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Abstrakt Príspevok sa zaoberá už celkom zabudnutým 
predchodcom kalkulačiek, ktorým sú logaritmické pravítka 
a tabuľky a ich vplyvom na rozvoj vedy a techniky. Ľudia, ktorí 
v matematike nenašli zaľúbenie, sa na škole tešili na kalkulačky, 
teda na čarovnú tenkú skrinku, z ktorej bez váhania a bez chýb 
vypadávajú výsledky. Veď prečo strácať čas namáhavým počítaním, 
keď na to existuje stroj. A namiesto mozgovej činnosti 
spotrebovávajúcej časť života to vypočíta nám dnes známa 
kalkulačka, alebo mobilný telefón. No nebolo tomu z pohľadu 
histórie vždy tak a ľudský um mal ešte veľký význam na ceste 
k správnemu výsledku základných numerických operácií. 
Logaritmické pravítka a tabuľky nepočítajú bez zásahu človeka ako 
kalkulačky, ale numerický výpočet výrazne uľahčujú oproti 
samotnému peru a papieru. 
 
Kľúčové slová história, logaritmické pravítka a tabuľky, 
matematika veda a technika 
 
 
 

1. ÚVOD 
 
Každý si asi spomína zo základnej či strednej školy na riekanky 
typu: a jedna mi zostala, koľko krát sa mi deliteľ nachádza vo 
zvyšku s pripísaným ďalším číslom delenca, alebo s pripísanou 
nulou a tak podobne. Na hodinách matematiky základnej či strednej 
školy sme si toho všetci užili dosť. Až na pár výnimiek, ktoré 
v Kráľovnej Vied našli zaľúbenie, sa väčšina tešila na kalkulačky 
a ich využívanie počas hodín matematiky alebo fyziky. Na 
nenápadné a tenké zariadenie, z ktorého vypadávajú správne 
výsledky bez akéhokoľvek intelektuálneho pričinenia používateľa. 

A namiesto mozgovej činnosti spotrebovávajúcej časť života to 
vypočíta stroj spotrebovávajúci zanedbateľný prúd z 3 V batérie. 
Tejto podmnožine dejín – histórii numerickej matematiky, resp. 
logaritmickým pravítkam a tabuľkám sa budeme venovať v tomto 
príspevku. 

Pomocou viac alebo menej zábavných mechanizmov sa počítalo asi 
od roku 1620 (vynález logaritmického pravítka a tabuliek) až do 
sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy všetko 
mechanické vytlačili malé elektronické kalkulačky. V príspevku 
budeme rozoberať fascinujúci zjav skrývajúci sa v exponenciálnej 
funkcii a s ním spojený počiatok logaritmických tabuliek a pravítok, 
ktoré z neho vznikli. O vplyve logaritmov na rozvoj numerického 
počítania sa pojednáva aj v publikáciách [4, 9, 15, 18]. 
 
 

2. LOGARITMY 
 
Najprv uvedieme úvahu, ktorá podľa uvedených prameňov viedla 
k vzniku logaritmov. Pochopiteľne je násobenie väčších čísel na 
papier  časovo náročná operácia aj pre rýchlych a hlavne 
neomylných počtárov. Ale celkom zaujímavým a hlavne 
jednoduchým systémom sa dá spočítavaním násobiť a odčítavaním 
deliť. So základom 2 to vyzerá ako v (1). 
 
20 = 1;  21 = 2;  22 = 4;  23 = 8;  24 = 16;  25 = 32;  26 =
64;  27 = 128;  28 = 256; ….   (1) 
 
Teraz, keď si vypočítame triviálny príklad: 4x16=? Aj tak každý vie, 
že je výsledok 64. Všimnime si zaujímavú vlastnosť vyššie 
uvedených celočíselných mocnín čísla 2 a ich exponentov, teda tých 
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čísel, ktorými musíme číslo 2 umocniť, aby sme mocniny dostali. 
Pre číslo 4 je exponent 2, a pre číslo 16 je exponent 4. A skúsme tie 
exponenty spočítať. Tak teda 2+4=6. A nájdime v (1) číslo 
2 umocnené na 6. A to je na počudovanie výsledok súčinu, teda 64. 
Celé sa to odohráva podľa (2). 
 
4𝑥16 = 22𝑥24 = 2.2 𝑥 2.2.2.2 = 22+4 = 26 = 64 (2) 
 
Je to jednoduchý príklad, ale každý asi uzná, že 2+4=6 je 
jednoduchšie ako 16x4=40+24=64. Prakticky zmýšľajúcemu 
človeku pravdepodobne napadne otázka, k čomu je to všetko dobré. 
Pomocou práve takéhoto, ale mierne vylepšeného mechanizmu, sa 
dajú aj iné čísla násobiť, deliť a dokonca aj umocniť a odmocniť na 
ľubovoľný exponent. Ako zostaviť omnoho lepšiu tabuľku, s ktorou 
sa to dá, vymyslel škótsky matematik, fyzik, astronóm a astrológ 
John Napier. Bolo to v dobe, keď sa ešte nerozlišovala astronómia 
a astrológia, chémia a alchýmia a podobne. A tak akýsi tvorivý 
inštinkt daný zopár jedincom nášho druhu nebol niečím brzdený. 
Okrem katolíckej cirkvi samozrejme. Na základe počtárskej praxe 
sa vyskytla aj potreba explicitného (teda samostatného na jednej 
strane rovnice) vyjadrenia exponentov. Tak v matematike potom 
vznikol zápis (3). 
 
𝑎𝑏 = 𝑐   

 
⇔    log𝑎 𝑐 = 𝑏    (3) 

 
A exponent, aby to nebolo také nudné, sa už volá logaritmus. Napier 
zobral ako základ logaritmov (to je to číslo, ktoré sa umocňuje) číslo 
o málo menšie od 1. Potom by sa ale tieto úvahy trochu 
skomplikovali, tak zoberme číslo od jedna o málo väčšie. Výsledky 
úvah potom vyzerajú krajšie. Pre pomerne malé čísla tak vznikajú 
obrovské logaritmy a dá sa tak presnejšie počítať. Napríklad 
zoberme za základ číslo 1 + 1

1000
= 1,001 . 

 
To sa od jednotky až tak veľmi nelíši. A chceme ho umocniť 
toľkokrát, aby sme dostali číslo 2. To 1,001 musíme umocniť 
približne 693 krát. Teda platí vzťah (4). 
 
1,001693 ≅ 2  

 
⇔   log1,001 2 ≅ 693   (4) 

 
A teraz spravme takú vec, aby logaritmus nebol až taký obrovský 
(veď predstavme si ho aspoň pre 1000ku). Skúsme to napísať v 
tvare (5). 
 
log1,001 2 ≅ 693 = 1000𝑥0,693   (5) 
 
A rovnosť (5) prepísaná do jednoduchšieho exponenciálneho tvaru 
nadobúda tvar (6). 
 

�1 + 1
1000

�
1000𝑥0,693

= ��1 + 1
1000

�
1000

�
0,693

≅ 2 (6) 

Výraz v hranatej zátvorke:  �1 + 1
1000

�
1000

≅ 2,71692 nápadne 
pripomína číslo 𝑒  nazvané na počesť Leonharda Eulera Eulerovým 
číslom. No keď sa číslo, ktorého prevrátená hodnota sa pripočítava 
k jednotke a ktoré to celé umocňuje bude zväčšovať, tak dostaneme 
(7). 
 

�1 + 1
10 000

�
10 000

≅ 2,71815, �1 + 1
1000 000

�
1000 000

≅ 2,71828 
      (7) 
 
A v tom poslednom výraze sú už všetky miesta Eulerovho čísla 
presné. Takto približne sa začalo číslo 𝑒  zjavovať. Ďalšie zjavenie 
tohto čísla nastalo definovaním exponenciálnej funkcie, ktorej 
derivácia sa rovná jej samej, a nahradením tejto funkcie na okolí 

nuly polynómom. Ale to bolo o niečo neskôr. Teda číslo e poznáme 
v bežnom tvare limity postupnosti: 𝑒 = lim𝑛→∞ �1 + 1

𝑛
�
𝑛

 , a je 
známe nám bežným technikom z predmetov o základoch 
vysokoškolskej matematiky. Tabuľky so základmi 1 + kúsok alebo 𝑒 
počítanie veľmi uľahčili, ale neboli pre ľudí také vhodné, ako 
tabuľky so základom = počet prstov horných (ale aj dolných) 
končatín. Pri bežnom počítaní sa desatinná čiarka posúva hore dole, 
a to by s takýmito tabuľkami až tak jednoduché nebolo. Napríklad 
mocniny desiatky, na ktorých stoja peniaze aj miery, nemajú až také 
pekné logaritmy so základom 𝑒, ako ukazuje (8). 
 
log𝑒 1 = 0  ;   log𝑒 10 ≅ 2,30259  ;   log𝑒 100 ≅
4,60517  ;   log𝑒 1000 ≅ 6,90776  ;  …   (8) 
 
Je jasné, že tie logaritmy sa vzostupne líšia len o konštantu, ale tá 
konštanta je transcendentné číslo log𝑒 10. So základom 10 to už 
vyzerá podstatne jednoduchšie, ako ukazuje (9). 
 
log10 1 = 0  ;   log10 10 = 1  ;   log10 100 = 2  ;   log10 1000 =
3  ; …      (9) 
 
A to celé z prostého dôvodu, ako ukazuje (10). 
 
100 = 101−1 = 10

10
= 1  ;   101 = 10  ;   102 = 10𝑥10 = 100  ;  … 

      (10) 
 
Konštanta, o ktorú sa vzostupne líšia desiatkové logaritmy mocnín 
desiatky, je už jednotka. Tabuľky so základom 𝑒 nie je až také 
náročné prepočítať na tabuľky so základom 10. Dá sa to 
vynásobením logaritmov so základom 𝑒 konštantou, ktorú označíme 
𝑚. 
 
Tú konštantu vypočítame podľa (11). 
 
𝑚 log𝑒 𝑥 = log10 𝑥     (11) 
 
Predpokladajme, že 𝑥 = 10 a dostaneme (12): 
 
𝑚 log𝑒 10 = log10 10 = 1    (12) 
 
Potom pre číslo 𝑚 platí (13): 
 
𝑚 = 1

log𝑒 10
     (13) 

 
Stačí nám teda vypočítať logaritmy čísel od 1 do 10 so základom 𝑒, 
a už máme aj logaritmy so základom  10, aj keď po zdĺhavých 
prepočtoch. A ak máme logaritmy čísel od 1 do 10, tak už máme aj 
logaritmy čísel od 10 do 100 aj od 100 do 1000 aj od 1000 do 
10 000 a tak ďalej. Na príklade sa najlepšie pochopí výhoda základu 
10. Nech sa príklad týka čísla 6 a jeho násobkov číslom 10, ako 
ukazuje (14). 
 
log10 6 ≅ 0,778 15125  

 
⇔   100,778 15125 ≅ 6  (14) 

 
A číslo 60 sa dá napísať v exponenciálnom tvare (15), a jeho 
desiatkový logaritmus v tvare (16). 
 
60 = 6𝑥10 = 100,77815125𝑥101 = 101,77815125  (15) 
 
log10 60 ≅ 1,77815125    (16) 
 
Teda ak chceme logaritmus čísla 60, stačí k logaritmu čísla 
6 pripočítať jednotku. A to je pointa praktickosti základu 10. Ak 
chceme logaritmus čísla 6000, stačí k logaritmu čísla 6 pripočítať 
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trojku a tak podobne. Toto s logaritmami so základom 𝑒 také 
jednoduché nie je. 

Ďalej uvedieme príklad násobenia dvoch čísel pomocou 
desiatkových logaritmov (17): 
 
7,38𝑥45,9 =?     (17) 

Nájdeme desiatkové logaritmy násobenca a k násobiteľa, teda (18 - 
19). 
 
log10 7,38 = 0,868 0564    (18) 
 
log10 45,9 = log10 4,59𝑥10 = 1 + 0,661 8127  (19) 
 
Logaritmy spočítame a dostaneme (20). 
 
0,868 0564 + 1,661 8127 = 2,529 8691 = 2 + 0,529 8691 
      (20) 
 
K logaritmu 0,529 8691 nájdeme jeho číslo a vynásobíme číslom 
100, ako ukazuje (21) a získali sme výsledok násobenia a nenásobili 
sme. 
 
100,529 8771𝑥102 = 338,742    (21) 
 
V nasledujúcich podkapitolách uvedieme normálne dôkazy viet na 
počítanie s logaritmami. 
 
 

2.1 Veta o logaritme súčinu dvoch čísel 
 
𝑎 = 10𝑚  ;   𝑏 = 10𝑛  
 
log10 𝑎 = 𝑚  ;   log10 𝑏 = 𝑛     
 
𝑎 𝑥 𝑏 = 10𝑚 𝑥 10𝑛 = 10𝑚+𝑛    
 
log10 𝑎 𝑥 𝑏 = 𝑚 + 𝑛 = log10 𝑎 + log10 𝑏  (22) 
 
Ak je základ 10, tak sa podľa dohody číslo 10 pod log nepripisuje, 
tak to od teraz písať nebudeme. Podstata tejto významnej vety 
o logaritmoch (22) sa dá takto jednoducho vysvetliť. Každý túto 
vetu pozná zo strednej školy (starší aj zo základnej), ale málo kto 
vie, prečo to tak je. 
 
 

2.2 Veta o logaritme podielu dvoch čísel 
 
𝑎
𝑏

= 10𝑚

10𝑛
= 10𝑚−𝑛      

 
log 𝑎

𝑏
= 𝑚 − 𝑛 = log𝑎 − log𝑏   (23) 

 
Veta (23) je len obdobou vety (22). 
 
 

2.3 Veta o logaritme mocniny 
 
𝑎𝑞 = (10𝑚)𝑞 = 10𝑚𝑞     
 
log𝑎𝑞 = 𝑚𝑞 = 𝑞 log𝑎    (24) 
 
V (24) je 𝑞 racionálne číslo alebo iracionálne zaokrúhlené teda 
v konečnom dôsledku „prakticky racionálne“. Aj logaritmy sú 
iracionálne čísla s nekonečným dekadickým rozvojom 
a pochopiteľne sa používajú ako zaokrúhlené racionálne čísla. 

Výsledok výpočtu má potom určitú chybu, ktorá ale pri praktických 
výpočtoch nie je podstatná. Podstatné je, koľko platných číslic je 
potrebných. V minulosti astronómovia používali aj 14 miestne 
logaritmické tabuľky, ktoré tvorilo niekoľko zväzkov. 

Zostavené logaritmické tabuľky so základom 10 bývali väčšinou 3, 
5 alebo 7 miestne. 3-miestne bývali uvedené v rôznych technických, 
základných matematických  knihách a slúžili na rýchly približný 
alebo názorný didaktický výpočet. Takéto tabuľky sú uvedené 
napríklad aj v [15] a zaberajú len približne 4 strany. Tiež sa 
štandardne uvádzali v rôznych druhoch strojníckych tabuliek. 
Štandardne najviac používané boli 5 miestne tabuľky. Boli už 
vytlačené vo zvláštnej knihe aj s logaritmami goniometrických 
funkcií a rôznymi inými výpočtovými tabuľkami, ako napríklad 
[16]. Takéto tabuľky boli najpopulárnejšie pre postačujúcu presnosť 
a rozumný objem knihy. 7 miestne logaritmické tabuľky čísel 
a goniometrických funkcií od autorov otca a syna Valouchových 
[17] majú pri formáte A4 až 486 strán. To nie je až tak zanedbateľná 
veľkosť knihy, ktorá sa ale aj tak pohodlne vojde do tašky. Ale keď 
to máme porovnávať s kalkulačkou, ktorú používame v dnešnej 
dobe, praktickosť je diskutabilná. Väčšina úvah opísaných v tejto 
kapitole pochádza z [15]. 
 
 

3. LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO 
 
Najprv trochu o obyčajných rysovacích pravítkach, ktoré všetci 
poznajú. Aká zaujímavá vec sa s dvomi rysovacími pravítkami dá 
spraviť a na ktorú vôbec nie sú určené? S určitou presnosťou sa dá 
s nimi bezmyšlienkovite spočítavať a odčítavať (asi veľa ľudí by 
povedalo, že bezmyšlienkovite znamená počítať na kalkulačke). 
Pravítka dáme k sebe stupnicami, aby nuly oboch boli oproti. Teda 
aby jedna stupnica mala čísla zrkadlovo a dole hlavou a aby obe 
stupnice do rovnakého smeru stúpali. Vypočítajme 2+3. Číslo 
0 prvého pravítka dajme oproti číslu 2 druhého pravítka. A čo sa asi 
tak nachádza na druhom pravítku oproti číslu 3 prvého pravítka? 
Spočítané 2+3=5. Viď Obrázok 1. 
 

 
Obrázok 1: Pravítka a ukážka výpočtu 2+3=5. Zdroj: Vlastný. 
 
Presnosť takéhoto počítania je pochopiteľne obmedzená, lebo 
stupnicu nemožno donekonečna deliť na stále menšie kúsky. 
Najmenší dielik rysovacieho pravítka je fyzikálna realizácia jedného 
milimetra a nie je prakticky možné rozdeliť ho na 10 menších 
rovnakých dielikov. Týmto je obmedzená presnosť všetkých 
počítacích prístrojov, na ktorých sa odčítava zo stupníc. Tieto 
prístroje dostali názov analógové počítače. Začali logaritmickými 
pravítkami a rôznymi trecími a skrutkovými mechanizmami. 
Podrobne je týmto prístrojom venovaná značná časť významnej 
publikácie [3]. Ich kariéra skončila diferenciálnymi analyzátormi, čo 
boli organizované zhluky RLC obvodov a operačných zosilňovačov. 
Diferenciálne analyzátory skončili, keď začali elektronické 
samočinné číslicové počítače (tak sa voľakedy volali počítače). 
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Mimochodom číslicový počítač je aj škôlkarské počítadlo 
10guľôčok na drôte. Pracuje v stavoch a nie spojito ako hore 
popísané 2 pravítka. 
 
Naspäť k pravítkam. Skúsme teraz predeliť číslom 10 čísla 
zobrazené na rysovacom pravítku. Potom zistime logaritmy 
prirodzených čísel od 1 do 10 a s možnou presnosťou ich nanesme 
na pravítko. Tie logaritmy sú: 
 

log 1 = 0; log 2 = 0,301; log 3 = 0,477; log 4 = 0,602; 
log 5 = 0,699; log 6 = 0,778; log 7 = 0,845; 

log 8 = 0,903; log 9 = 0,954; log 10 = 1  (25) 
 
Logaritmy píšeme s presnosťou na 3 miesta, lebo s vyššou 
presnosťou by aj tak praktická realizácia bola nemožná. Je jasné, že 
tie rovnosti v pravom slova zmysle neplatia a malo by sa tam písať 
približne sa rovná, ale takto je to uvedené pre jednoduchosť. 
Jednoducho sa dajú tieto hodnoty s touto presnosťou vyznačiť na 
rysovacom pravítku. A potom samozrejme ako sa dajú s pravítkami 
spočítavať dĺžky, teda centimetre a milimetre, ktoré predstavujú 
čísla, dajú sa spočítavať aj dĺžky predstavujúce logaritmy čísel. 
Skúsme k vyznačeným logaritmom pripísať aj čísla, ktorých 
logaritmy to sú. Dĺžka na pravítku je realizáciou 𝑓(𝑥) a označenie 
dĺžky je samotné 𝑥. Týmto vzniká takzvaná funkcionálna stupnica. 
Prakticky teda pod (nad) 0,301 napíšeme 2 a tak podobne. Vtedy 
dostaneme dve rovnaké funkcionálne stupnice oproti sebe, viď 
Obrázok 2. 

 
Obrázok 2: Obyčajné pravítka s logaritmickými stupnicami. Zdroj: 
Vlastný. 
 
Teraz spočítajme dĺžky predstavujúce logaritmy čísel 2 a 3 pomocou 
dvoch pravítok. Spočítajme teda pravítkami dĺžky predstavujúce 
čísla 0,301+0,477 a to tak, že číslo 0,477 horného pravítka je nad 
číslom 0,778 dolného pravítka. Nie je na tom nič významné, je to to 
isté, ako hore uvedené 2+3=5. Ale pozrime sa, čo je napísané pri 
jednotlivých logaritmoch. Pri čísle 0,778 je napísané 6. Spočítali 
sme logaritmus 2 rovný  0,301 a logaritmus 3 rovný 0,477, dostali 
sme 0,778 a to je logaritmus čísla 6. Vypočítali sme teda na 
pravítkach súčin 2x3=6 spočítavaním dĺžok úsečiek. A týmto 
sme dostali z dvoch obyčajných pravítok pravítko logaritmické. 
Spočítavame mechanicky úsečky a vidíme čísla, ktorých logaritmy 
sú dĺžky spočítavaných úsečiek. Teda spočítavame a vidíme 
vynásobené, viď Obrázok 3. 
 

 
Obrázok 3: Násobenie a zároveň aj delenie na logaritmickom 
pravítku. Platí 2x3=6. Nad prvý činiteľ, číslo 2 spodného pravítka 
nastavíme číslo 1 horného pravítka. Oproti druhému činiteľovi, číslu 
3, na hornom pravítku je na dolnom pravítku výsledok, číslo 6. 
Alebo log2 + log3 = log6. Obdobne je to s delením, napríklad 6/3=2. 
Oproti delencovi na dolnom pravítku sa umiestni deliteľ na hornom 
pravítku. Oproti číslu 1 horného pravítka vidíme na dolnom pravítku  
podiel. Alebo  log 6/3 = log 6 − log 3 = log 2. Zdroj: Vlastný. 

Obrázok 4: John Napier (vľavo) a William Oughtred (vpravo). [19, 
20] 
 
Ďalej treba vysvetliť dôležitú vec, čo treba spraviť, ak násobíme 
20x30 alebo 2x3000 alebo 200x0,03. S pravítkom vôbec nič. Násobí 
sa tak isto, ako 2x3. Len pri počítaní logaritmami vôbec treba čísla 
upraviť na tvar 𝑋 = 𝑥. 10𝑛 kde 𝑋 je hoci aké číslo rôzne ako 0, a 𝑥 
je číslo od 1 vrátane do 10 (ale menšie ako 10) všetkými ciframi 
zhodné s číslom 𝑋 a 𝑛 je celočíselná mocnina desiatky zvolená tak, 
aby rovnosť platila. Príklad na tento spôsob zápisu čísiel je (26). 
 
498 = 4,98. 102;   0,000328 = 3,28. 10−4  (26) 
 
Potom sa dajú pravítkom vynásobiť alebo vydeliť čísla od 1 do 10 
a výsledok sa vynásobí desiatkou umocnenou na súčet mocnín. Teda 
napríklad (27). 
 
200 𝑥 0,0003 = 2. 102 𝑥 3. 10−4 = 6. 10−2 = 0,06 (27) 
 
Takto jednoducho sa dajú s číslami od 1 do 10 násobiť a deliť hoci 
ako veľké aj malé čísla. S geniálnym nápadom naniesť na 2 oproti 
sebe sa pohybujúce pravítka logaritmy, ale napísať tam ich čísla, 
prišiel anglický vzdelanec William Oughtred približne v roku 1621, 
teda krátko po objave logaritmických tabuliek Napierom (píšeme 
rovno logaritmy, malo by sa správne písať dĺžky predstavujúce 
logaritmy). Týmto počinom začala vznikať jedna celá oblasť 
matematiky zvaná nomografia. Nomografia je všeobecne počítanie 
pomocou papierov na ktorých je kvantum čiar a spojením dvoch 
hodnôt sa získa tretia, ktorá predstavuje výsledok (veľmi 
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zjednodušene). O nomografii veľmi podrobne pojednávajú 
publikácie [5, 6, 10, 11, 12, 13]. Posledný výdych nomografie boli 
letecké navigačné pravítka, ktoré sa do nedávna vozili v lietadlách, 
keby náhodou zlyhali navigačné prístroje. Dnes už je nomografia len 
súčasťou matematickej histórie. Logaritmické pravítko sa pre svoju 
jednoduchosť a praktickosť rýchlo rozšírilo. Jeho presnosť je asi 
3 platné číslice. Hovorím asi, lebo pri štandardnej dĺžke stupnice 
logaritmického pravítka možno výsledok na stupnici medzi číslami 
1 a 2 odčítať na 3 číslice presne a štvrtá sa odhadne, a na konci 
stupnice medzi číslami 9 a 10 sa dá odčítať na 2 číslice presne 
a tretia sa odhadne. To je jedna z krásnych vecí vznikajúcich pri 
logaritmických stupniciach a tabuľkách. Presnosť je relatívna 
a závisí od toho, kde od 1 do 10 sa číslo nachádza. 

Obrázok 5: Logaritmické pravítko typu Rietz. Zdroj: Vlastný. 
 
Ďalej treba zmieniť modul logaritmického pravítka. Je to dĺžka 
logaritmickej stupnice od zobrazenej 1 do zobrazenej 10. Ak je to 
štandardných 250 mm, tak je to vzdialenosť v milimetroch medzi 
1 a 10. 
 
Logaritmické pravítko sa skladá z telesa pravítka, šupátka (podľa 
P.S.P. posúvača, ale nikdy nikto tú vec tak nazývať nebude) 
a sklíčka s ryskou. Odfotili sme najmenšie československé 
logaritmické pravítko s modulom 10 cm, ktoré je na Obrázku 5. 
 
Tento model má tieto stupnice: 
 
𝑥 - logaritmická od 1 do 10 s modulom 100 mm na telese aj na 
šupátku, 

1/𝑥 - prevrátená od 1 do 10 s modulom 100 mm na šupátku, 
 
𝑥2- logaritmická od 1 do 100 s modulom 50 mm aj na telese aj na 
šupátku, 
 
𝑥3 - logaritmická od 1 do 1000 s modulom 10/3 mm na telese, 
 
log – rovnomerne delená stupnica logaritmov (na hore popisovanom 
rysovacom pravítku tá, ktorú má pôvodne), 
 
s - stupnica sínusu, 
 
t - stupnica tangensu. 
 
 

3.1 Násobenie pomocou stupnice x 
 
Pri násobení sa úsečky sčítavajú. S číslami počítajme tak, že ich 
upravíme na tvar (28). 
 
174 𝑥 213 = 1,74. 102 𝑥 2,13. 102 = 3,71. 104 = 37 100   (28) 

 
Obrázok 6: Postup pri násobení pomocou stupníc x. Zdroj: Vlastný. 
 
Číslo 1 na šupátku nastavíme oproti číslu 1,74 na telese, rysku 
sklíčka posunieme na 2,13 na šupátku a na telese čítame výsledok 
3,71. Teda podľa hore zadaného príkladu 37 100. Presný výsledok je 
37062. 
 
Teraz vypočítajme triviálnych 7x8. Podľa minulého príkladu 
nastavme 1 šupátka na 7 telesa a pod 8 šupátka nie je nič, je to mimo 
stupnice (Obrázok 7). 
 

 
Obrázok 7: Ukážka násobenia, kedy sme mimo spodnej stupnice 
pravítka. Zdroj: Vlastný. 

Je jasné, že keby logaritmická stupnica pokračovala ďalej, teda od 
10 ku 100, mala by rovnaké delenie, bola by rovnako dlhá, len 
namiesto 7 by bolo 70 atď. Teda všetko krát 10. Tak isto by sa dala 
stupnica predĺžiť doľava, tam by bola od 0,1 do 1. Z toho vyplýva, 
že žiadnu inú stupnicu, ako je od 1 do 10 na násobenie a delenie 
nepotrebujeme. 

Teda 7x8 vypočítame takto (Obrázok 8): 
 

 
Obrázok 8: Postup pre výpočet 7x8 pomocou logaritmického 
pravítka. Zdroj: Vlastný. 
 
Číslo 10 na šupátku nastavíme oproti číslu 8 telesa. Pod číslom 
1 šupátka by sa na telese nachádzalo 0,8 teda sme číslo 8 vydelili 
číslom 10. A 0,8x7=5,6 je na telese pod číslom 7 na šupátku 
(vyznačené ryskou sklíčka). Teda aby sme mohli použiť 
logaritmické pravítko museli sme číslom 10 deliť, aby bol výsledok 
správny, musíme ho číslom 10 násobiť. Trochu náročnejší príklad je 
(29). 
 
82,5𝑥4,46 = 8,25𝑥4,46𝑥10 = 3,68𝑥10𝑥10 = 368 (29) 
 

 
Obrázok 9: Príklad výpočtu  82,5x4,46. Zdroj: Vlastný. 

Presný výsledok je 367,95. Aj najmenšie logaritmické pravítko 
s trochou praxe poskytuje použiteľné výsledky. 
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3.2 Delenie pomocou stupnice x 
 
Pri násobení sa úsečky sčítavajú, pri delení odčítavajú. S číslami 
počítajme tak, že ich upravíme na taký tvar, ako pri násobení. 
Napríklad (30). 
 
533: 2,71 = (5,33: 2,71). 102 = 197   (30) 
 

 
Obrázok 10: Delenie pomocou logaritmického pravítka. Zdroj: 
Vlastný. 
 
Delenca 5,33 nájdeme na  telese a nastavíme naňho rysku sklíčka. 
Oproti nemu na rysku sklíčka nastavíme na šupátku deliteľa 2,71. 
Pod číslom 1 šupátka je na telese podiel 1,97 čo po vynásobení 102 
(ako je napísané vyššie) dáva 197, čo je podiel. Presný výsledok je 
196,67897. 
 
Teraz spravme ilustračný príklad delenia, ktoré na prvý pohľad 
vyjde mimo stupnicu, napríklad 3:4. To je na logaritmickom 
pravítku viď Obrázok 11. 

 
Obrázok 11: Príklad delenia, ktoré vyjde na prvý pohľad mimo 
spodnú stupnicu. Zdroj: Vlastný. 
 
Na telese nastavíme delenca 3 a dáme na neho rysku sklíčka. Na 
rysku sklíčka oproti delencovi 3 dajme deliteľa 4. A číslo 1 na 
šupátku, pod ktorým by sa mal na telese nachádzať výsledok je 
mimo stupnice telesa. Ale ak výsledok, ktorý nevieme odčítať 
vynásobíme číslom 10, tak pod  číslom 10 šupátka sa nachádza na 
telese podiel vynásobený číslom 10, teda 7,5. Aby výsledok bol 
správny treba ho vydeliť číslom 10. Príklad viď výpočet (31). 
 
32,8: 985 = 3,28: 9,85.10. 10−2 = 3,28: 9,85. 10−1 =
3,33. 10−1. 10−1 = 0,0333    (31) 
 

 
Obrázok 12: Príklad výpočtu delenia 32,8/985. Zdroj: Vlastný. 
 
Delenca 3,28 nastavíme na teleso a dáme naňho rysku sklíčka. 
Oproti delencovi dáme na šupátku deliteľa 9,85. Pod číslom 10 
šupátka čítame na telese podiel vynásobený číslom 10, teda 3,33. 
Výsledok po vydelení číslom 10 je 0,0333. Presný výsledok je 
0,033299492. 
 

4. ZÁVER 
 
O mnohých úlohách, čo sa s logaritmickým pravítkom dajú počítať, 
sa tu zmieniť nemôžeme, lebo je toho naozaj veľa. Napríklad 
výpočet druhých a tretích mocnín a odmocnín a kombinovaných 
výpočtov s nimi. Výpočet hodnôt všetkých 6 goniometrických 
funkcií, hoci na pravítku sú len sin a tg a kombinované výpočty 
s nimi ako napríklad sínusová veta. Tak isto výpočet prevrátených 
hodnôt a násobenie a delenie pomocou recipročnej stupnice 
a použitie logaritmického pravítka ako trojmiestnych logaritmických 
tabuliek. Na logaritmickom pravítku sa dajú riešiť jednoducho 
priame a nepriame úmery, tieto aj s mocninami a odmocninami do 
3, dokonca aj hľadanie koreňov kvadratických rovníc bez použitia 
iného výpočtu sú s logaritmickým pravítkom celkom jednoduché 
výpočty. Podrobnejšie o počítaní s logaritmickým pravítkom 
pojednávajú publikácie [1, 2, 7, 8, 14]. Ospravedlňujeme sa tiež za 
značnú nerigoróznosť textu, čo sa v prácach týkajúcich sa 
matematiky nepatrí, ale pri historických výpočtových pomôckach by 
sa to mohlo dať prepáčiť. Cieľom príspevku bolo poukázať na 
históriu numerickej matematiky – logaritmické pravítka a tabuľky 
a ich historicko-technický vplyv na rozvoj vedy a techniky, resp. 
matematiky ako predchodcov kalkulačiek pre dnešnú spoločnosť. 
 
Na záver je vhodné pripomenúť jednu informáciu o použiteľnosti 
logaritmického pravítka. Každý asi videl nejaký film o projektoch 
Apollo. Čo má v každom z nich Eugene Kranz v ruke? 
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