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V tomto textu se  seznámíme s některými prehistorickými a  starověkými způsoby záznamu a 
zápisu  čísel.  Čerpat  přitom  budeme  z  dochovaných  dokladů.  U  prehistorie  se  jedná 
o archeologické nálezy (kosti),  zápisy čísel pak doložíme přímo dobovými prameny. V případě 
starověkého Egypta se jedná o papyry, v případě starověké Mezopotámie pak přímo o autografy – 
klínopisné tabulky z různých období. 

Prehistorie

Jedním z nejstarších dokladů aritmetické činnosti lidí je vrubovka z Dolních Věstonic. Jedná se 
o 18  cm dlouhou vřetenní  kost  mladého vlka  s  55  zářezy  rozdělené  do 2  skupin po  30  a  25 

zářezech. Nalezl ji profesor Karel Absolon roku 1936 na tábořišti lovců mamutů z období mladšího 
paleolitu (před 25 – 28 000 lety). 

Vrubovka byla užívána až do začátku 19. století. Její výhodou bylo, že se mohla rozříznout 
podélně,  přičemž jednu část si  nechal  věřitel  a druhou dlužník. Tak mohla vzniknout snadno 
ověřitelná  smlouva.  Navíc  umožňovala  spočítat  příslušné  objekty  (kusy  dobytka,  kusy  zboží, 
potravin) i lidem, kteří jinak číslovky a operace s nimi neovládali. Z matematického hlediska se  
přitom využívá principu bijekce – dvě množiny mají stejnou mohutnost (tj. „mají stejný počet 
prvků“), pokud mezi nimi existuje vzájemně jednoznačné zobrazení. U konečných množin je tato 
definice velmi názorná, u nekonečných pak podává návod, jak ukázat, že dané dvě množiny mají  
stejnou  mohutnost.  Princip  vrubovky  se  tak  v  19.  století  stal  základem  mnoha  hlubokých 
výsledků rodící se teorie množin. 

V posledních desetiletích bylo podniknuto několik expedic, které přinesly další velmi staré 
doklady matematické činnosti lidí a posunuly dokonce časovou hranici nejstaršího dochovaného 
artefaktu hlouběji do minulosti. Jedná se zejména o 1,3 metru dlouhý kel mamutí samice s mnoha  
zářezy, které však nejsou uspořádány, tak vznikají pochybnosti, zda se opravdu jedná o vrubovku. 
Dalším argumentem proti  matematické povaze tohoto nálezu je  jeho veliká hmotnost,  a  tedy 
nepraktičnost.  Aritmetický  význam  tohoto  nálezu  je  však  možný,  jeho  stáří  je  odhadováno 



přibližně na 36 – 40 tisíc let. Zasloužila se o něj  rusko-norská expedice, jež byla podniknuta 
v letech 1992 – 1997 v  podhůří polárního Uralu (Мамонтовая Курья). 

Přírodní národy a stopy fylogeneze pojmu číslo v jazycích

Z  hlediska  zkoumání  ontogeneze  na  základě  paralely  s  fylogenezí  je  zajímavé  připomenout 
přírodní národy. Lze u nich sledovat rané fáze vývoje vzniku představ o čísle. Číslo zde však 
musíme důsledně odlišit od jeho numerace. Zcela nepřehlédnutelným se jeví fakt, že číslo stojí na 
vysokém stupni abstrakce – utváření tohoto pojmu je velmi pozvolné. Způsob vyjadřování čísel 
primitivních národů je zkoumán již dlouhou dobu, za kterou se shromáždilo mnoho výsledků.  
Například  studium  jazyků  australských  domorodých  kmenů  ukázalo,  že  třicet  z  nich  nemá 
číslovku pro počty větší než čtyři. Jistě ani v minulosti první lidé na tom nebyli jinak. Navíc ze 
struktury číslovek u některých kmenů je zřejmé, že i číslo tři zpočátku nebylo vyvinuto. Vyšší  
čísla se totiž vyjadřovala složením známých (menších) čísel. 

Příkladem systému obsahujícího jako základní číslovky pouze jedničku a dvojku je: 
guna, barkula, barkula–guna, barkula–barkula, … 

Systémem se třemi základními číslovkami jsou například: 
mal, bulan, guliba, bulan–bulan, bulan–guliba, guliba–guliba, … 

a, oa, ua, oa–oa, oa–oa–a, oa–oa–oa, … 

Stopy tohoto vývoje lze zaznamenat i v morfologii některých jazyků, zejména v dvojném 
čísle (tzv. duálu). Duál byl užíván v sanskrtu, na ústupu byl v klasické řečtině, dodnes je užíván 
v semitských jazycích (např. arabštině, hebrejštině). V češtině jsou zachovány už jen zbytky duálu,  
a to zejména ve zvláštním skloňování  substantiv označujících některé párové orgány (ruce, oči,  
uši, …). 

Alternativní způsob počítání bez označování číslovek je s využitím prstů. Na prstech lze 
přitom počítat až do sta. Lze využít i nohou či jiných částí lidského těla. Jsou známy případy, kdy 
na prstech současně počítaly dvojice či trojice lidí, jednotlivé části těla jsou přitom označeny čísly. 

Počítání na prstech zanechalo významné stopy zasahující až do současnosti. První z nich je 
označení  samotné  číslice  v  některých  indoevropských  jazycích.  V  češtině  máme  adjektivum 
„digitální“.  Přitom latinské „digitus“ znamená „prst“.  Druhou, mnohem významnější stopou, je 
základ většiny používaných a  zachovaných numeračních soustav.  Většinou se  jedná o  základ 
deset, známé jsou i soustavy pětkové a dvacítkové. Například dvacítková soustava byla základem 
mayské numerační soustavy. Její stopy nacházíme i ve francouzštině: 

80 = 4 dvacítky 90 = čtyři dvacítky a deset
quatre-vingts quatre-vingt-dix 

Naproti tomu některé zdánlivě dvanáctkové systémy mohou být naopak čistě desítkové, například 
v angličtině: 

eleven = jeden navíc twelve = dva navíc
(10 + 1) (2 + 10)

Starověký Egypt

Ze  starověkého  Egypta  máme,  pokud  se  jedná  o  matematické  spisy,  velmi  málo  dokladů. 
Dochovalo  se  nám jen velmi  málo  delších  textů.  Mezi  nimi  dominují  dva  hieratické  papyry: 
Rhindův a Moskevský. Další jsou méně významné (např. Berlínský papyrus a Kožený svitek). 





 

 
 





 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


