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Mediace a duplace v Čechách* 
0. Vetter. 

Profesor Studnička, který, měl v Jindřichově Hradci dům á 
příbuzné1)* zjistil, že jindřichohradecký vinárník Moldaschel z Či-
měře, který počal choditi do školy r. 1869 k učiteli Vejvarovi, psal 
zvláštním způsobem své účty. Objednal-li kdo u něho jednou 6 a 
po druhé 5 lahví vína po 36 krejcařích, napsal takovýto účet: 

72 72 
72 72 
72 36 

2-16 H 8 0 
Z tohoto fakta odvodil Studnička řadu dedukcí, které uveřejnil 

v článku »Mathematický příspěvek k dějinám vzdělanosti v Če
chách*2). Poukázav tam na to, že »... dnes ještě jsou obchodníci 
u nás, kteří stojíce na stanovisku středověkém, nahrazují násobení 
starou mediací a duplací, čili dělením a násobením dvěma, načež 
sečítáním se domáhají konečného výsledku«, zmiňuje se Studnička 
o spise jím vydaném »Algorismus prosaicus« Křišťana z Prachatic. 
Pak dovozuje, že se ve středověku násobilo mediací a duplací. Při 
sudém násobíteli vypočítala se prý mediací jeho polovina k, duplací 
dvojnásobek násobence a ten se pak &-kráte sečetl. Byl-li náso
bíte! číslo liché, zmenšil se o 1, pak se provedl týž výpočet jako 
u sudého násobitele, k výsledku se však připočetl ještě jeden ná
sobeném Jako doklad správností svých vývodů uvádí, že Křištan 
z Prachatic popisuje mediaci před duplací. I domnívá se Studnička 
dále, Že »ve středověku zajisté byla med?ace a dtiplace obecně uží
vaným úkonem početním, kterýž ponenáhlu byl zatlačován vždy 
hojnějším užíváním multiplikace. Vesnický kantor... vykládal však, 
jak se tomu od svých předchůdců byl naučil, vedle multiplikace 
i dále starší svou methodu, pro méně chápavé žáky.. . Učitel na
šeho^ vinárníka nevypustil zé školského programu početního středo
věkou meďaci atd.,ja tento žák jeho nepovznesl se až k multipH-
kaci z příčin nám neznámých — snad nechodil tak dlouho do 
školy... Tak asi zachoval se středověký způsob počítání až na 

i) A. Pánek: »Dr. František Josef Studinička«, Čas. jnro pě$t mat. a 
fy$., XXXHI, str. 370. ' 

*) Věstn. Čes, Ak, VI, 1897, str. 512—514. 
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doby naše, v nichž arci svou priniitivností vyniká... Neb co.... vy
kládal slavný Křišťan z Prachatic na svém kollegiu theoreticky, 
provádí ještě dnes bodrý Moldaschel... prakticky.« 

O tomto článku Studničkově referoval prof. Sucharda v »Jahr-
buch uber die Fortschritte der Mathematik«8) touto větou: »Kul-
turně historické, poznámky, vyvolané autorem\objevenou skuteč
ností, že jakýsi obchodník v jižních Čechách užívá Ještě dnes při 
svých účtech duplace a mediace«. 

Ač velké Tropťkeovy dějiny4) obšírně mluví o duplaci a mediaci, 
přece nepřevzaly těchto údajů. W. Lietzmann ve svém spisku 
»Lustiges und Merkwúrdiges von Záhlen und Formen«5) praví, %?> 
^binární soustava, jak se zdá, měla skutečně jakýsi praktický výr, 
znám u pťmitivních národů. Ve válce vyskytly se zprávy o způ
sobu násobení, obvyklém v jednotlivých krajinách Ruska. Postup 
ten byl však již před válkou znám v Německu, Francii a Anglii.« 
A nyní líčí způsob násobení, založený na zdvojnásobování, lišící se 
všek od způsobu Moldaschelova. Tato asi slova má na mysli E. 
Fettweis, když ve svém sp;sku v »Mathematisch-physikalische 
Bibliothek«8) napsal, odvolávaje se na Lietzmanna, toto: »V Rusku 
a v Čechách prý se ještě nalézají toho (t. j . duplace a mediace) 
stopy«. 

Když jsem se pozastavil ve svém referáte o spisku Fettweisově7) 
nad jeho poznámkou, připomněl mi p. prof. Čupr laskavě článek 
Studničkův a referát Suchardův jako možný pramen Fettweisův 
a vyzval mne, abych po věci pátral. 

Jak známo, Egypťané násobili postupným zdvojnásobováním a 
zdesateronásobováním. Na př. součin 14 X 80 počítali takto8): 

1 80 
10 800 
2 160 
4 320 

Celkem 1120 

.Řekové násobili ve vědecké literatuře jinak, avšak při prak-v 
tických výpočtech užívali také egyptského způsobu. V indických 
pramenech dutrfáce ííení doložena, vyškytá se však zase u Arabů; 
počínaje AI Chovarismim, patrně pod vlivem egyptským, Reky 
spróstředkovaném. Od Árábů přešla dttplace do Evropy a vyškytá 

*) XXIX, 1898, str. "29. 
*) Geschichte der EÍementar*Mathematik, 2. vyd., I, str. 51—63. 
«) Str. 126. 
*); »Wie man einstens rechnete*, str. 13. \ . 
*) Čá& pro pěst. mat. a fys. LIV, str. 192. 
*) T. E. Peet: »Thé Rhind mathematical papyrus*, Londýn, 192& 

str. 115.. ". ' *:'- * 



.16? 

s e ve středověkých aritmetikách, avšak jako neplodný přežitek, 
b é z p p u ž i t í na násobení. T a k algorismus Křištana z Pardubx9),, 
jehož se Studnička dovolává, probírá sice med iaci a duplaci, avša^t 
nepoužívá těchto početních výkonů k násobení. Není tudíž tento 
aigorisnius dokladem Studničkova tvrzení, ž e u nás tenkráte se 
takto násobilo a ž e to dokonce na universitě bylo vyk ládáno. 
Kfišfan klade med iaci přeď duplaci, jest to v š a k uspořádání ne
obvyklé, zpravidla s e postupovalo opačně. t 

-•- S duplaci a med iaci jakožto zvláštní početní operací setkáváme 
še v četných aritmetikách XV. a XVI. století. T a k na př. u Jana 
W idmanna z Chebu1 0), v e velmi rozšířených knížkách Jakuba'Ko^ 
beía1 1), jakož i v rovněž oblíbených knížkách Adama Rieše1 2) r, 
V českých knížkách z této doby podobným způsobem o duplaci á 
med iaci pojednávají na př. Ondřej Klatovský 1 3), Mikuláš Jiří Brněn
s k ý 1 4 ) a Jiří Goerl z Qoerlštejna.1 5) 

., N e ž brzy s e poznalo, ž e duplace a med iace tak, jak jí bylo 
používáno, jest zbytečný historický přežitek, ž e to jest jen zvláštní 
případ násobení a dělení. Právě toto poznání,. vypouštění těchto 
operací z aritmetik, psaných pro běžné potřeby lidové, pro kupce 
atd., ba horlení proti tomu, aby tyto poč ty by ly považovány za 
zvláštní »species«, jest, myslím, nejlepším toho důkazem, ž e me
d iace a duplace ani u prostého lidu nenahrazovala, násobení. Duplace 
a med iace jako zvláštní operace nezná Leonardo Pisano, snad ž e 
čerpal z pramenů arabských, k d e nebyly, snad z vlastního uznání. 
Rovněž je neuvád í Bambe ršká početnice z r. 1483 l é), ba ani souhrn 
všeobecného vzdělání XV. století, Řehoře Reische »Margar ita philo-
sophica 1 7). Jsou také vypuštěny v ar i tmetikách Henr ica Granfl-

9) »Aligorismus prosaycus magistři Christiani anno fere 1400 scriptuis*, 
ed. F. J. Studnička, Věstn. Spol. nauk, tř. mat.-přír. 1893, VI. 

1 0) »Behennde uaid hiibsche Rechnung aufř aJlen Kauffmanschafften«, 
Lipsko, 1489. Ve vyd. z r. 1526 jest duplace na listě 11, meditace na 12. 

-1) »Rechenbiechlin«, 1514 a »Mit der Kryde od Schreibfedern«, Oppen-
heim, 1520. Mám po ruce společné vydání z r. 1544, kde Jest duplace na 
listě 31 a 117 a meditace na listě 32 a 119. 

1 2) Na í>ř. »Rechnung auff den Lynihen vnd Federn in zal mass vnd 
gewicht auff allerley hamdirung gemacht«, Erfurt, 1522. Mám po ruce vy
dání z r. 1528, kde jest duplace na listě A III a mediace na listě A IIII. 

1 5) Nowé knijžky wo počtech* na Cýfry a ma Liný atd.«, Norimberk, 
1530. Mám po ruce vydání pražské z r. 1558, kde iest duplace a mediace 
na listě A VIII a nn. 

u ) >Knijžka w nijž obsahugij se začátkowé vměnij Arythmetycského 
at<L« Praha, 1567, list B II. 

» ) »Arythmetika atd.« Praha, 1577, Ust VII, Vlil a XIX.. 
1 6) Viz F. Unger: »Die Methodik der praktischen Arithmetik*, Lipsko, 

1888, str. 39. 
1 T) Freiburg, 1503. Mám po ruce vydání z r. 1504, kde iest o násobení 

pojednáno na listé m V , 
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tia&teia1*), Petra Apiana19), Jiřího Stichela20) a Hermanna Giilffe-
richa21). Duplaci a mediaei výslovně zavrhuje Luca Pacioli22). Také 
K6bel označuje tyto početní výkony za zvláštní případy násobení 
a dělení, rovněž tak Adam Riese. Též Ondřej Klatovský považuje 
tyto »species« za »zbytečné a daremné zaneprázdněním. Energicky 
proti nim se obrací Rarner Qemma Fržsius28), který praví o pří
vržencích mediace a duplace: »Quid vero moverit stupidos illos 
nescio«. Ačkoli tedy neužíváno duplace k násobení, přece bylo za
pamatování násobilky považováno za obtížné, takže někteří aritme
tikové udávají všelijaké pomůcky k zapamatování nebo popisují 
násobení tak zvané komplementární, při němž se vystačí násobilkou 
do pěti. Tak činí na př. Křišťan z Prachatic, Grammateus, Apianus, 
Riese i jiní. 

V XVII. stol. u nás neblaze proslulý Španěl Jan Caramuel 
z Lobkovic24) ve svém velikém díle »Mathesi$ biceps« chce duplaci 
zjednodušiti násobení25) a to tak, že si nejdříve duplaci a sčítáním 
(po egyptsku tedy) sestrojí tabulku násobků násobence, z níž čá
stečné součiny vypisuje. Jako příklad uvádí součin 9310424 X 
X 2679492. 

Tabulka: Násobení: 
1 09310424 A w 18620848 
2 18620848 B Oî 55862544 
3 27931272 C -j 65172968 
4 37241696 D <ø 83793816 
5 46552120 E •t- 37241696 
6 558Ô2544 E «5 83793816 
7 65172968 

74483392 
G 
H 

to 18620848 

8 
65172968 
74483392 

G 
H 

to 

24947206624608 
9 ,83793816 I 
10 193104240 K 

Tabulku pořizuje Caramuel tak, že nejdříve počítá řádky A, B, 
D a H, pak C, F a I, potom E a K a konečně G. 

Christian Wolff ve svých »Anfangsgrůnde aller mathematischen 
Wisseiischaftem26), jakož i ve své veliké příručce »Elemente mathe-

u ) »Eyn new kiinstlich behend vnd gewisz Rechenbuchlin*, věnování 
1518, o násobení na listě A III a B II. 

19) »Eyn Newe und Tvdgegrundte vnderweysung aller Kauffmansz 
.Rechnung atd.c, Ingolstadt 1527. O násobeni na listě B III. 

***) .•Arithmetica atd.«, Lipsko, 1551. O násobeni na Jástě A V a B III. 
M) »Ein New kurz RechenbiicWein. atd.«, Frankfurt n. Moh., 1559. O ná

sobeni na listě B a C V. 
**) »Summa sád.*, Benátky, 1494, viz pozn.4). 
**) »Arlthmeticae practkae metbcdus facillis*, 1540. Viz D. E. Smith: 

»The history oí mathetqattcs*, díl II, str. 35. 
**) A. Denis: »Cechy po Bílé Hoře«, Praha, 1904, I, str. 232, 
**) 1670, L díl, str. 14. 
**) První vydání jest z r, 1710. Mám po ruce vydání z r. 1750 ve 

Frankfurtě, kde jest násobení to v díle I. str. 61.. 
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seos universae«27) postupuje podobně, jenže nesestrojuje si předem 
tabulku násobků jako Caramuel, nýbrž jen dvojnásobek a polovinu 
z desítinásobku. částečné součiny počítá podle potřeby sčítáním a 
odčítáním 1-, 2-, 5- a 10-násobku. To jest poslední výhonek duplace 
v literatuře. Ve spisech pozdějších, na př. v díle »Počátkové aryt-
metyky« od Vydry ve zpracování Janderově se tyto způsoby již 
hemlézaií28). 

Multiplikace Moldaschelova se liší ode zde uvedených způsobů, 
jak je nalézáme ve vědecké literatuře. I vzniká otázka: 

1. Odkud měl Moldaschel svůj způsob násobení? 
2. Jaký byl ieho život, jeho nadání a jaká byla škola, kam 

chodil? 
Pan prof. Picek z Jindřichova Hradce, mne laskavě upozornil 

na p. Frant. Wejwaru, učitele ve výslužbě v Nové Bystřici, syna 
Moldaschelova učitele Lukeše Wejwary, který s nevšední ochotou 
mi poskytl hojné a cenné informace. 

Jindřichohradecký vinárník Jan Moldaschel narodil se v Či-
měři r. 1863. Čiměř (Schamers) jest městečko v německém jazyko
vém území novobystřickém. Jméno Moldaschel (Multaschl, Muhl-
taschl) vyškytá se mezi čiměřskými domkáři podle starých listin 
a berních výkazů již od konce XVII. stoletp). Číměř byla germa-
nisována dávno před tím. Farní zápisy, založené r. 1606, byly ve
deny německy, zvláště pokud se týkaly občanů čiměřských, nebo 
latinsky30). Také Jan Moldaschel byl Němec. Jeho babička 
pocházela z Čiměře, jeho dědeček ze sousední rovněž německé obce 

.Krampochů (Grambach). Otec Jakub sloužil u vojska a zemřel 
náhle na cestě z Itálie r. 1866. Rodina jeho byla chudá. Malý Jan 
vstoupil do čiměřské dvoj třídní školy r. 1869. Škola ta byla ně
mecká. Vedl ji učitel Lukáš Wejwara, narozený r. 1813 ve Strmi-
lově (Tremies). Tento účastnil se po 3 měsíce přípravného kursu na 
hlavní škole v Telči, načež se vřelým doporučením odešel jaká pod-
učitel do svého rodiště, odtud na hlavní školu v Jindřichově Hradci, 
kde učil v elementární třídě. Po 6 létech r. 1841 svěřeno mu řízení 
školy v Čměři. V roce 1869 učil v prvé třídě jako výpomocný pod-
tičitel jeho syn, Josef Wejwara81). 

Již ve druhé polovici XVIII. století byly psány metodiky a di
daktické příručky pro učitele. Pro české učitele byly takovou po
můckou Václ. Q. Bílého »Původnj Základové k Vměnj početnímu 
pro pohodlij wenkowských včitelů sepsani« z r. 179732). Na počátku 

27. V Magdeburce, 1717, díl L str. 38. 
\ Praze, 1806, str. 34. 

*•) J. Binder: »Heimatskunde des Marktes Schamers in B6hmen« 
Praha, 1908, str. 163, 224, 275, 276, 291, 293, 355, 348. 

:«3 Tamtéž, str. 42 a Jinde; 
«) J. Binder atd., str. 123 a 126. 
**) V Praze, O násobení na str. 28 a 55. 
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XIX. $tol. bylf velmi rozšířen »Methodenbuch oder Anleitung zrn 
zweckmassigen Fuhrung des Lehramtes fiir Lehrer in Trivial- und 
Hauptschulen«. 2. vydáni této knihy z r. 182333) se nalezlo v pot-
zůstalosti Lukáše Wejwary; V době Moldaschelovy školní návštěvy 
byly však fž rozšířeny také Močníkovy známé početnice34)..V kni
hách tuto uvedených probírá se obšírně násobení, někde se udá
vají i návody k počítání s výhodou, nikde však se k tomu neužívá 
způsobu Moldaschelova. Ve shodě s tehdejšími školními předpisy, jak 
mi sdělil p. Fr. Wejwara, který chodil ke svému otci do školy 9 let 
před Moldaschelem, učitel Lukáš Wejwara věnoval mnoho péče po
čítání z paměti. Jeho žáci tudíž nabývali hodně zběhlosti v početním 
mechanismu, zvláště jednoduchými čísly. Písemné násobení pro
váděno zrovna tak, jako dnes, jenže se násobitei psával pod násó-
benec a nikoli vedle, jak my to činíváme. Chtěl-li učitel naučiti své 
žáky těmto základům důkladně, a to bylo jeho poctivou snahou, 
nezbývalo již času na zlomky desetinné a jiné počty. Nedostatek 
času byl stupňován — tak jako dnes na venkovských dvojtřídkách 
— rozdělením třídy na několik oddělení. Povážíme-li, že před více 
než půlstoletím bylo méně pochopení pro povinnost jškolní docházky 
než dnes a že tudíž v letních měsících byla škola vždycky velmi 
slabě navštívena, tu pochopíme, že učiteli Wejwarovi naprosto ne
zbylo času na dvojí způsob násobení. 

Na školní vyučování v třídě, do které chodil Moldaschel, i na 
něho samého se velmi dobře pamatuje choť p. učitele Frant. Wej-
wary, rozená Bindrová, a p. Jan řťrsch, vrchní poštmistr v. v. v Či-
měři, kteří byli jeho spolužáky. P. Hirsch s ním dokonce sedával 
v téže lavici. Moldaschel byl již ve škole znám jako hoch velmi 
vtipný a bystrý. Byl prý »pfifikus< jak se o něm p. Fr. Wejwara 
vyjádřil. Jsoii tudíž Studničkovy vývody, že čiměřský »kantor« 
učil své nenadané žáčky primitivnějšímu způsobu násobení, než 
bylo egyptské, a že Moldaschel se mu ve škole naučil, naprosto 
nesprávné. 

Moldaschelova matka byla rozená Kitlitzková. Jméno Kitlitzkó 
(Kidlitzko, Kitličko, Kitlitschka, Kitlitzek, Kitlitzka a pod. vyškytá 
se m<ezi starousedlíky v Čiměři a okolí již r. 167535). Její bratr měl 
v Břeclavi malý hotel. Jakmile Jan Moldaschel vychodil školu, byi 
poslán ke strýci do učení. Po vyučeni vstoupil přičinlivý, všímavý 
hoch jako učeň do vídeňského hotelu »Hammerand«, odkud přešel 
k Čimmlerovi, nájemci hotelu »Černý orel« v Jindřichově HradcL 
Po půl roce postoupil již na vrchního sklepníka a konečně, zasnoubiv 
se s dcerou svého zaměstnavatele, převzal sám závod. 

Způsob účtování osvojil si J. Moídaschel nejspíše ve svém povo-
KĚhí. Jako CIShíR nábyí Jisté žbSMosti v rychlém sečítání. Jako příčin-

») Ve Vídni, O násobeni, str. 209. 
u) Mám po ruce vydáni německo-slovinské z r. 1848, kde jest náso

beni na str.. 78* 
•) Jos. Binder, 1. c. 146, 147 a J. 
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livý obchodník ocenil asi výhodu zmechanisování svých výpočtů, 
úsporu času i pozornosti a stupňovanou spolehlivost při mecha
nickém postupu. Ve škole byl nabádán, hledati při řešení početních 
úkolů výhodné obraty, jak to vidíme v »Methodenbuch-u« z pozů
stalosti učitele Lukáše Wejwary. Snad při své všímačnosti uslyšel 
také íiěco ó vlašské praktice. A tak si nejspíše oblíbil způsdb úfeto-
vání, při němž zcela mechanicky násobil 2 a pak rychle sečítal. 
Zda způsob ten byl z jeho vlastní hlavy,, či zda jej někde za svého 
pobytu mimo domov seznal, nelze zjistiti' dnes, kdy Moldaschel jest 
mrtev a jeho vdova, kuchařka v restauraci »Na Střelnici* v Jindři
chově Hradci, o tom ničeho neví* 

. Jsem však přesvědčen, že lze s největší pravděpodobností předr 
pokládat1', že Moldaschelovo účtování není; přežitkem starých pošetr 
nich způsobů z úsvitu lidské kultury, který by byl charakteristi{-
ckým zjevem pro dějiny vzdělanosti v Čechách, a že tudíž ne
právem bychom proto byli jmenováni mezi primitivními nárociy & 
zeměmi, kde se užívá nějakých předpotopních početních metod.;;,; 

*.. 

Mediation et duplation en Bohéme. 
(Resumé de Tarticle precedent.) 

Le professeur Studnička a publié un mémoir (Věstník Čes. Aka
demie, 1897, 512), oú il raconte qďun marchand de vin á Jindřichův 
Hradec se servait au lieu de la multiplication ďune méthode pri
mitive, composée de la duplation et de 1'addition. M. Studnička 
pense que c'est le residii des anciennes méthodes du moyen áge, 
conservées par les écoles de campagne. L'article precedent dé-
montre par des motives historiques, par des citations de la íitté-
rature et par des témoignages des cammerades ďécole du ce mar
chand que les déductions de M. Studn:čka ne sont pas justes. 
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