji na jednom či na více štítcích
prováděl základní početní operace včetně jejich kombinací a výsledek
vyděroval do stejného, následujícího nebo do "součtového" štítku.
Původní stroj T500 zkonstruoval v Aritmě po druhé světové válce
Antonín Svoboda se svými spolupracovníky. Byl to jeho první
konstrukční počin po návratu ze Spojených států. O něco později byl
novinkou zakládací reproduktor Aritma 720, ten kromě kopírování
štítků současně dokázal štítky třídit . Posledním strojem, který byl
vyráběn až od roku 1965, byl zakládací popisovač děrných štítků,
svou konstrukcí podobný stroji Aritma 720. Jeho úkolem bylo
popisovat štítky, t j. přiřadit  kódované informaci písmena nebo číslice
a vytisknout je na štítek. Na opoždění výroby tohoto stroje měla
tehdy vliv změna výrobních programů dvou velkých výrobců, Aritmy
Praha a Zbrojovky Brno. Příprava výroby byla nejprve prováděna v
Aritmě, potom ve Zbrojovce a nakonec se zpožděním byla výroba
zahájena na původním místě v Aritmě.

Stroje vyráběné v podniku Aritma byly v té době vyváženy
nejen do států, spadajících do sféry vlivu tehdejšího Sovětského svazu,
ale i do Jugoslávie a do Číny. Počet strojně-početních stanic se
zvyšoval. V roce 1945 bylo v celém Československu 55 stanic se 133
soupravami, v roce 1955 218 stanic s 479 soupravami, v roce 1960
274 stanic s 819 soupravami a v prvním pololetí roku 1964 378
stanic s 1237 soupravami. Základem každé ze souprav byl jeden
tabelátor. V polovině roku 1966 už působilo 420 stanic se 1353
soupravami, z toho bylo pouze 160 souprav pro osmdesátisloupcové
děrné štítky. I v době používání počítačů se na konci šedesátých let
minulého století počet děrnoštítkových souprav zvyšoval, i když



pomalejším tempem. Ještě v roce 1968 se počet souprav zvýšil na
1565, z toho bylo 1378 devadesátisloupcových, počet strojně -
početních stanic tehdy dosáhl maxima 518. Klesající tendence počtu
děrnoštítkových strojně-početních stanic byla poprvé signalizována v
roce 1969, kdy se jejich počet snížil na 516, zatímco souprav v nich
bylo o něco více než v předcházejícím roce, jejich počet dosáhl
hodnoty 1602. Při dvacátém pátém výročí vzniku podniku Aritma
byla uváděna dílčí bilance, do té doby bylo od počátku existence
tohoto podniku vyrobeno 18 000 děrnoštítkových strojů.

Pořizovna děr. štítků se stroji Aritma Zdroj: archiv Asseco

Postupně byly používány nové postupy, které zjednodušily
zpracování na děrnoštítkových strojích. Předděrované štítky
umožňovaly operátorce pořizovače, aby vynechala pořizování ve
sloupcích celé dávky štítků, v nichž byly uváděny stále stejné údaje.


