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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Historii výpočetní techniky představí unikátní výstava na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT v Praze  
 
Praha, 16. května 2016 – Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze představí přibližně čtyři sta typů různých 
československých a zahraničních počítačů ze 70. a 80. let 20. století a dalších dobových 
zařízení. Exponáty, pocházející ze soukromé sbírky pana Petra Váradiho ze Staré Paky, 
budou pro veřejnost k vidění od 20. května do 17. června v prostorách Fakulty 
elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6), a to každou středu od 13.00 do 17.00 
hodin.  
 
Strhující vývoj výpočetní techniky od druhé poloviny minulého století přiblíží expozice, 
kterou připravila ve spolupráci se soukromým sběratelem, panem Petrem Váradim, 
Historická laboratoř elektrotechniky a kolektiv odborníků a pracovníků Fakulty 
elektrotechnické ČVUT v Praze. Vedle dobových počítačů se návštěvníci výstavy budou 
moci seznámit i s televizními hrami, Pongy, dobovými kalkulačkami a dalšími periferními 
zařízeními. K nahlédnutí bude rovněž rozsáhlá literatura k historické výpočetní technice. 
Některé z vystavených strojů jsou funkční a určené k vyzkoušení. 
 
Vedoucí Historické laboratoře elektrotechniky, prof. Marcela Efmertová, popisuje sbírku 
následovně: „Z vystavených strojů je viditelná nejen péče tvůrců i designérů dnes již 
historických počítačů, ale i píle a zkušenosti tehdejších programátorů. Vystavené 
přístroje přinášejí nejen radost, především pamětníkům doby jejich vzniku a činnosti 
s nimi, ale i poučení těm, kteří se se starými počítači na výstavě setkají poprvé.“ 
 
Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, 
vznikla pod záštitou pana prof. Ing. Pavla Ripky, CSc., děkana Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v Praze.  
 
Informace o Historické laboratoři elektrotechniky jsou k dispozici na internetové stránce:  
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/katedra/laboratore/historicka-laborator-elektrotechniky/ 
nebo www.elektropolis.cz 
 
Kontakt pro média: 
Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka a tisková mluvčí 
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 
tel.: 224 355 620 
mobil: 731 077 387 
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz   
 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době 
má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, 
biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 
nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v jejich rámci  442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní 
odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat 



 

požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4 200 
světových univerzit, ve skupině technických univerzit na 451. – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo 
ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science 
and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics 
and Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz.  
 
 
 


