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Záznamové hole – paměťové pomůcky

• Záznamová hůl (tally) bylo starověké zařízení, které se paměťová pomůcka

používalo k záznamu a dokumentů čísel, množství nebo dokonce

zpráv. Sčítací tyčinky se poprvé objevují jako zvířecí kosti vyřezávané

zářezy během paleolitu;

pozoruhodným příkladem je kost z Ishanga.

Zmínil se již o ní Plinius Starší (23–79 n. l.) jako o nejlepším způsobu, 

který lze užít pro záznamy.

• Též Marco Polo (1254–1324), který zmiňuje o podobném použití jako

v Číně. Zaznamové hole (tallies) byly používány k více účelům, jako je 

zasílání zpráv a plánování, zejména při finančních a právních transakcích, 

až do té míry, že je můžeme považovat za měnu.



Paleolitické záznamy
Ze středu Afriky až k Věstonické vrubovce



Africké vlivy v egyptské matematice

• První zmínky o aritmetice patří v historii matematiky

do Afriky na jih od Sahary.

• Africké vlivy se projevují v egyptské matematice. 

• Pýthagorás cestoval Egyptem.

• Zmiňme  např. pohoří Lemombo na hranici Jihoafrické republiky , Svazijska a 

Mozambiku nebo jezero vysoko v horách střední rovníkové Afriky, na hranicích

Ugandy a Zaire. Jmenuje se Edwardovo jezero, pramení zde řeka Nil.

• Je to malé jezero (asi 30 mil x 60 mil).



Kost z pohoří Lebombo



Kost z pohoří Lebombo

https://en.wikipedia.org/wiki/Ishango_bone


Druhý nejstarší matematický
objekt



Kost z Ishanga

• Kosti Ishango našel v roce 1960 

Belgičan Jean de Heinzelin

de Braucourt při archeologickém 

výzkumu v tehdejším Belgickém Konga.

• Kosti byly objeveny v oblasti

Ishango poblíž řeky Semliki .

•

Edwardovo jezero ústí do Semliki, které

je součástí horního toku řeky Nil (nyní

na hranici mezi současnou Ugandou

a Demokratickou republikou Kongo)



Vrypy na kosti z Ishanga

• Někteří badatelé považují za pravděpodobné, 

že tento nástroj byl použit pro jednoduché

matematické postupy nebo pro konstrukci

číselné soustavy.

• Třetí sloupec byl interpretován jako „tabulka

prvočísel“¨, ale spíše se jedná o náhodu.

• Historik matematiky Peter S. Rudman tvrdí, že

prvočísla byla pravděpodobně zkoumána až

kolem roku 500 př. n.l. Byla závislá na

myšlence dělení, které se datuje asi 10 000 před

naším letopočtem.



Kosti z Ishanga

V levém sloupci (pro nás v poslední 

řadě) jsou vrypy rozděleny do 4 skupin,

po 19, 17, 13, a 11 zářezy.

Jejich součet je 60 . Jedná se o 4 po sobě

jdoucí prvočísla mezi 10 a 20 .

V tzv. středním sloupci (zde v první 

řadě) jsou vrypy rozděleny do skupin

po 8 .

Lze je určit pouze přibližně( závorkách je 

maximální počet): 7 (8), 5 (7), 5 (9), 10, 8 

(14), 4 (6), 6, 3 . Minimální součet je 48 , 

zatímco maximální součet je 63 .

• Kosti Ishango jsou ve skutečnosti dvě

kosti paviána, dlouhé 10 až 14 cm , 

s několika vrypy na každé straně. Druhá

kost nebyla zatím dosti zkoumána.

Víme však, že se skládá ze 6 skupin

po 20, 6, 18, 6, 20 a 8 zářezech .

• Menší z nich, které jsme se věnovali je

jako první vystavena v muzeu v Bruselu.

https://africanlegends.files.wordpress.com/2013/08/ishango5.png


Věstonická vrubovka

• Vlčí radius nebo také Věstonická vrubovka

je vrubovka se zářezy, 

19. srpna 1936 ji nalezl

prof. Karel Absolon (1877 - 1960

ve střední části archeologické stanice lovců 

mamutů Dolní Věstonice.

• Stáří 25 až 28 000 let. 

Na kosti jsou vyryty dvě skupiny

po 30 a 25 zářezech, které jsou odděleny

dvěma delšími zářezy. 

• Nalezená lýtková kost mladého vlka je 

18 cm dlouhá.



Matematika v Egyptě



Egyptská numerace

Desetinné číslo Egyptský symbol Popis symbolu

1 = tyč

10 = patní kost

100 = léčka

1000 = lotosový květ

10 000 = ukazováček

100 000 = pulec

1 000 000 =

postava Boha, držícího 

nebeskou klenbu, 

klečící postava



Příklad

Náš zápis součtu dvou čísel Egyptská metoda

255 

=

+ 827  

1082



Jak se úlohy zapisovaly?

• Od 8. tisíciletí před n. l., kdy se objevují nejstarší opevněná sídliště městského typu, 

se začíná rozšiřovat obdělávání půdy, pěstování zemědělských plodin

a s tím také snaha o předvídání pravidelně se opakujících změn počasí. 

•

Různé kultury se v raném období civilizace vyvíjely samostatně a uzavřeně. 

Naše znalosti o jejich matematice jsou závislé na množství a kvalitě dochovaných

písemných památek.

• V Mezopotámii se psalo na hliněné destičky, které se pak vypalovaly, takže přežily

tisíciletí. 

V Egyptě se zapisovalo na papyrus, který se v suchém egyptském podnebí také mohl

zachovat. 

• Ale např. v Číně a Indii se výpočty zaznamenávaly na kůru a bambus, které rychle

podléhaly zkáze. 

•



Rhindův a Moskevský papyrus

• Většina našich znalostí pochází ze dvou matematických papyrů. 

Jsou jimi tzv. Moskevský papyrus pocházející z 19. století před n. l. a 

Londýnský (Rhindův) papyrus, který je asi o 200 let mladší. 

První z nich je značně poškozen; lze v něm přečíst 25 úloh s řešeními. 

Londýnský papyrus obsahuje 85 úloh a jejich řešení; 

asi 20 z nich se týká výpočtu ploch polí a objemu sýpek. 

Každý problém je řešen v konkrétních číslech. Přináší vždy recept

řešení bez specifikace vzorce nebo metody, neboť pojem proměnné veličiny

je v tomto období neznámý.



Egypt a Mezopotámie - souvislosti

• Současně s matematikou ve starém Egyptě se vyvíjela

matematika v Mezopotámii. 

•

Nalezené hliněné tabulky s matematickými texty svědčí o vysoké

úrovni jak aritmeticko-algebraických, tak i geometrických znalostí. 

• Matematika v obou zemích měla mnoho společného:

Vznikala jako praktická věda, aby usnadnila výpočet kalendáře, 

řízení sklizní, organizaci veřejných staveb a vybírání daní



Jak Egypťané počítali?

• Egypťané prováděli výpočty obsahů ploch tak, že danou plochu rozdělili na

trojúhelníky, spočítali jejich obsahy a ty potom sečetli. 

Obsahy trojúhelníků přitom určovali podle známého vzorce

jako součin poloviny základny a výšky. 

• Obsah kruhu o průměru d se v Rhindově papyru udává jako (d–d/9)², 

což by vedlo k hodnotě π = 256/81= 3,1605. (3, 1604938271604 vypočteno dnes)

• Nalezneme zde několik formulí pro výpočet objemů, např. krychle, 

rovnoběžnostěnu a kruhového válce, obvykle ve zcela konkrétním tvaru

(výpočty objemů nádob užívaných převážně k uchování obilí. 

• Např. řecký matematik a historik Hérodotos (asi 484-430 před n.l.) napsal, že

zemské daně okolo Nilu byly vybírány podle plochy, a to tak, že když každoroční

záplavy odnesly část půdy, bylo vždy úkolem geometrů zjistit, kolik jí ubylo.



Jak Egypťané násobili? Zdvojováním

42 x 31 = ?

__________________________

1 * 42 = 42 

2 * 42 = 84 

4 * 42 = 168 

8 * 42 = 336 

16 * 42 = 672 

__________________________

31 * 42 = 1302



Egyptské zlomky

• Egyptské zlomky jsou

dodnes nadále předmětem

studia moderní čísel a

rekreační matematiky i

moderních historických

studií starověké matematiky..





Egyptské zlomky



Egyptská nula


