
Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady

VI. Fourteenth and fifteenth book of Euclid’s Elements

In: Martina Bečvářová (author): Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady. (English). Praha:
Prometheus, 2002. pp. 244–245.

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401824

Terms of use:
© Bečvářová, Martina

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents
strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use.

This document has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/401824
http://dml.cz


244 

ŕ&.Пł-

ЛA. ^ř. 

jИ-----f- " H 

^.v..-.,.Дt»a>^...v--V; » jJЬL%U<Ç*~í.1~. J*..,ÇoЛ 

.Ţg_|__/. /______• 
V A ~ ^.V.- __£____; ______ j*A~ţ(őЬ. *fГ'h 

•••~, r* ^ ~ . t ^ ^ * ' . нs-ћ ,»H cкŕ̂  /HJřвf^ҷ^лн-

yЪţ ďyUш+Jţ,*: U~Цtt+ч+\y ^yшpЛщ !.-,*> 4-w-^/^M* (Síy^щ. tSч, 

(V&l. /IІÙU • 

yMЦ* ^ g ^ , ң ç д ^ ^ J U ,rM~vV~; ^ЃÉ. V * / 

c^-Uv. ^ étë-^JH1- лM~ч * ь£\I*Tp&li& 
,yJtU *LҺŚ , tГ_ Ц,~SuU-

,L>~~[Л+^UţmM •TҐAOl' K-'. %V ^CjU^JfьФ+^lţmtm*!* „ V 2 u 4 

^LSA^ м$ ï* -њy-f-Ҷ TJJЏ t rsў, вџ, 

- ţt<ФҶФ\M ФS ; ømimXà* &fЃJ*ч ţţmЫ »- +*mii V úåЛb^ Ufymmbtjmflmц 

к •cf-Jt JVV*-*-. И-ЛÄ íVîЙC-

První stránka XV. knihy Základů ve Smolíkově překladu 



245 

VI. 

Č T R N Á C T Á A PATNÁCTÁ K N I H A 

E U K L E I D O V Ý C H ZÁKLADŮ 

v překladu Josefa Smolíka 

V této kapitole je otištěn Smolíkův překlad tzv. čtrnácté a patnácté knihy 
Eukleidových Základů] text těchto dvou knih dosud česky publikován nebyl. 
Josef Smolík je překládal v osmdesátých letech 19. století z předkritické verze 
Základů, kterou vydal David Gregoři roku 1703. 

Obě knihy jsou zde připsány Hypsiklovi z Alexandrie a označeny jako 
Hypsikla Alexandrinského „o pěti tělesech" kniha prvá a Hypsikla Alexandrin
ského „o pěti tělesech" kniha druhá. 

Dnes je za autora čtrnácté knihy považován Hypsikles z Alexandrie. Autor
ství patnácté knihy je nejasné; autorem může být Isidor z Milétu nebo někdo 
z jeho žáků. V patnácté knize se totiž objevuje Isidorovo jméno jako autora 
zpracovaných myšlenek a velikého učitele. 

Čtrnáctá a patnáctá kniha neobsahují žádné definice, obě mají sedm vět, 
které se týkají platónských těles. Diskutován je vzájemný vztah povrchů 
platónských těles, jejich vzájemné vepsání, počty vrcholů, hran a stěn, úhly, 
které svírají jejich stěny atd. Ani strukturou ani obsahem však nedosahují 
úrovně Eukleidových knih. 

Text Smolíkova překladu byl přepsán doslova, včetně všech znaků, symbolů, 
znamének i diakritiky. Pokud to jen trochu šlo, byla zachována i celková úprava 
textu (odstavce, podtrhávání, zápisy rovností apod.). Byly provedeny jen dvě 
změny. 

První změna se týká označení bodů v textu i na obrázcích. Smolík je značí 
velkými psacími písmeny, při přepisu byla použita velká tiskací písmena. 

Druhá změna se týká obrázků. Ve Smolíkově rukopisu jsou všechny obrázky 
narýsovány tužkou a umístěny na vnějších okrajích stránek.1 V našem přepisu 
jsou obrázky zhotoveny počítačovým programem 3D a vsazeny na příslušná 
místa do textu. 

1 Viz první stránka XV. knihy, která je zde vlevo, resp. celá první kniha, která je v obrazové 
příloze. 
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