
JAN OBLONSKÝ (1926-?) 
 

V době aspirantury(1950) dojížděl do vývojové laboratoře n. p. (národního podniku) 
Aritma, kterou založil Antonín Svoboda. Zde vyvíjeli reléový kalkulační děrovač T50. V této 
laboratoři Oblonský navrhl nový princip elektromagnetického relé, který v podstatě odstranil 
nepřípustně vysokou chybovost při zkouškách původního prototypu. Toto relé se po 
zdokonalení inženýry n. p. Aritma, stalo základním prvkem všech reléových počítačů Aritmy, 
počítačů řady M i počítače SAPO.  

Po skončení aspirantury se stal roku 1953 vedoucím oddělení číslicových počítačů. 
Jeho činnost spočívala zejména v dokončení projektu, stavbě a oživení počítače SAPO, 
později pak projekt a stavba systémů EPOS. Obě tyto funkce vykonával ve velmi úzké 
spolupráci se Svobodou. Ale zatímco do prací na SAPO se zapojil v průběhu projektu, na 
projektech EPOS měl příležitost všechna zásadní rozhodnutí provádět od základů sám a 
Svoboda se s nimi vesměs ztotožňoval. SAPO byl tedy v podstatě projekt Svoboda-Oblonský, 
zatím co EPOS byl projekt Oblonský-Svoboda.  

Roku 1954 byla Svobodovi udělena státní cena za projekt kalkulačního děrovače 
ARITMA T50. A jelikož byli oba vášnivými fotografy, daroval Svoboda Oblonskému jako 
projev uznání za spolupráci na tomto projektu, tehdy u nás nejlepší fotoaparát, dvouokou 
zrcadlovku. Svoboda, mimo finančního ocenění, tehdy obdržel také poukaz na automobil IFA, 
ve kterém pak trávili víkendy objížděním pohraničních oblastí a zkoumáním možností úniku z 
ČSSR.  

V roce 1956 měli možnost účastnit se jedné z prvních světových konferencí o 
výpočetní technice v Darmstadtu, NSR. Oblonský zde s velkým úspěchem přednesl referát o 
projektu SAPO, Svoboda přednášel o svých metodách návrhu logických obvodů. Na této 
konferenci se setkali s dávným Svobodovým přítelem, nestorem výpočetní techniky, 
profesorem Howardem Aikenem z Harwardské University, a jeho chotí. Nehovořili však 
pouze o odborných otázkách, ale i o možnostech jeho pomoci při úniku z ČSSR. 

Projekt, stavba, oživení a provoz  počítače SAPO probíhaly přibližně v letech 1950  až 
1957. Prezidium ČSAV (Československá akademie věd) vyslalo do ÚMS (Ústav 
matematických strojů) komisi, která měla prošetřit stav projektu a eventuelně další práce 
zastavit, to se ale naštěstí nestalo. Nicméně ČSAV nebyla nadále schopna, nebo ochotna, 
poskytovat podporu, nutnou ke splnění projektu. Svoboda začal jednat s pracovníky 
Ministerstva přesného strojírenství o možnosti převedení ÚMS do jejich resortu. V roce 1957 
tak byl ÚMS přesunut pod Ministerstvo strojírenství a přejmenován na Výzkumný Ústav 
Matematických Strojů, VÚMS.  

V této době dostal Oblonský nabídku od prezidenta ČSAV na vedoucí postavení 
v novém ústavu Akademie, které však Oblonský odmítl a zůstal tak v původním kolektivu. 
Během všech těchto událostí pokračoval v těsné spolupráci se Svobodou v práci na projektu 
EPOS.  

V prosinci 1960 se účastnil konsultace v SSSR. Jeho úkolem zde bylo přednést referát 
o projektu EPOS. 

V roce 1964 odešel do zahraničí Antonín Svoboda a řada dalších členů kolektivu. 
Oblonský se k nim tehdy z rodinných důvodů nemohl připojit.  

1966 – Patent na číslicový počítač –z patentového spisu: „… Předmětem vynálezu je 
číslicový počítač, u něhož se odstraňují, resp. omezují shora uvedené nedostatky u počítačů s 
pevnou délkou slova zavedením modifikace jeho operací tzv.:maskováním…“ 

1967 – Patent na paměť konstant – z patentového spisu: „předmětem vynálezu je 
paměť konstant používaná např.: v číslicových počítačích jejichž účelem je vybavovat data 
(např.: ve tvaru dvojkových čísel), která byla předem do této paměti mechanicky vložena buď 
při její konstrukci, nebo při její přípravě pro daný úkol…“ 



V dubnu 1967 mu president ČSSR (Antonín Novotný) udělil Vyznamenání za 
vynikající práci. 
  V červenci téhož roku se mu se Svobodovou pomocí podařilo i s rodinou emigrovat do 
USA. 

 
 
  

 

  

Ing. Jan Oblonský s profesorem Antonínem Svobodou v USA 

PROJEKTY SAPO, EPOS  
Pro většinu autorů knih zabývajících se počítačovou vědou začíná historie výpočetní 

techniky u nás dovozem sovětských počítačů URAL. Předtím podle nich nebylo nic. Tak 
dokonale byly vymazány výsledky práce mnoha našich odborníků, dokonce i tvůrce prvního 
československého samočinného počítače prof. Antonína Svobody.  

V roce 1950 byla zahájena konstrukce prvního československého samočinného 
počítače SAPO (SAmočinný POčítač). Tento počítač měl některé unikátní vlastnosti. Byl 
historicky prvním počítačem na světě, který lze zařadit do kategorie počítačů odolných vůči 
poruchám. Měl tři nezávislé aritmetické jednotky a správnost výsledku byla určována na 
principu majority. Tato architektura byla tehdy nutná, protože Svoboda musel se svými 
spolupracovníky vycházet z velmi nespolehlivých prvků – elektromagnetických relé, kterých 
SAPO obsahoval tisíce. Jejich spolehlivost se částečně podařilo zlepšit bezjiskrovým 
přepínáním, které navrhl Ing. Jan Oblonský, CSc., jeden z nejbližších Svobodových 
spolupracovníků a jeho první aspirant. Byl to tedy historicky první počítač na světě, který 
využíval von Neumannovy metody ke konstrukci spolehlivých zařízení z nespolehlivých 
prvků. 
Vývoj počítače SAPO byl dokončen v roce 1957, počítač byl umístěn v budově ústavu na 
Loretánském náměstí a zabíral několik místností. Například zdrojem hodinových impulzů 
bylo mohutné mechanické zařízení, hnané několika-kilowattovým motorem. Toto zařízení 
bylo umístěno ve sklepení a otřásalo celým starobylým domem (údajně prý proti nočním 
směnám protestovaly matky z okolí, jejichž děti nemohli spát). Počítač byl v této budově 



provozován až do roku 1961, kdy v něm vyhořel jeden panel. V té době byl již rozběhnut 
vývoj elektronkového počítače nové generace EPOS I, proto bylo rozhodnuto SAPO již 
neopravovat. 

Projektu EPOS I (Elektronický POčítací Stroj) byl počítač založený na vakuových 
elektronkách. Ještě před dokončením tohoto projektu Svoboda s několika dalšími 
spolupracovníky emigroval. Tento projekt byl dokončen v roce 1962 úspěšným uvedením do 
provozu v místnostech na Dlouhé třídě.  

Dalším projektem pak byl EPOS II což byla tranzistorová verze EPOSU I, jeho návrh 
byl dokončen v roce 1964. A v roce 1965 byl předán do vývoje. V roce 1967 byl na pracovišti 
VÚMS (výzkumný ústav matematických strojů) v Hloubětíně podroben zkouškám výrobní 
prototyp EPOSII. Systémů EPOS II bylo celkem vyrobeno asi 30. V projektech EPOS byly 
použity originální myšlenky, jako např. sdílení času nebo použití kódu zbytkových tříd při 
aritmetických operacích sčítaní a násobení. Autorem této myšlenky byl Svobodův aspirant 
Ing. Miroslav Valach, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nahoře: jeden z panelů aritmetické 
jednotky multifunkčního počítače SAPO 
(rok 1954) 

Dole:  
Prototyp počítače EPOS I dokončený r. 1962 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
http://www.vumscomp.cz/Oblonsky.html 
http://www.vesmir.cz/files/file/fid/2237/aid/1161 
http://www.feld.cvut.cz/elektra/Setkani/Setkani%202008/Prof_Svoboda-1.pdf 
http://spisy.upv.cz/Patents/FirstPages/FPPV0124/0124136.pdf 
http://spisy.upv.cz/Patents/FirstPages/FPPV0119/0119795.pdf 
http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Anton%C3%ADn_Svoboda 
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