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D.1. Jezuitské ¹kolství a matematika

Jezuitský øád (pøesnì: Societas Jesu; obvyklý pøeklad: Tovary¹stvo Je¾í¹ovo)
byl zalo¾en r. 1540 pape¾em Pavlem III.1 na základì návrhu pøipraveného
Ignácem z Loyoly; do Prahy pøi¹li jezuité v r. 1556. V r. 1773 byl jezuitský
øád zru¹en pape¾em Klimentem XIV.; v r. 1814 byl sice pape¾em Piem VII.
obnoven, ale to u¾ s na¹ím výkladem nesouvisí.
Pozornost, kterou jezuité vìnovali ¹kolství, plyne ze zamìøení tohoto øádu na
obranu, ¹íøení a upevòování katolické víry ([Èo1], str. 41). I kdy¾ hlavní pozornost vìnovali jezuité ¹kolství vysokému (v dne¹ní terminologii)2, mìli vybudovaný ucelený ¹kolský systém, který zaèínal tzv. parvou pro dìti (zhruba) ¹esti {
osmileté a pokraèoval ni¾¹ími studiemi (oznaèovanými nìkdy jako ni¾¹í a vy¹¹í
gymnázium) pro ¾áky (zhruba) osmi - tøináctileté; pak následovalo (v dne¹ní terminologii) studium vysoko¹kolské, kde v¹ichni studenti nejprve pro¹li lozo ckou
fakultou3 a poté mohli svá studia zavr¹it na fakultì teologické4. Poznamenejme
pro úplnost, ¾e jezuitské ¹koly nebyly urèeny pouze pro pøíslu¹níky øádu, ale
mohli na nich studovat v¹ichni zájemci5 .
Základním dokumentem pro jezuitské ¹kolství byl studijní øád Ratio atque
institutio studiorum, který byl schválen v r. 1599 a platil a¾ do r. 1773 (viz
napø. [Ra] nebo [Du]). Z na¹eho hlediska je zajímavý druhý roèník lozo cké
fakulty, do kterého byla zaøazena výuka matematiky; v pokynech pro profesora
matematiky (bod 1.) se v Ratio ... øíká:
Posluchaèùm fyziky 6 a» jsou ve ¹kole vysvìtlovány asi tøiètvrtì hodiny Eukleidovy Základy; jakmile v nich po dvou mìsících budou dosti zbìhlí, a» je pøipojeno
nìco z geogra e nebo z nauky o sféøe nebo z toho, co je obvykle se zájmem posloucháno, a to s Eukleidem buï tentý¾ den nebo jiné dny.7
V pravidlech pro provinciála (bod 20.) se pak øíká:
A» také poslouchají ve ¹kole v¹ichni lozofové ve druhém roce lozo e asi
tøiètvrtì hodiny výklad matematiky. Jestli¾e by potom nìkteøí byli schopni a
náchylni k tomuto studiu, a» jsou cvièeni po kurzu v soukromých lekcích.8
1 Pøipomeòme pro zajímavost, ¾e tému¾ Pavlovi III. vìnoval v r. 1542 Mikulá¹ Koperník
svùj spis De revolutionibus orbium coelestium libri sex.
2 Celková struktura jezuitského ¹kolství je popsána napø. v [Èo2], str. 251.
3 Na støedovìkých univerzitách byla nazývána fakultou artistickou podle sedmera svobodných umìní (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, musica), která
na ní byla studována.
4 Na þúplnéÿ univerzitì byly je¹tì fakulty lékaøská a právnická, ale na jezuitských univerzitách se tyto dvì fakulty vyskytovaly jen nìkdy.
5 V èeských zemích a¾ do r. 1618 studovali na jezuitské koleji v pra¾ském Klementinu i
nekatolíci ([Èo1], str. 66).
6 Jednotlivé roèníky lozo cké fakulty byly oznaèovány názvem Aristotelova spisu, který
byl v pøíslu¹ném roèníku studován.
7 Physicae auditoribus explicet in schola tribus circiter horae quadrantibus Euclidis elementa: in quibus postquam per duos menses aliquantisper versati fuerint, aliquid Geographiae,
vel Sphaerae, vel eorum, quae libenter audiri solent, adiungat: ideoque cum Euclide, vel eodem
die, vel alternatibus diebus.
8 Audiant & secundo Philosophiae anno Philosophi omnes in schola tribus circiter horae
quadrantibus Mathematicam praelectionem. Si qui praeterea sint idonei, & propensi ad haec
studia, privatis post cursum lectionibus exerceantur.
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Z uvedených faktù je vidìt, ¾e v jezuitských uèebních plánech mìl pøedmìt
zvaný matematika pevné místo, jeho rozsah i náplò v¹ak byly stanoveny pomìrnì
volnì. Uvá¾íme-li navíc, ¾e se jezuitské ¹kolství vyvíjelo více ne¾ 200 let, pak je
obtí¾né vyslovit nìjaké obecné soudy o výuce tohoto pøedmìtu na jezuitských
kolejích; spí¹e je vhodné mluvit v¾dy o výuce matematiky na konkrétní koleji
v konkrétním èasovém období.
I pøesto se v¹ak domníváme, ¾e lze vyslovit jakýsi obecnì platný názor týkající se náplnì pøedmìtu zvaného v jezuitských uèebních plánech þmatematikaÿ. V evropském støedovìkém ¹kolství byla náplò pøedmìtu zvaného pozdìji
þmatematikaÿ tradiènì vykládána v rámci tzv. quadrivia tvoøeného aritmetikou,
geometrií, astronomií a disciplinou zvanou musica, co¾ byla v podstatì nauka
o hudebních intervalech. Jezuité na tuto tradici navázali a v rámci pøedmìtu
zvaného matematika vykládali celou øadu problémù, které jsou dnes pøedmìtem
samostatných disciplín, pøièem¾ náplò jezuitské matematiky byla je¹tì pestøej¹í
ne¾ náplò klasického quadrivia. Musica sice ustoupila do pozadí, ale významné
místo si udr¾ela astronomie a objevila se øada nových oblastí; kromì geogra e
uvedené výslovnì v Ratio ... uveïme nìkteré èásti geometrické optiky, konstrukci
sluneèních hodin, základy hydrostatiky, rùzná vymìøování v terénu, atd.; v tomto
výètu by bylo mo¾no pokraèovat. Mluvíme-li tedy o matematice pìstované v jezuitských kolejích, je v¾dy vhodné øíci, máme-li na mysli matematiku v dne¹ním
pojetí nebo matematiku v pojetí tehdej¹ím; obì tato pojetí jsou si toti¾ natolik
vzdálená, ¾e se fakticky jedná o dvì rùzné disciplíny oznaèované z historických
dùvodù stejným názvem.
Pokud se úrovnì matematiky pìstované v jezuitských kolejích týèe, mìli
bychom mít na pamìti dvì skuteènosti. Z výukového hlediska je tøeba uvá¾it,
¾e se jednalo o základní kurz matematiky vykládaný posluchaèùm lozo cké
fakulty, kteøí vìt¹inou míøili k lozo i nebo teologii, nikoli k matematice. Z odborného hlediska je tøeba uvá¾it, ¾e jezuité nebyli ¾ádnou uèenou spoleèností;
byl to øeholní øád, pro který matematika (a» u¾ v jakémkoli pojetí) byla pouze
jednou z mnoha èinností, kterou se zabývali, a to je¹tì zdaleka ne tou nejdùle¾itìj¹í. Dalo by se asi øíci, ¾e matematika pøedstavovala pro jezuity pouze jeden
z mnoha nástrojù k plnìní nábo¾enských úkolù, které pøed øádem stály.

D.2. Rukopis VII E 26 z Národní knihovny ÈR v Praze

Podle katalogu [Tr] se tento rukopis skládá ze dvou èástí, obsahuje 110 listù
formátu 19,5 x 16 cm a je uveden pod titulem Exercitationes mathematicae
continentes horographiam, architecturam militarem, opticam et astronomiam,
ex diversis authoribus collectae a P. Francisco Tillisch, S.J.. Tento titul se
ve skuteènosti týká pouze první èásti rukopisu, její¾ text konèí na f. 76r a
pak k ní patøí a¾ obrázky zaèínající na f. 90r . Autor této èásti, P. Franciscus
Tillisch (1670 Vratislav { 1716 Peking)9 ji napsal pravdìpodobnì ve Vratislavi
nejpozdìji v r. 1708; nasvìdèuje tomu jeden údaj na obrázku na f. 90r , kde
je uvedeno Vratislaviae 1708. Podle [Ko], str. 22 P. Tillisch vypracoval øe¹ení
jednoho kosmologického a matematického problému a zaslal je promotorovi
9

Podrobnìj¹í informace o nìm lze najít v knihách [ÈF, Ko].
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P. PhDr. Franti¹ku Retzovi S.J., øádnému profesoru lozo e pra¾ské univerzity.
a podle na¹eho názoru by první èást rukopisu VII E 26 mohla pøedstavovat právì
tuto práci. V r. 1708 odchází P. Tillisch na misie do Èíny a tam také zemøel,
tak¾e rok 1708 je z hlediska datování této èásti rukopisu nejzaz¹í mezí.
Pokud se druhé èásti rukopisu týèe (tj. f. 76 { 89)10, v katalogu [Tr] se o ní
neøíká nic; proto¾e v¹ak právì tato èást bude pøedmìtem na¹eho zájmu, uvedeme
zde nejprve základní fakta. Jedná se vlastnì o ètyøi malé kapitolky, které v¹echny
jsou vìnovány matematice (v dne¹ním smyslu), ale obsahovì jsou zcela nezávislé.
Z na¹eho hlediska jsou zajímavé kapitolka druhá a tøetí, které navíc umo¾òují
tuto èást rukopisu aspoò pøibli¾nì datovat.
Kapitolka tøetí ( . 84r { 87r ) zaèíná na f. 84r nadpisem Exercitatio Algebrae
speciosae in Tricoronato Gymnasio S.J. Coloniae sub P. Quirino Cunibert S.J..
Uvedení místa (Kolín n. R.) a pøedná¹ejícího Q. Cuniberta11 umo¾òuje aspoò
pøibli¾nì datovat vznik rukopisu do let 1711 { 1716 a z toho je zøejmé, ¾e jeho
autorem nemohl být autor první èásti rukopisu P. Tillisch, který v té dobì u¾
byl v Èínì. Na Q. Cuniberta je odkaz i ve druhé kapitolce rukopisu ( . 79r { 83r )
nadepsané Exercitatio analytica na konci f. 82r , kde je pod nadpisem Quaestio
14ta uvedeno De Mulo et Asina, quod problema solutum est in quaestiones
propositis in Collegio Tricoronato Coloniae praeside P. Quirino Cuniberto; tato
úloha je znovu s úplným zadáním a øe¹ením uvedena v ji¾ zmínìné kapitolce
tøetí na f. 85v jako Quaestio 9na .
Obì tyto kapitolky lze charakterizovat jako soubor øe¹ených úloh, které
svými koøeny sahají a¾ do poèátku støedovìku a pøedstavují zajímavý doklad
o pojetí výuky matematiky na jezuitské koleji v Kolínì n. R. v první ètvrtinì
18. století; proto jsme pova¾ovali za vhodné pøipojit jejich pøeklad k práci
o støedovìkých sbírkách matematických úloh. Ne¾ v¹ak pøikroèíme k vlastnímu
pøekladu, uveïme nìkterá základní fakta o univerzitì v Kolínì n. R. a instituci
zvané Gymnasium Tricoronatum.12
Univerzita v Kolínì n. R. byla zalo¾ena v r. 1388. Ve vývoji artistické fakulty
této univerzity hrály dùle¾itou roli tzv. bursy, které pøedstavovaly instituci
podobnou anglickým univerzitním kolejím; byly vìt¹inou zakládány profesory,
kteøí je vydr¾ovali a vedli. Jejich význam postupnì rostl a v dùsledku toho
mezi nimi docházelo ke konkurenènímu boji, ve kterém øada men¹ích burs
zanikla. V polovinì 16. století existovaly tøi, pøièem¾ jednu z nich, zvanou
Kuckanerburse 13 , zachránilo v r. 1551 pøed zánikem pouze to, ¾e ji pøevzalo
mìsto, které pro ni zakoupilo novou budovu; proto¾e na této budovì byl
znak mìsta Kolína n. R., na kterém jsou tøi královské koruny, zaèala být
tato bursa nazývána Trium coronatum. Ani pøes tuto podporu v¹ak bursa
neprosperovala a proto nepøekvapuje, ¾e ji mìsto v r. 1556 pøedalo jezuitùm.
Pokud se foliace týèe, je tøeba brát ji s jistou rezervou, proto¾e rukopis v této èásti
obsahuje nìkolik listù buï úplnì prázdných nebo jen s nìkolika øádky a tyto listy nebyly do
foliace zahrnuty, co¾ èiní situaci ponìkud nepøehlednou.
11 Podle [Fi] byl Quirinus Cunibert (1661 { 1726) profesorem matematiky v Kolínì n. R.
v letech 1711 { 1714 a 1715 { 1716.
12 Podrobné informace lze najít napø. v knize [Ku]; zde vycházíme ze struèného pøehledu
[Me], kde jsou uvedeny dal¹í odkazy na literaturu.
13 Podle zakladatele Johanna von Kucka.
10
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Ti z ní velice rychle udìlali nejlep¹í ze tøí kolínských burs, které v prùbìhu
vývoje kolínského ¹kolství nabyly charakteru gymnázií zaèlenìných do artistické
(pozdìji lozo cké) fakulty, pøièem¾ studenti posledních dvou roèníkù tìchto
gymnázií u¾ byli zapsáni v univerzitní matrice. Z tohoto hlediska lze tedy námi
studovanou èást rukopisu VII E 26 pova¾ovat za záznam úloh øe¹ených v rámci
výuky na kolínské univerzitì.
V následující èásti uvedeme pøeklad zadání v¹ech úloh, které jsou v rukopisu
VII E 26 na . 79r { 86v ; postup øe¹ení nebudeme pøekládat. Úlohy rozdìlíme
do tøí paragrafù.
První dva paragrafy se vztahují k úlohám z kapitolky nadepsané Exercitatio
analytica. Nejprve uvedeme deset úloh nazvaných Exempla, které jsou uvedeny
na . 79r - 79v . Jedná se o jednoduché úlohy na hledání èísel s danými
vlastnostmi; nìkteré tyto úlohy jsou asi pøevzaty z Diofantovy Aritmetiky.
Pak uvedeme osmnáct úloh nazvaných Quaestiones, které jsou uvedeny na
. 79v { 83r a lze je charakterizovat jako úlohy alkuinovského (pøípadnì
métrodórovského) typu. Toté¾ lze øíci o úlohách, které jsme zaøadili do tøetího
paragrafu; je to tøináct úloh nazvaných opìt Quaestiones, které jsou uvedeny
v kapitolce nazvané Exercitatio algebrae speciosae ... na . 84r { 86v .
Úlohy uvedeme ve stejném poøadí, v jakém jsou zapsány v rukopisu; pøeklad
zadání je ti¹tìn kurzivou. Ke ka¾dé úloze pøipojíme výsledek a obèas i struèný
komentáø; uvádíme-li pouze výsledek, pí¹eme ho do lomených závorek.

D.3. Úlohy z rukopisu VII E 26
D.3.1. Exercitatio analytica { Exempla
1.

Najdìte dvì èísla, jejich¾ souèet je 62 a rozdíl 14.
Jedná se o variantu zadání první úlohy z první knihy Diofantovy Aritmetiky 14 ;
výsledkem jsou èísla 38 a 24.

2.

Najdìte dvì èísla, z nich¾ jedno je ¹estinásobkem druhého a jejich souèet je 63.
Jedná se o variantu zadání druhé úlohy z první knihy Diofantovy Aritmetiky 15 ; výsledkem jsou èísla 9 a 54.

3.

Najdìte dvì èísla, z nich¾ jedno je ètyønásobkem druhého a jejich rozdíl je 27.
Jedná se o ètvrtou úlohu z první knihy Diofantovy Aritmetiky s odli¹ným
èíselným zadáním16 ; výsledkem jsou èísla 9 a 36.
U Diofanta (podle [WD]) úloha zní: þDané èíslo má být rozdìleno na dvì èísla s daným
rozdílemÿ a øe¹e¹ní je demonstrováno na hodnotách daného èísla 100 a rozdílu 40.
15 U Diofanta (podle [WD]) úloha zní:þDané èíslo má být rozdìleno na dvì èísla, která jsou
v daném pomìruÿ a øe¹ení je demonstrováno na hodnotách daného èísla 60 a pomìru 3:1.
16 U Diofanta (podle [WD]) úloha zní: þNajdìte dvì èísla, která jsou v daném pomìru a
mají daný rozdílÿ a øe¹ení je demonstrováno na hodnotách pomìru 5:1 a rozdílu 20.
14
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4.

Najdìte èíslo, které po odeètení ètyøky má pìtinu rovnou 9.17
Z øe¹ení v rukopisu plyne, ¾e úkolem je najít (v dne¹ní terminologii) øe¹ení
rovnice x 5 4 = 9; výsledkem je 49.

5.

Najdìte èíslo, ze kterého po odeètení ètvrtiny a tøetiny zbývá 15.
Hledané èíslo x je øe¹ením rovnice x x4 x3 = 15 a výsledkem je èíslo 36.

6.

Rozdìlte èíslo 100 do dvou èástí, jejich¾ rozdíl je 40.
Jedná se o první úlohy z první knihy Diofantovy Aritmetiky; výsledkem je
rozdìlení èísla 100 na èásti 30 a 70.

7.

Najdìte tøi èísla, z nich¾ druhé je o dvì vìt¹í ne¾ první, tøetí je o ètyøi vìt¹í ne¾
obì dohromady a souèet v¹ech je roven 96.
Úloha vede na øe¹ení rovnice x + (x + 2) + (x + x + 2 + 4) = 96; hledaná èísla
jsou 22, 24 a 50.18

8.

Najdìte èíslo, jeho¾ polovina násobená jeho tøetinou dává 24.
[12]

9.

K daným tøem èíslùm má být nalezeno ètvrté úmìrné èíslo bez pou¾ití þzlatého
pravidlaÿ.19
Jedná se o klasickou úlohu: k daným èíslùm a, b, c má být nalezeno èíslo
x tak, aby platilo a : b = c : x. K øe¹ení této úlohy bývala pou¾ívána tzv.
regula aurea, podle které se hledané ètvrté úmìrné èíslo stanovilo jako souèin
vnitøních èlenù úmìry dìlený prvním èlenem úmìry, zde v¹ak má být k øe¹ení
úlohy sestavena rovnice. V rukopisu jsou jako pøíklady daných èísel uvedena èísla
7, 63, 2; výsledkem pak je èíslo 18.

10.

Jsou dána dvì èísla, napø. 3 a 48, a má být nalezena støední úmìra.20 .
Støední úmìrou je mínìna (v dne¹ní terminologii) støední geometrická úmìrná,
tj. k daným dvìma èíslùm a, b má být nalezeno èíslo x tak, aby platilo
a : x = x : b. Pro daná èísla 3 a 48 je výsledkem èíslo 12.
17 Pùvodní zadání není podle na¹eho názoru jednoznaèné: Invenire numerum cujus pars
quinta post subtractum quaternarium sit 9.; bylo by mo¾né chápat ho tak, ¾e nejprve
z hledaného èísla utvoøíme pìtinu a potom odeèteme 4.
18 Na¹e øe¹ení je odli¹né od øe¹ení v rukopisu, které neodpovídá zadání, proto¾e autor tam
fakticky øe¹í úlohu þ... tøetí je o ètyøi vìt¹í ne¾ druhé.ÿ
19 V originálu regula aurea.
20 V originálu medium proportione.
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D.3.2. Exercitatio analytica { Questiones
1.

Jakýsi hráè prohrál polovinu a tøi osminy svých penìz; domù se vrátil s 15
støíbrnými 21 . Kolik mìl pùvodnì penìz?
[120]

2.

Kdosi byl tázán, kolik penìz má v pokladnici. Odpovìdìl: þTøetina a ètvrtina a
pìtina dohromady dává 4700 zlatýchÿ. Kolik penìz mìl celkem v pokladnici?
[6000]

3.

Tøi koupili dùm za 6000 zlatých, pøièem¾ druhý dal dvakrát tolik jako první a
tøetí dal tøikrát tolik jako druhý. Kolik dal ka¾dý z nich?
[222 + 2/9, 444 + 4/9, 1333 + 3/9]

4.

Tøi mladíci spøíznìní s ¾enichem pøinesli darem zlaté mince. Druhý dal tøikrát
víc ne¾ první, tøetí dal tolik, kolik první dva dohromady. Celkem dostal ¾enich
72 zlatých. Kolik dal ka¾dý z mladíkù?
[9, 27, 36]

5.

Kdosi byl tázán, kolik má penìz. Odpovìdìl: þKdybych k tomu (co mám) mìl
je¹tì tøikrát tolik a navíc ètyøikrát tolik a k tomu dvakrát tolik a nakonec je¹tì
tøetinu, mìl bych 155 zlatých.ÿ Kolik mìl tázaný èlovìk penìz?
Oznaèíme-li x mno¾ství penìz, které tázaný èlovìk mìl, pak úloha pøedstavuje
slovnì zadanou rovnici x + 3x + 4x + 2x + x3 = 155; øe¹ením je x = 15.

6.

Nìjaký uèitel mìl tolik ¾ákù, ¾e kdyby ka¾dý pøinesl 5 zlatých na zakoupení domu,
chybìlo by je¹tì 30 zlatých, kdyby v¹ak ka¾dý pøinesl 6 zlatých, pøebývalo by 40
zlatých. Kolik bylo ¾ákù a jaká byla cena domu?
Zdá se, ¾e zadání úlohy mù¾e souviset s nanèní situací kolínských burz
(viz èást D.2). Oznaèíme-li poèet ¾ákù jako x, pak úloha vede na rovnici
5x + 30 = 6x 40, z èeho¾ zjistíme poèet ¾ákù rovný 70 a cenu domu 380
zlatých.

7.

Mezi procházejícími se vznikla otázka, kolik penìz má ka¾dý z nich sebou. Cajus
pravil: þJá mám o osm zlatých více ne¾ Sempronius.ÿ Sejus pravil: þJá mám
o 4 zlaté více ne¾ vy oba dohromady.ÿ Tu v¹ak pravil Titius: þJá sám mám 100
zlatých, co¾ je tolik, jako vy máte dohromady.ÿ Kolik penìz mìl ka¾dý z nich?
21 V originálu nummus; podle [Ge] oznaèoval tento termín pùvodnì støíbrnou minci, pozdìji
jakoukoli minci.
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Zadání této úlohy je takøka toto¾né se zadáním úlohy è. 7 z pøede¹lého
paragrafu. Oznaèíme-li x mno¾ství penìz, které mìl sebou Sempronius, pak úloha
pøedstavuje slovnì zadanou rovnici x + (x + 8) + (x + x + 8 + 4) = 100, z èeho¾
plyne, ¾e Sempronius mìl 20 zlatých, Cajus 28 zlatých a Sejus 52 zlatých.

8.

Nìjaký ¹lechtic koupil vola, osla a konì za 191 zlatých, pøièem¾ vùl byl o 3 zlaté
dra¾¹í ne¾ osel a kùò byl o 5 zlatých dra¾¹í ne¾ vùl. Jaké byly ceny jednotlivých
zvíøat?
Osel stál 60 zlatých, vùl 63 a kùò 68 zlatých.

9.

Mladík vidìl hodující mu¾e a øekl jim: þZdravím vás v¹ech deset!ÿ Jeden z nich
mu odpovìdìl: þKdyby nás bylo je¹tì jednou tolik, kolik nás je, a k tomu je¹tì
tøetina, bylo by nás tolik pod tøicet jako je nás teï pøes deset.ÿ Kolik bylo
hodovníkù?
Oznaèíme-li x poèet hodovníkù, pak úloha vede na rovnici 30 2x 3x = x 10,
ze které zjistíme, ¾e hodujících mu¾ù bylo 12.

10.

K tanèícím urozeným mladíkùm se pøidalo dvanáct dal¹ích. Po chvíli polovina
v¹ech tanèících mladíkù ode¹la a pøipojili se dva dal¹í; tanèících mladíkù pak
bylo o tøi více ne¾ na zaèátku. Kolik bylo pùvodnì tanèících mladíkù?
Oznaèíme-li x pùvodní poèet tanèících mladíkù, pak úloha vede na rovnici
x + 12 x+12
2 + 2 = x + 3, z èeho¾ plyne x = 10.

11.

Mladík vstoupil do zahrady tøemi branami, aby si natrhal jablka. Pøi odchodu dal
(prvnímu) vrátnému polovinu jablek a ten vrátil mladíkovi 12 jablek. Druhému
vrátnému dal opìt polovinu jablek a ten mu vrátil 10 jablek. Nakonec tøetí vrátný
dostal také polovinu jablek a vrátil mladíkovi 4 jablka. Kdy¾ se mladík vrátil
domù, mìl polovinu jablek, která natrhal v zahradì. Jaký byl poèet natrhaných
jablek?
Oznaèíme-li x poèet natrhaných jablek, pak po prùchodu první branou mìl
mladík x2 +12 jablek, po prùchodu druhou branou mìl x4 +16 jablek a po prùchodu
tøetí branou mìl mladík x8 + 12 jablek, tak¾e dospíváme k rovnici x8 + 12 = x2 ,
ze které dostaneme x = 32.

12.

Nìjaký modloslu¾ebník pøiná¹ející své zla»áky pøistoupil postupnì ke tøem svým
hlinìným bohùm, Diovi, Apollonovi, Minervì, a po¾ádal nejprve Dia, aby mu
jeho zla»áky zdvojnásobil; kdy¾ to Jupiter udìlal, daroval modloslu¾ebník Diovi
tøi zlaté. Se zbytkem pøistoupil k Apollonovi a po¾ádal ho o toté¾; kdy¾ to Apollon
udìlal, daroval mu tøi zlaté. Se zbytkem pøistoupil k Minervì a po¾ádal o toté¾;
byv vysly¹en daroval Minervì také tøi zlaté. A tak nakonec modloslu¾ebníkovi
zbyl jenom jeden jediný zlatý. Kolik mìl na zaèátku?
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Øe¹ení této úlohy v rukopisu není provedeno pomocí rovnice, ale jakýmsi
nepøíli¹ jasným návodem na to, co se má seèíst, odeèíst, podìlit atd. Oznaèíme-li
x poèáteèní mno¾ství modloslu¾ebníkových zla»ákù, pak lze úlohu snadno øe¹it
podobným postupem jako úlohu pøede¹lou: po odchodu od Diovy sochy mìl 2x 3
zlatých, po odchodu od Apollonovy sochy mìl 4x 9 zlatých a po odchodu od
Minerviny sochy mìl 8x 21 zlatých; dospíváme tedy k rovnici 8x 21 = 1,
z èeho¾ plyne x = 2,75 zlatých.22

13.

Makedoòané jednou rozprávìli o svém vìku. Alexandr pravil: þJá jsem o dva
roky star¹í ne¾ mùj Ephestion.ÿ Clythos v¹ak øekl: þDosáhl jsem vìku vás obou
(dohromady) a dal¹í 4 (roky).ÿ Ale Callisthenes na to: þÓ králi, toto pøipomínání
vìku je pro mì pøíjemné. Pøivádí mi toti¾ na mysl mé nejdra¾¹í rodièe, kteøí se
do¾ili 96 let a dovr¹ili tak vìk vás v¹ech (dohromady).ÿ Stanovte vìk Alexandrùv,
Ephestionùv a Clythùv.
Kromì Ephestiona, kterého se nám nepodaøilo identi kovat, vystupují v úloze
tøi historické osoby (èerpáme zde z [Ge, Va]). Alexandr Makedonský, zvaný
Veliký, ¾il v letech 356 { 323 pø.n.l. a jistì není tøeba ho pøedstavovat. Clythos
(podle [Ge] Clitus, podle [Va] Kleitos) byl bratrem Alexandrovy chùvy Lanike a
od dìtství byl jeho pøítelem. Pøi jedné hostinì se dostal do sporu s Alexandrem
a ten ho v návalu vzteku zabil. Callisthenes (podle [Va] Kallisthénes z Olynthu)
byl Aristotelovým synovcem a ¾ákem; na Aristotelovo doporuèení se pøipojil
k Alexandrovu vojsku a v oslavném duchu sepisoval historii Alexandrova ta¾ení.
Upadl v¹ak v nemilost, byl uvìznìn a ve vìzení zemøel (podle [Ge] násilnou
smrtí).
Z matematického hlediska je zadání úlohy toto¾né s úlohou è. 7 z pøede¹lého
paragrafu. Oznaèíme-li x Ephestionùv vìk, pak Alexandrùv vìk byl x + 2 a
Clythùv vìk byl 2x + 2 + 4, souèet v¹ech tìchto vìkù pak byl roven 96. Z toho
plyne, ¾e Alexandrovi bylo 24 let, Ephestionovi 22 let a Clythovi 50 let.

14.

Pod tímto èíslem není uvedena ¾ádná úloha, jenom název De mulo et asina,
tj o mezkovi a oslici, a je konstatováno, ¾e tato úloha byla øe¹ena ... in Collegio
Tricoronato Coloniae Praeside P. Quirino Cuniberto. Proto¾e se jedná o známou
Métrodórovu úlohu, o které u¾ byla øeè v na¹í kapitole 2.2 (úloha tam má èíslo
45), nepova¾ujeme za nutné se zde touto úlohou znovu zabývat.

15.

Lovec po¹tval psa na li¹ku, která má pøed psem náskok 60 skokù. Zatímco li¹ka
udìlá 9 skokù, pes udìlá 6 skokù, ale tøi skoky psí jsou rovny sedmi skokùm
li¹èím. Kolik skokù udìlá pes, ne¾ do¾ene li¹ku?
Jedná se o slo¾itìj¹í variantu známé Alkuinovy úlohy, o které u¾ byla øeè
v na¹í kapitole 1.9 (úloha tam má èíslo 26).
22

V rukopisu je tento výsledek upraven na tvar þ2 zlaté a 15 gro¹ùÿ.
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Øe¹ení úlohy je v rukopisu provedeno úvahou, která je bohu¾el chybná;
z tohoto øe¹ení v¹ak vyplývá dùle¾ité upøesnìní zadání: náskok li¹ky je roven
60 li¹èím skokùm.
Od Alkuinova zadání se li¹í tato úloha tím, ¾e frekvence skokù psa a li¹ky
není stejná; na jeden skok psí pøipadá 1,5 skoku li¹èího, ov¹em co do délky
skoku je jeden skok li¹èí roven 3/7 skoku psího. Skoèí-li tedy pes jednou, li¹ka
urazí vzdálenost 9/14 skoku psího. Oznaèíme-li x poèet psích skokù potøebných
k dosti¾ení li¹ky, dospíváme k rovnici x = 60: 73 + x: 149 , z èeho¾ plyne x = 72,
zatímco li¹ka udìlá 72. 1,5 = 108 skokù.23

16.

Pythagoras tázán, kolik má ¾ákù, odpovìdìl: þPolovina jich naslouchá lozo i,
ètvrtina jich pìstuje matematiku, sedmina jich zachovává mlèení; zbývají tøi
novicové.ÿ Má být stanoveno, kolik je ¾ákù.
Úloha je co do èíselného zadání shodná s první úlohou z Metrodorovy sbírky
(viz úloha è. 1 v na¹í kap. 2.2), li¹í se pouze formulací. Výsledek je pochopitelnì
stejný jako v Metrodorovì úloze è. 1, tj. 28 ¾ákù.

17.

Poslové ze dvou mìst, napø. z Lyonu a Paøí¾e, se ve stejné dobì vydali na cestu
proti sobì. Paøí¾ský posel urazil ka¾dý den o dvì míle více ne¾ lyonský a za ètyøi
dny se setkali. Obì mìsta jsou od sebe vzdálena 104 mil. Má být stanoveno, kolik
mil ka¾dý z nich urazil za den a kolik celkem.
Délková jednotka zvaná þmíleÿ mìla v rùzných zemích a dobách rùznou délku
a není jasné, o jakých mílích je øeè v této úloze. Nepodaøilo se nám v¹ak najít
¾ádnou historickou þmíliÿ, pøi jejím¾ pou¾ití by vzdálenost mezi Paøí¾í a Lyonem
byla rovna 104 mílím, tak¾e zadání úlohy asi neodpovídá geogra cké realitì.24
Výsledkem úlohy je rychlost 12 mil za den u posla lyonského a 14 mil za den
u posla paøí¾ského.

18.

V bitvì Salamiòanù proti Makedoòanùm získalo pìt Cassandrových osobních
strá¾cù koøist 2000 zlatých. První si vzal 658 zlatých, zbytek si rozdìlili ostatní
v pomìru 6 : 5. Má být stanoveno, kolik ka¾dý z nich získal.
Cassander (psáno podle [Ge], Kassandros podle [Va]) byl synem makedonského vojevùdce Antipatra a po smrti Alexandra Velikého se stal makedonským
králem; zemøel r. 297 pø.n.l.
Úloha je formulována z dne¹ního hlediska ponìkud nezvykle. Ponecháme-li
stranou prvního strá¾ce, který pobral 658 zlatých, a oznaèíme-li x koøist druhého
strá¾ce, pak tøetí strá¾ce si vzal 56 x, ètvrtý 56 : 65 x a koneènì pátý 56 : 65 : 56 x, z èeho¾
zjistíme, ¾e koøist druhého strá¾ce obná¹ela 250 zlatých, tøetího 300 zlatých,
ètvrtého 360 zlatých a pátého 432 zlatých.
23 V rukopisu je uvedeno, ¾e pes udìlá 46 skokù a li¹ka 106, co¾ je podle na¹eho názoru není
pravda.
24 Podle souèasné automapy je vzdálenost mezi Paøí¾í a Lyonem rovna asi 385 km.
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D.3.3. Exercitatio Algebrae Speciosae
1.

Zemøelý man¾el zanechal dìdictví 2625 zlatých s podmínkou, ¾e syn dostane
dvakrát víc ne¾ matka a matka dvakrát víc ne¾ dcera. Kolik ka¾dý dostal?
Dcera dostala 375 zlatých, matka 750 zlatých a syn 1500 zlatých.

2.

Tøi obchodníci vydìlali 400 zlatých. Druhý získal o 12 víc ne¾ první, tøetí o 16
víc ne¾ druhý. Kolik ka¾dý získal?
[120, 132, 148]

3.

Tøi dlu¾níci dlu¾ili èástku 401 zlatých. Druhý dlu¾il o 12 ménì ne¾ první, tøetí
dlu¾il o 16 ménì ne¾ druhý. Kolik ka¾dý dlu¾il?
[147, 135, 119]

4.

Tøetina nepøátelského vojska byla pobita, ètvrtina zajata, zbývajících 1000
uprchlo. Kolik bylo celkem nepøátelských vojákù, kolik jich bylo zajato a kolik
pobito?
Celkem bylo 2400 nepøátelských vojákù, z nich¾ 600 bylo zajato a 800 pobito.

5.

Polovinu cesty jsem vykonal na koni, ètvrtinu pì¹ky a obì tyto èásti dohromady
èinily 48 mílí. Jak dlouhá byla celá cesta?
[64]

6.

Jsou tøi dlu¾níci. První a druhý dohromady dlu¾í 20 zlatých, druhý a tøetí 30
zlatých, tøetí a první ètyøicet zlatých. Kolik dlu¾í ka¾dý z nich?
[15, 5, 25]

7.

Tøi hráèi prohráli celkem 100 zlatých. První a druhý dohromady prohráli tøikrát
víc ne¾ tøetí, druhý a tøetí dohromady prohráli ètyøikrát víc ne¾ první. Kolik
prohrál ka¾dý z nich?
[20, 55, 25]

8.

Dva obchodníci utvoøili spoleèenství. První vlo¾il tøikrát víc penìz ne¾ druhý a
rozdíl mezi vkladem prvního a druhého èinil 240 zlatých. Kolik ka¾dý vlo¾il?
[360, 120]

9.

Eukleidova hádanka: Mezek a oslice nesli pytle. Oslice pod tí¾í nákladu naøíkala,
ale mezek jí øekl: þKdybych ti dal jeden z mých pytlù, nemìla bys víc ne¾ bych
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mìl já, ale kdybys mi dala jeden z tvých pytlù, mìl bych dvakrát tolik jako ty.ÿ
Kolik pytlù nesl mezek a kolik oslice?
Jedná se o ponìkud pøeformulovanou známou Metrodorovu úlohu (viz úloha
è. 45 v na¹í èásti 2.2), o které byla zmínka u¾ v pøede¹lé èásti D.3.2 (úloha è. 14).
První èást mezkova prohlá¹ení je ponìkud nejasná25 , ale z øe¹ení v rukopisu je
zøejmé, jak je to mínìno: kdyby mezek dal jeden pytel oslici, mìli by oba stejnì;
zadání je tedy mínìno stejnì jako u Metrodora a proto i výsledek musí být stejný
(tj. mezek nesl 7 pytlù a oslice 5 pytlù).

10.

Jeden boháè daroval chuïasùm almu¾nu; ka¾dý chuïas dostal 7 gro¹ù a 24 gro¹ù
zbylo. Kdyby ka¾dý chuïas dostal 9 gro¹ù, nedostávalo by se 32 gro¹ù. Kolik bylo
chuïasù a kolik bylo gro¹ù?
Chuïasù bylo 28, gro¹ù bylo 220.

11.

Pán se dohodl se sluhou takto: þBude¹-li pracovat, dám ti za den kromì stravy
12 gro¹ù. Kdy¾ bude¹ odpoèívat, zaplatí¹ za stravu 8 gro¹ù.ÿ Za rok, tedy za 365
dní, pán nedlu¾il nic sluhovi ani sluha pánovi. Kolik dní sluha pracoval a kolik
odpoèíval?
Sluha pracoval 146 dní a odpoèíval 219 dní.

12.

12 osob, mu¾i a ¾eny, utratili pøi hostinì 82 zlatých. Ka¾dý mu¾ utratil 8 zlatých,
¾ena 6 zlatých. Kolik bylo mu¾ù a kolik ¾en?
Hostiny se zúèastnilo 5 mu¾ù a 7 ¾en.
Úloha na závìr

4 lokty èerveného plátna a 3 lokty èerného plátna stojí 29 zlatých, 2 lokty
èerveného plátna a 5 loktù èerného plátna stojí 25 zlatých. Kolik stojí loket
èerveného plátna a kolik loket èerného? 26
Jeden loket èerveného plátna stál 5 zlatých a jeden loket èerného stál 3 zlaté.

25 Kdybychom tuto èást zadání vzali doslova, objevila by se v øe¹ení úlohy nerovnice a úloha
by mìla nekoneènì mnoho øe¹ení.
26 1 loket byl roven 44,4 cm (podle [SAK]).

