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Úvod

V průběhu několika minulých let jsme se přesvědčili, že stále existuje početná skupina
žáků základních i středních škol, která projevuje zvýšený zájem o matematiku, o
technické a přírodovědné obory. V hodinách matematiky tito žáci s oblibou řeší
nestandardní úlohy, zajímají se nejen o novinky ze světa techniky, ale např. i o
to, na jakém principu pracují přístroje, které lidstvo na cestě k vědění používalo.
Matematické poznatky, které tito žáci získají v hodinách matematiky, jsou samostatně
schopni rozvíjet na základě studia náročnějších matematických textů sahajících nad
rámec RVP. Přitom nemusí jít primárně o žáky zapojené do matematické olympiády
nebo do jiných soutěží. Řada učitelů však uvádí, že pro tyto žáky není k dispozici
dostatek vhodné literatury, která by pomáhala zájem a schopnosti těchto žáků rozvíjet.

Jednota českých matematiků a fyziků se ve své dlouholeté historii problematikou
takových žáků intenzivně zabývala. Již v letech 1940 až 1951 byla JČMF realizátorem
úspěšných knižních edic Cesta k vědění a Brána k vědění. Na tuto edici navázaly v le-
tech 1961–1988 publikace Školy mladých matematiků. Následující vakuum jsme se
pokusili v r. 2016 zaplnit projektem Ve světě matematických aplikací. Žákům základ-
ních i středních škol jsme nabídli internetové kursy, kde se mohli získat matematické
poznatky jdoucí mírně nad rámec školské matematiky a při řešení úloh si pak ověřit,
do jaké míry studovanou problematiku zvládli.

Protože zájem o tyto kursy projevily desítky žáků z celé republiky a výborný
ohlas mělo i závěrečné soustředění nejlepších řešitelů, rozhodli jsme se opakovat ana-
logické kursy i v následujících letech. Naši snahu podpořilo MŠMT, které tyto aktivity
Jednoty českých matematiků a fyziků zařadilo do programu „Podpora nadaných žáků
základních a středních škol“. Díky této podpoře jsme mohli v r. 2018 vydat publikaci
Svět matematických aplikací, která přinesla vybrané kursy prvních tří ročníků.
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Nyní jsme tedy připravili další svazek, v němž naleznete materiály čtyř kursů,
které proběhly v letech 2019 a 2020. Jsou zde uvedeny kompletní texty, které museli
účastníci prostudovat i zadání úloh, které následně řešili včetně vzorových řešení.
Potěšilo nás, že i v letošním roce, který byl tak výrazně poznamenán koronavirovou
pandemií, která po většinu roku zcela změnila školní režim žáků základních i středních
škol, se našla řada žáků, kteří se aktivně do řešení našich kursů zapojili, Doufáme
současně, že předložené materiály využijí i učitelé základních a středních škol jako
doplňující texty pro nadané žáky nebo jako podklady pro samostatnou práci žáků.

Editoři



Obsah

Ř+A+D+Y+ . . . aneb Počítáme do nekonečna (Jiří Bouchala & Petr Vod-
strčil) 7
Lekce 1. Úvod do číselných řad – motivační příklady . . . . . . . . . . . 8
Lekce 2. Posloupnosti a jejich limity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lekce 3. Číselné řady a jejich součet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lekce 4. Geometrické řady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lekce 5. Přerovnávání řad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lekce 6. Několik příkladů a poznámek na závěr . . . . . . . . . . . . . . 42

Krása geometrie (Alena Šarounová) 49
Lekce 1. Zrod posvátné geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lekce 2. Pokrývání roviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lekce 3. Čtvercová síť a její proměny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Lekce 4. Zrozeno z kružnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lekce 5. Kánony krásy a geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Lekce 6. Tajemství skrytá v geometrii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Matematika a spravedlnost (David Kruml) 131
Lekce 1. Tahová hra „loupežník a soudce“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Lekce 2. Bimaticové hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Lekce 3. Smíšené strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Lekce 4. Markovské řetězce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Lekce 5. Jednoduché a opakované hry 2×2 . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Lekce 6. Vězňovo dilema a markovské strategie . . . . . . . . . . . . . . 162

5



6

Matematika ukrytá v sochách a obrazech (Eva Zelendová) 169
Lekce 1. Drobnosti na úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Lekce 2. Rovinné obrazce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Lekce 3. Prostorové objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Lekce 4. Kombinatorika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Lekce 5. Posloupnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Lekce 6. Binární relace, funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Řešení 237
Ř+A+D+Y+ . . . aneb Počítáme do nekonečna . . . . . . . . . . . . . . 238
Krása geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Matematika a spravedlnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Matematika ukrytá v sochách a obrazech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283



Ř+A+D+Y+ . . .
aneb

Počítáme do nekonečna

Jiří Bouchala & Petr Vodstrčil



Lekce 1. Úvod do číselných řad – motivační pří-
klady

Už od pradávna lidé umí sečíst konečně hodně (reálných) čísel a této schopnosti
hojně využívají. Současně ale existuje celá řada situací, kdy bychom potřebovali umět
sčítat i nekonečně mnoho čísel1. Ukažme si pro ilustraci několik z nich. A začněme
známým paradoxem řeckého filozofa Zénóna z Eleje, který žil již v 5. století před
naším letopočtem.

Příklad 1.1. Zénón sledoval fiktivní závod v běhu mezi Achillem a želvou. Protože
Achilles byl mnohem rychlejší než želva, vyběhl o něco později. A tudíž ji (dle
Zénóna) nikdy nemohl doběhnout, protože když Achilles doběhl na metu, kde byla
želva v okamžiku, kdy Achilles vyběhl, byla už tato o malý kousek dále; a situace
se opakovala: když Achilles zdolal tento malý kousek, byla želva zase o kousilínek
dál, . . .

Ukažme si, kde je v Zénónově argumentaci chyba. Pro jednoduchost předpoklá-
dejme, že Achilles běží rychlostí 10 m/s a že želva je 100 krát pomalejší, tzn. že
peláší rychlostí 10 cm/s. Počáteční náskok želvy je 10 m. Za 1 s Achilles doběhne na
místo, kde byla želva na počátku závodu. Želva je ovšem v tuto chvíli o 10 cm dále.
Těchto 10 cm Achilles zdolá za 1

100 s, ale mezitím se želva přesune o další 1 mm.
Achilles k překonání 1 mm potřebuje 1

10000 s, . . . . Budeme-li postupně sčítat časy
(uvedené v sekundách), které Achilles potřebuje, aby doběhl na „předchozí“ polohu
želvy, dostaneme čas rovný součtu (číselné řady)

1+
1

100
+

1
10000

+ · · ·=

= 1+
1

102 +
1

104 +
1

106 +
1

108 +
1

1010 + · · · .

Zénónova chyba spočívala v tom, že si neuvědomil, že tento „nekonečný součet“ má
konečnou hodnotu, a to 100

99 = 1,01 (sekund). A skutečně, 1,01 sekund po startu na
místě vzdáleném 10,10 metrů od startovní čáry Achilles želvu doběhne.

1Součtu nekonečně mnoha čísel se říká (číselná) řada.
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Lekce 1. Úvod do číselných řad – motivační příklady 9

Doufáme, že nikoho nepřekvapuje, že Achilles želvu doběhne. Pokud bychom
chtěli zjistit, jak dlouho po Achillově startu se tak stane, samozřejmě žádné neko-
nečné součty používat nemusíme. Stačí si uvědomit, že v čase t (sekund) od startu
je Achilles ve vzdálenosti s1(t) := 10t (metrů) od startovní čáry, zatímco želva ve
vzdálenosti s2(t) := 10+0,1t (metrů). Achilles tedy želvu doběhne v čase t̃, pro který
platí 10t̃ = 10+0,1t̃, tzn. t̃ = 10

9,9 = 100
99 = 1,01 (viz obrázek).

0 t̃ = 1, 01

s2 = 10 + 0,1t

s1 = 10t

t

s

10

Autoři tohoto textu jsou z Katedry aplikované matematiky, a proto mají rádi
příklady ze života. Zde je jeden z nich.

Příklad 1.2. Máme k dispozici hromadu cihel a skládáme je (postupně) na sebe na
stůl tak, aby se stavba nezřítila a aby horní cihla co nejvíce přečnívala přes hranu
stolu.

s1 s2 s3

s4 s5 s6



10 Ř+A+D+Y+ . . . aneb Počítáme do nekonečna

Na obrázku vidíte, jak velkého přesahu můžeme docílit při použití jedné, dvou, . . .
až šesti cihel. Otázka zní, jak velkého přesahu lze docílit, máme-li k dispozici neo-
mezené množství cihel.

Předpokládejme pro jednoduchost, že cihla má délku 2 dm. Prozraďme si, jak
vznikly stavby zobrazené na obrázku.

• Máme-li k dispozici jednu cihlu, položíme ji na stůl tak, aby přečnívala o s1 =
1 dm.

• Stavíme-li ze dvou cihel, položíme tu spodní na stůl tak, aby přečnívala přes
hranu stolu o 1

2 dm a tu druhou na ni položíme tak, aby přes spodní cihlu
přečnívala o 1 dm. Takováto stavba přečnívá přes hranu stolu
o s2 =

(
1+ 1

2

)
dm a NESPADNE!

• Třetí stavbu jsme postavili takto: spodní cihla přečnívá přes hranu stolu o 1
3 dm,

prostřední cihla o 1
2 dm přes spodní cihlu a horní cihla o 1 dm přes pro-

střední cihlu. Celkový přesah takovéto stavby přes hranu stolu je pak s3 =(
1+ 1

2 +
1
3

)
dm a ani tato stavba NESPADNE!

(V našem modelu nepřipouštíme žádný vnější zásah, například, že by na naší stavbu
sedla moucha.)

Obecně se dá ukázat, že n cihel lze na sebe na stůl naskládat tak, aby horní cihla
přesahovala hranu stolu o

sn =

(
1+

1
2
+

1
3
+ · · ·+ 1

n

)
dm.

Odpověď na otázku, jak velkého přesahu lze docílit, máme-li k dispozici neome-
zené množství cihel, pak souvisí s hodnotou nekonečného součtu (tzv. harmonické
řady)

1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+

1
6
+ · · · .

Další příklad na nekonečné součty souvisí s hezkým fraktálem, tzv. Kochovou2 sněho-
vou vločkou.

2Niels Fabian Helge von Koch (25. ledna 1870 – 11. března 1924)



Lekce 1. Úvod do číselných řad – motivační příklady 11

Příklad 1.3. Naším úkolem je určit obsah Kochovy sněhové vločky, tj. rovinného
útvaru K, který vznikne sjednocením nekonečně mnoha trojúhelníků Tn popsaných
následující konstrukcí:

• T1 je rovnostranný trojúhelník s obsahem 1,

• T2,T3,T4 jsou rovnostranné trojúhelníky sestrojené nad prostředními třetinami
stran trojúhelníku T1,

• z následujícího obrázku snadno nahlédnete, jak vypadají trojúhelníky
T5,T6, . . . ,T16, resp. T17,T18, . . . ,T64,

• . . .

Zřejmě (poslední rovnost souvisí se součty geometrických řad, o kterých si budeme
povídat později)

obsah K = obsah T1 +obsah T2 +obsah T3 +obsah T4 + · · ·=

= 1+3 · 1
9
+12 · 1

92 +48 · 1
93 + · · ·=

8
5
.



12 Ř+A+D+Y+ . . . aneb Počítáme do nekonečna

V příkladu 1.1 jsme se setkali s čísly 1,01 a 10,10. Uvědomili jste si, že tato čísla
(a obecně zápisy reálných čísel pomocí desetinných rozvojů) souvisí s nekonečnými
součty?

Příklad 1.4. Co jsou to za čísla

1,01 = 1,0101010101010101010101010101010101010101010101010 . . . ,

10,10 = 10,101010101010101010101010101010101010101010101010 . . . ,

0,83 = 0,8333333333333333333333333333333333333333333333333 . . . ,

π = 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751 . . . ?

Jsou to čísla, která lze vyjádřit pomocí nekonečných součtů (řad)

1,01 = 1+0 · 1
10

+1 · 1
102 +0 · 1

103 +1 · 1
104 +0 · 1

105 +1 · 1
106 + · · · ,

10,10 = 10+1 · 1
10

+0 · 1
102 +1 · 1

103 +0 · 1
104 +1 · 1

105 +0 · 1
106 + · · · ,

0,83 = 8 · 1
10

+3 · 1
102 +3 · 1

103 +3 · 1
104 +3 · 1

105 +3 · 1
106 + · · · ,

π = 3+1 · 1
10

+4 · 1
102 +1 · 1

103 +5 · 1
104 +9 · 1

105 +2 · 1
106 + · · · .

V následujících několika příkladech se pokusíme uhodnout, jaký výsledek má
daný nekonečný součet.

Příklad 1.5.
0+0+0+0+0+0+0+ · · ·= 0,

1+1+1+1+1+1+1+ · · ·=+∞,

1+2+3+4+5+6+7+ · · ·=+∞,

−1−3−5−7−9−11−13−·· ·=−∞.

Příklad 1.6. Máme uhodnout hodnotu součtu
1
2
+

1
4
+

1
8
+

1
16

+
1

32
+

1
64

+ · · · .
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Zde nám dobře poslouží obrázek, díky němuž lze (a správně) vytušit, že daná řada
má součet rovný obsahu čtverce o straně 1, tzn.

1
2
+

1
4
+

1
8
+

1
16

+
1
32

+
1
64

+ · · · = 1.

1

2

1

4

1

8

1

16

1

32

1

64

Příklad 1.7. Nyní nás zajímá, čemu se rovná nekonečný součet

1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + . . . .

Tentokrát z obrázku

1

4

1

42

1

43
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součet tak snadno neurčíme. Můžeme z něj ale vyčíst, že daný součet je konečný
a menší než 1 (dokonce i menší než 1

2 , . . . ). V kapitole věnované geometrickým
řadám se naučíme spočítat, že

s =
1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + · · ·=

1
3
.

Všimněme si, že k tomuto výsledku vede i následující úvaha:

4s = 4
(

1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + · · ·

)
=

= 1+
1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + · · ·︸ ︷︷ ︸

=s

= 1+ s,

a proto

3s = 1 ⇒ s =
1
3
.

V posledním příkladu této kapitolu si ukážeme, že výše uvedený postup není
obecně správný. Při sčítání nekonečného počtu čísel je třeba jisté opatrnosti. Navíc
se ukáže, že vlastně vůbec není jasné, jak je tento součet definován.

Příklad 1.8. Nyní nás zajímá, čemu se rovná nekonečný součet

s = 1−1+1−1+1−1+1−1+1−1+1−1+ · · · .

Ukážeme si tři různé (a nesprávné) výpočty vedoucí ke třem různým (a špatným)
výsledkům:

• s = 1− (1−1+1−1+1−1+ · · ·) = 1− s ⇒ 2s = 1 ⇒ s = 1
2 ,

• s = (1−1)+(1−1)+(1−1)+ · · ·= 0+0+0+ · · ·= 0,

• s = 1− (1−1)− (1−1)− (1−1)−·· ·= 1−0−0−0−·· ·= 1.

Čemu je rovno s?



Lekce 1. Úvod do číselných řad – motivační příklady 15

Cvičení a úlohy k lekci 1

1) Na stránce 10 jsme uvedli, že n cihel lze na sebe na stůl naskládat tak, aby horní
cihla přesahovala hranu stolu o

sn =

(
1+

1
2
+

1
3
+ · · ·+ 1

n

)
dm.

Popište, jak to lze udělat, a dokažte, že vámi navržená stavba nespadne. (50 bodů)

2) Určete (jenom) pomocí obrázku

1

4

1

42

1

43

přibližnou hodnotu součtu řady

1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + · · ·

tak, abyste se dopustili chyby menší než 1
50 .3 (50 bodů)

3Opravdoví frajeři zvládnou pomocí obrázku určit součet dané řady přesně.



Lekce 2. Posloupnosti a jejich limity

Definice 2.1. Posloupností (přesněji: posloupností reálných čísel) rozumíme každou
funkci, jejímž definičním oborem je množina N := {1,2,3,4,5, . . .}.

Jinak řečeno: posloupnost je zobrazení, které každému přirozenému číslu n přiřadí
nějaké reálné číslo.

Posloupnost, která každému n ∈ N přiřazuje číslo an ∈ R (an . . . tzv. n-tý člen
posloupnosti), budeme zapisovat některým z následujících způsobů:

• a1,a2,a3, . . . ;

• {an}∞

n=1.

Příklady posloupností.

• 1729, 1729, 1729, 1729, 1729, 1729, 1729, . . . ; an := 1729 4

. . . konstantní posloupnost, tzn. že pro každé n ∈ N platí

an+1 = an.

• 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, . . . ; an := 2018+n
. . . aritmetická posloupnost, tzn. že existuje takové δ ∈ R, že pro každé n ∈ N
platí

an+1 = an +δ .

• 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, . . . ; an := 2n

. . . geometrická posloupnost, tzn. že existuje takové q ∈R, že pro každé n ∈N
platí

an+1 = qan.

•
{(

1+ 1
n

)n
}∞

n=1
= 2, 9

4 ,
64
27 ,

625
256 ,

7776
3125 ,

117649
46656 ,

2097152
823543 , . . . .

4Číslo 1729, známé jako Hardyho-Ramanujanovo nebo též taxíkové číslo, má jednu zajímavou
vlastnost. Je to nejmenší číslo vyjádřitelné jako součet dvou třetích mocnin (přirozených čísel) dvěma
různými způsoby.

16



Lekce 2. Posloupnosti a jejich limity 17

Jedním z nejdůležitějších pojmů v matematice je pojem limita posloupnosti. Je
to číslo, ke kterému se „blíží“ členy příslušné posloupnosti {an}∞

n=1 pro n „blížící“
se +∞. Jinak řečeno, je to číslo, které je „blízké“ číslům an, když je n „velké“. Sami
tušíte, že výše uvedené věty jako definice pojmu limita neobstojí. Není totiž vůbec
jasné, co se rozumí slovy „blíží“, „blízké“ a „velké“.

Limitou posloupnosti (existuje-li) může být reálné číslo, +∞, nebo −∞. Prohléd-
něme (a promysleme!) si příslušné definice.

Definice 2.2.

• Řekneme, že číslo a ∈ R je limitou posloupnosti {an}∞

n=1,
a píšeme

lim
n→+∞

an = a nebo an→ a,

jestliže pro každé kladné reálné číslo ε platí, že nejvýše konečně mnoho členů
posloupnosti {an}∞

n=1 leží vně intervalu (a− ε,a+ ε).5

• Řekneme, že +∞ je limitou posloupnosti {an}∞

n=1, a píšeme

lim
n→+∞

an =+∞ nebo an→+∞,

jestliže pro každé reálné číslo k platí, že nejvýše konečně mnoho členů posloup-
nosti {an}∞

n=1 leží vně intervalu (k,+∞).

• Řekneme, že −∞ je limitou posloupnosti {an}∞

n=1, a píšeme

lim
n→+∞

an =−∞ nebo an→−∞,

jestliže pro každé reálné číslo l platí, že nejvýše konečně mnoho členů posloup-
nosti {an}∞

n=1 leží vně intervalu (−∞, l).

Ukažme si několik konkrétních příkladů posloupností a jejich limit.

5Rozmyslete si, že lim
n→+∞

an = a ∈ R, pokud pro každé ε > 0 existuje n0 ∈ N takové, že pro každé

n ∈ N, které je větší než n0, platí an ∈ (a− ε,a+ ε).
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Příklad 2.1.

• lim
n→+∞

1729 = 1729,

• 2018+n→+∞,

• 2n→+∞,

• 1
2n → 0,

• lim
n→+∞

1
n = 0,

• posloupnost {(−1)n}∞

n=1 =−1, 1, −1, 1, −1, 1, . . . nemá limitu,

• posloupnost {(−1)n n}∞

n=1 =−1, 2, −3, 4, −5, 6, . . . nemá limitu,

• lim
n→+∞

(−1)n 1
n = 0.

Všechny uvedené příklady jsou (po chvilce přemýšlení) naprosto zřejmé.
Uveďme – pro zajímavost – i několik netriviálních příkladů.

Příklad 2.2.

• Pro každé q ∈ (−1,1) platí, že lim
n→+∞

qn = 0,

• lim
n→+∞

3n2−2n+1
6n2+13n−1 = 1

2 ,

• lim
n→+∞

(√
n+1−

√
n
)
= 0,

• lim
n→+∞

(√
n2 +n+1−n

)
= 1

2 ,

• lim
n→+∞

(
1+ 1

n

)n
= e = 2,718281828459045235360 . . . .

Následující (velmi netriviální a hluboká) věta je jedním ze základních pilířů
matematiky.
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Věta 2.1. Každá neklesající posloupnost 6 má limitu.

Důsledek. Každá nerostoucí posloupnost 7 má limitu.

Poznámka.

• Je-li posloupnost {an}∞

n=1 neklesající, je

lim
n→+∞

an ∈ R∪{+∞}.

• Je-li posloupnost {an}∞

n=1 nerostoucí, je

lim
n→+∞

an ∈ R∪{−∞}.

6Posloupnost {an}∞

n=1 se nazývá neklesající, pokud pro každé n ∈ N platí an ≤ an+1.
7Posloupnost {an}∞

n=1 se nazývá nerostoucí, pokud pro každé n ∈ N platí an ≥ an+1.
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Cvičení a úlohy k lekci 2

1) Vyjádřete číslo 1729 jako součet dvou třetích mocnin (přirozených čísel) dvěma
různými způsoby. (25 bodů)

2) Určete předpisem8 nějakou posloupnost, jejíž prvních 7 členů vypadá takto:

1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
(25 bodů)

3) Najděte všechny aritmetické posloupnosti, které mají konečnou limitu.
(25 bodů)

4) Najděte nějakou nekonstantní posloupnost, která má limitu rovnou 13.
(25 bodů)

8Tím myslíme, že uvedete formuli, jak spočítat n-tý člen příslušné posloupnosti.
Například: předpisem an := n2 je dána posloupnost 1, 4, 9, 16, . . . .



Lekce 3. Číselné řady a jejich součet

Definice 3.1. Řadou (reálných čísel) rozumíme výraz

a1 +a2 +a3 + · · ·=
∞

∑
n=1

an, (3.1)

kde pro každé n ∈ N je an ∈ R.

Číslo an nazýváme n-tým členem řady (3.1), posloupnost {sn}∞

n=1 definovanou
předpisem

sn := a1 +a2 +a3 + · · ·+an =
n

∑
k=1

ak

nazýváme posloupností částečných součtů řady (3.1).

Existuje-li
lim

n→+∞
sn =: s ∈ R∪{+∞,−∞},

nazýváme ji součtem řady (3.1) a píšeme
∞

∑
n=1

an = s;

je-li navíc součet řady s konečný (tzn. s ∈ R), říkáme, že řada (3.1) konverguje.
Pokud s ∈ {+∞,−∞}, nebo součet řady (3.1) (tj. lim

n→+∞
sn) vůbec neexistuje, mluvíme

o divergentní řadě.

Ilustrujme si výše zavedené pojmy několika jednoduchými příklady.

Příklad 3.1.

• Uvažujme řadu
∞

∑
n=1

an, kde

an :=

{
2n pro n ∈ {1,2,3,4},
0 pro n > 4,

21
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tzn.
∞

∑
n=1

an = 2+4+6+8+0+0+0+0+ · · · .

Pak pro posloupnost částečných součtů platí

{sn}∞

n=1 = 2, 6, 12, 20, 20, 20, 20, 20, . . . ,

lim
n→+∞

sn = 20,

a proto
∞

∑
n=1

an = 20.

• Pro posloupnost částečných součtů {sn}∞

n=1 řady

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ · · ·=
∞

∑
n=1

1

platí
sn = n→+∞,

a proto
∞

∑
n=1

1 =+∞.

• Uvažujme řadu

1−1+1−1+1−1+1−1+1−1+1−1+ · · ·=
∞

∑
n=1

(−1)n+1.

Pak posloupnost částečných součtů

{sn}∞

n=1 = 1,0,1,0,1,0, . . .

nemá limitu, a proto řada
∞

∑
n=1

(−1)n+1 nemá součet.
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• Pro posloupnost {sn}∞

n=1 částečných součtů řady

1+2+3+4+5+ · · ·=
∞

∑
n=1

n

platí

sn = 1+2+3+4+ · · ·+n =
1
2

n(n+1)→+∞,

a proto
∞

∑
n=1

n =+∞.

Všimněme si, že pouze první z výše uvedených řad je konvergentní.
Nyní si ukažme několik trochu složitějších příkladů.

Příklad 3.2. Určeme součet řady
∞

∑
n=1

1
n(n+1)

=
1

1 ·2
+

1
2 ·3

+
1

3 ·4
+

1
4 ·5

+ · · · .

Nejdříve si uvědomme, že pro každé k ∈ N platí

1
k(k+1)

=
1
k
− 1

k+1
,

a proto pro posloupnost částečných součtů platí

sn =
1

1 ·2
+

1
2 ·3

+
1

3 ·4
+ · · ·+ 1

n(n+1)
=

=

(
1
1
−1

2

)
+

(
1
2
−1

3

)
+

(
1
3
−1

4

)
+ · · ·+

(
1
n
− 1

n+1

)
= 1− 1

n+1
.

A odtud, protože

lim
n→+∞

sn = lim
n→+∞

(
1− 1

n+1

)
= 1−0 = 1,

již snadno plyne, že
∞

∑
n=1

1
n(n+1)

= 1.
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Věta 3.1. Každá řada
∞

∑
n=1

an s nezápornými členy9 má (nezáporný) součet.

Důkaz. Stačí si uvědomit, že pro posloupnost částečných součtů platí

sn+1 = sn +an+1 ≥ sn ≥ 0,

a je tudíž neklesající (a nezáporná). Dokazované tvrzení proto přímo plyne z věty 2.1
uvedené v lekci 2. Navíc zřejmě

∞

∑
n=1

an = lim
n→+∞

sn ∈ 〈0,+∞)∪{+∞}.

Příklad 3.3. Ukažme, že řada
∞

∑
n=1

1
n2 = 1+

1
22 +

1
32 +

1
42 +

1
52 + · · ·

je konvergentní, tzn. že má konečný součet.

Díky předchozí větě už víme, že uvedená řada má nezáporný součet. Zbývá nám
proto pouze dokázat, že tento není roven +∞. Nejdříve si všimněme, že pro každé
k ∈ N, k ≥ 2, je

1
k2 <

1
(k−1)k

,

a proto pro posloupnost částečných součtů {sn}∞

n=1 a každé n≥ 2 platí

sn = 1+
1
22 +

1
32 +

1
42 + · · ·+

1
n2 < 1+

1
1 ·2

+
1

2 ·3
+

1
3 ·4

+ · · ·+ 1
(n−1)n

=

= 1+
(

1
1
−1

2

)
+

(
1
2
−1

3

)
+

(
1
3
−1

4

)
+ · · ·+

(
1

n−1
− 1

n

)
= 2− 1

n
< 2.

A odtud již snadno vyplývá, že
∞

∑
n=1

1
n2 = lim

n→+∞
sn ≤ 2.

9To znamená, že pro každé n ∈ N je an ≥ 0.
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Poznámka. Dá se ukázat, že
∞

∑
n=1

1
n2 =

π2

6
= 1,6449340668482264364 . . . .

(Neměli bychom tajit, že důkaz tohoto tvrzení – na rozdíl od výše uvedeného důkazu
konvergence – je opravdu těžký.)

Nyní jsme již připraveni zodpovědět otázku z příkladu 1.2 (viz lekce 1) týkající
se stavby z cihel a související se součtem harmonické řady.

Příklad 3.4. Určeme součet harmonické řady

∞

∑
n=1

1
n
= 1+

1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+

... .

Uvědomíme-li si (stejně jako Nicole Oresme už někdy kolem roku 1350), že pro
každé k ∈ N platí

1
2k +1

+
1

2k +2
+

1
2k +3

+ · · ·+ 1
2k+1 ≥

≥ 1
2k+1 +

1
2k+1 +

1
2k+1 + · · ·+

1
2k+1 =

1
2k+1

(
2k+1−2k

)
=

1
2
,

snadno nahlédneme, že
∞

∑
n=1

1
n
= 1+

1
2
+

1
3
+

1
4︸ ︷︷ ︸

≥ 1
2

+
1
5
+ · · ·+ 1

8︸ ︷︷ ︸
≥ 1

2

+
1
9
+ · · ·+ 1

16︸ ︷︷ ︸
≥ 1

2

+ · · · ≥

≥ 1+
1
2
+

1
2
+

1
2
+

1
2
+ · · ·=+∞.

(V lekci 1 jsme si ukázali, že při manipulaci s řadami je na místě jistá opatrnost.
Zodpovědný čtenář by se měl proto pokusit (na základě výše uvedené úvahy) o korektní
důkaz faktu, že

∞

∑
n=1

1
n
=+∞,
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opírající se o vlastnosti příslušné posloupnosti částečných součtů a definici součtu
řady.)

Poznámka. Harmonická řada může dobře posloužit jako ilustrace faktu, že někdy nás
numerické experimenty (byť prováděné na nejrychlejších a nejvýkonnějších super-
počítačích) mohou svádět k nesprávným závěrům. Ukázali jsme si, že

1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+ · · ·=+∞,

tzn. že zadáme-li jakkoliv velké reálné číslo c, je pro dostatečně velké n ∈ N

sn := 1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+ · · ·+ 1

n
> c.

Ukažme si to na konkrétních příkladech, kdy zvolíme několik (a ne zrovna velkých)
čísel c ∈ R:

• zadáme-li c = 10, musíme vzít n≥ 12367; tzn.

s12367 > 10 > s12366,

• zadáme-li c = 15, musíme vzít n≥ 1835421; tzn.

s1835421 > 15 > s1835420,

• zadáme-li c = 100, tzn. chceme-li, aby

sn = 1+
1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+ · · ·+ 1

n
> 100,

nemůže mít n méně než 44 cifer.10

10Pro představu: pokud bychom na nějakém superpočítači postupně sčítali členy harmonické řady
rychlostí 1015 členů za sekundu a chtěli překročit číslo 100, museli bychom sčítat déle než 1020 let.
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Cvičení a úlohy k lekci 3

1) Najděte jakoukoliv řadu, která má součet π2

8 . (25 bodů)

2) Rozhodněte, zda má řada
∞

∑
n=1

(1− (−1)n)

součet, a pokud ano, určete ho. (Vše řádně zdůvodněte.) (25 bodů)

3) Rozhodněte, zda je řada

∞

∑
n=1

1
n3 = 1+

1
23 +

1
33 +

1
43 +

1
53 + . . .

konvergentní. (50 bodů)



Lekce 4. Geometrické řady
S geometrickými řadami jsme se setkali už v lekci 1, a to v příkladech 1.1, 1.3, 1.6,
1.7, 1.8 ale dosud jsme si neřekli, co to geometrická řada je.

Definice 4.1. Řadu

a1 +a2 +a3 +a4 + · · ·=
∞

∑
n=1

an

nazýváme geometrickou, pokud existují reálná čísla a a q taková, že pro každé n ∈ N
je11

an = aqn−1,

tj. řadu

a+aq+aq2 +aq3 + · · ·=
∞

∑
n=1

aqn−1. (4.1)

(
Číslo q nazýváme kvocientem geometrické řady (4.1).

)
Poznámka. Všimněme si, že členy geometrické řady tvoří geometrickou posloupnost.

Nyní se pokusíme zjistit (a podaří se nám to), kdy existuje a čemu je roven součet
geometrické řady.

Je zřejmé, že je-li navíc a = 0, tzn. uvažujeme-li řadu

0+0+0+0+ · · · ,

je tato řada konvergentní a má součet rovný nule. V dalším proto předpokládejme, že
a 6= 0.

Ukažme si, jak součet řady (4.1) závisí na číslech q a a. Připomenete-li si defi-
nici 3.1 z lekce 3, nepřekvapí vás, že se soustředíme na posloupnost částečných součtů
řady (4.1):

sn = a+aq+aq2 +aq3 + · · ·+aqn−1

a její limitu.

11V celém tomto textu definujeme q0 := 1 pro každé q ∈ R; speciálně: 00 = 1.

28
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• Je-li q = 1, je

sn = a+aq+aq2 +aq3 + · · ·+aqn−1 = a+a+a+a+ · · ·+a = na,

a proto

∞

∑
n=1

aqn−1 =
∞

∑
n=1

a = lim
n→+∞

sn = lim
n→+∞

na =

{
+∞ pro a > 0,
−∞ pro a < 0.

• Je-li q ∈ (−1,1), je

(1−q)sn = sn−qsn = a+aq+aq2 +aq3 + · · ·+aqn−1−
−aq−aq2−aq3−·· ·−aqn−1−aqn,

odkud plyne, že
(1−q)sn = a(1−qn),

sn =
a(1−qn)

1−q
,

a proto12
∞

∑
n=1

aqn−1 = lim
n→+∞

sn = lim
n→+∞

a(1−qn)

1−q
=

a
1−q

.

• Rozmyslete si sami, proč pro q > 1 je

∞

∑
n=1

aqn−1 =

{
+∞ pro a > 0,
−∞ pro a < 0.

• Dá se dokázat, že pro q≤−1 (a a 6= 0) součet řady

∞

∑
n=1

aqn−1

neexistuje.
12Už víme z příkladu 2.2 z lekce 2, že pro každé q ∈ (−1,1) je lim

n→+∞
qn = 0.
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Hezkou ilustrací součtu řady

1+q+q2 +q3 + · · · ,

kde q ∈ (0,1), je následující obrázek.

1

1 q q2 q3 q4 . . .

q
q2

q3

1 + q + q2 + . . . = 1

1−q

1− q

0

y = 1− (1− q)x

Příklad 4.1. Vraťme se nyní ke konstrukci Kochovy sněhové vločky K z příkladu 1.3
z lekce 1.

, , , , . . .

Nyní jsme již schopni zdůvodnit, jaký má obsah:

obsah K = obsah T1 +(obsah T2 +obsah T3 +obsah T4 + · · ·) =

= 1+
(

3 · 1
9
+12 · 1

92 +48 · 1
93 + . . .

)
=

= 1+
∞

∑
n=1

3
9

(
4
9

)n−1

= 1+
3
9

1− 4
9

=
8
5
.
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Zkusme se pro zajímavost podívat, jak se mění délky hranic odpovídajících „ite-
rací“ Kochovy sněhové vločky:

K1 := T1,

K2 := T1∪T2∪T3∪T4,

K3 := T1∪T2∪T3∪T4∪·· ·∪T16,

K4 := T1∪T2∪T3∪T4∪·· ·∪T16∪·· ·∪T64,

...

, , , , . . .

Snadno si lze rozmyslet (připomeňme si, že K1 = T1 je rovnostranný trojúhelník
s obsahem 1), že

• délka hranice K1 =
6
4√3

,

• délka hranice K2 =
4
3 · délka hranice K1 =

4
3 ·

6
4√3

,

• délka hranice K3 =
4
3 · délka hranice K2 =

(4
3

)2 · 6
4√3

,

• délka hranice K4 =
4
3 · délka hranice K3 =

(4
3

)3 · 6
4√3

,

• . . . .

Lze si všimnout, že délka hranice Kn =
(4

3

)n−1 · 6
4√3

.
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Lze definovat (ale je to těžké a nad rámec tohoto textu) i délku hranice Kochovy
sněhové vločky K. Ukázalo by se, že tato délka odpovídá součtu řady, pro jejíž
posloupnost částečných součtů platí

sn = délka hranice Kn =

(
4
3

)n−1

· 6
4
√

3
→+∞,

a proto Kochova sněhová vločka je příkladem omezené množiny13 s nekonečnou dél-
kou hranice.

V dalším si ukážeme, jak lze pomocí geometrických řad vyjádřit číslo s periodic-
kým desetinným rozvojem jako podíl dvou celých čísel.

Příklad 4.2.

0,6 =
6
10

+
6

100
+

6
1000

+
6

10000
+ · · ·︸ ︷︷ ︸

geometrická řada s kvocientem 1
10

=
∞

∑
n=1

6
10
·
(

1
10

)n−1

=

=
6
10

1− 1
10

=
6
10
9
10

=
2
3
.

Příklad 4.3.

0,83 =
8

10
+

3
100

+
3

1000
+

3
10000

+ · · ·= 8
10

+

(
3

102 +
3

103 +
3

104 + · · ·
)
=

=
8

10
+

∞

∑
n=1

3
102 ·

(
1
10

)n−1

=
8
10

+
3

100

1− 1
10

=
8
10

+
1
30

=
5
6
.

13Omezenou množinou v rovině rozumíme množinu, která je podmnožinou nějakého kruhu.
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Cvičení a úlohy k lekci 4

1) Najděte nějakou geometrickou řadu, která má součet 13. (10 bodů)

2) Napište číslo 1,234 ve tvaru p
q , kde p,q ∈ N. (40 bodů)

3) Najděte všechna reálná čísla x, pro která platí

∞

∑
n=1

xn = 8−5x.
(50 bodů)



Lekce 5. Přerovnávání řad
V první lekci jsme si ukázali, že při manipulaci s řadami je na místě jistá opatr-

nost. Ne vše, na co jsme zvyklí při sčítání konečně mnoha čísel, lze aplikovat i na
řady. Například součet konečně mnoha čísel nezávisí na pořadí, v jakém tato sčítáme
(mluvíme o tzv. komutativním zákonu). Součet řady však na pořadí sčítanců záviset
může. A tímto jsme prozradili, o čem bude tato lekce.

Změníme-li v dané řadě (jenom) pořadí členů, říkáme, že jsme řadu přerovnali.
Například řady

a2 +a1 +a4 +a3 +a6 +a5 +a8 +a7 +a10 + · · · ,

a1 +a3 +a2 +a5 +a7 +a4 +a9 +a11 +a6 + · · ·

jsou dvě (z nekonečně mnoha možných) přerovnání řady

a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 +a7 +a8 +a9 + · · · .

Přesná definice může vypadat takto:

Definice 5.1. Buď
ϕ : N→ N

bijekce, tj. takové zobrazení, že

• ϕ je prosté
(tzn. že pro každá dvě různá přirozená čísla n1 a n2 je ϕ(n1) 6= ϕ(n2)),

• ϕ je na
(tzn. že pro každé přirozené číslo m existuje přirozené číslo n takové, že ϕ(n) =
m).14

14Tzn. ϕ : N→ N je bijekce, pokud se v posloupnosti

ϕ(1), ϕ(2), ϕ(3), ϕ(4), ϕ(5), ϕ(6), . . .

každé přirozené číslo objeví právě jednou.

34
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Pak o řadě

∞

∑
n=1

aϕ(n) = aϕ(1)+aϕ(2)+aϕ(3)+aϕ(4)+aϕ(5)+aϕ(6)+ . . .

říkáme, že vznikla přerovnáním řady

∞

∑
n=1

an = a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 + . . . .

Příklad 5.1. Uvažujme řadu

1−1+1−1+1−1+1−1+1−·· · ,

o níž už víme, že nemá součet, a takto ji přerovnejme:

1+1−1+1+1−1+1+1−1+ · · · .

Pro posloupnost částečných součtů takto přerovnané řady pak platí

{sn}∞
n=1 = 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, . . . →+∞,

a proto má přerovnaná řada součet +∞.

V následujícím příkladu si prozradíme součet tzv. Leibnizovy řady15

∞

∑
n=1

(−1)n+1

n
= 1−1

2
+

1
3
−1

4
+

1
5
−1

6
+

1
7
−1

8
+ · · ·

a ukážeme si jedno její přerovnání, které má jiný součet.

Příklad 5.2. Lze dokázat (byť to není úplně snadné), že

1−1
2
+

1
3
−1

4
+

1
5
−1

6
+

1
7
−1

8
+ · · ·= ln2 .

= 0,6931471806

15Gottfried Wilhelm Leibniz (1. července 1646 – 14. listopadu 1716)
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a že

1+
1
3
−1

2
+

1
5
+

1
7
−1

4
+

1
9
+

1
11
−1

6
+ · · ·= 3

2
ln2 .

= 1,039720771.

Tento zvláštní jev hezky ilustruje i následující obrázek, na němž jsou znázorněny
částečné součty daných řad pro n ∈ {1,2, . . . ,100}.

Výše uvedené chování souvisí s tím, že pro Leibnizovu řadu

∞

∑
n=1

an =
∞

∑
n=1

(−1)n+1

n

platí
∞

∑
n=1

an = ln2 ∈ R a současně
∞

∑
n=1
|an|=

∞

∑
n=1

1
n
=+∞,

tzn. že je neabsolutně konvergentní.16

V následující větě se dozvíme, že možnost přerovnáním řady získat řadu s jiným
součtem je pro neabsolutně konvergentní řady typická.

16Řadu
∞

∑
n=1

an nazýváme neabsolutně konvergentní, pokud

∞

∑
n=1

an ∈ R a současně
∞

∑
n=1
|an|=+∞.
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Věta 5.1. Nechť
∞

∑
n=1

an ∈ R ,
∞

∑
n=1
|an|=+∞.

Pak

• pro každé s ∈ R∪{+∞,−∞} existuje bijekce ϕ : N→ N taková, že
∞

∑
n=1

aϕ(n) = s;

• existuje bijekce ψ : N→ N taková, že součet řady
∞

∑
n=1

aψ(n) neexistuje.

Vhodným přerovnáním neabsolutně konvergentní řady
lze získat jakýkoliv výsledek.

Příklad 5.3. Uvažujme neabsolutně konvergentní řadu
∞

∑
n=1

(−1)n+1
√

n
= 1− 1√

2
+

1√
3
− 1√

4
+

1√
5
− 1√

6
+

1√
7
− 1√

8
+ · · · (5.1)

a stejné přerovnání jako v příkladu 5.2. Dostaneme tak řadu se součtem +∞.

1− 1√
2
+

1√
3
− 1√

4
+

1√
5
− 1√

6
+

1√
7
− 1√

8
+ · · · .= 0,6048986434,

1+
1√
3
− 1√

2
+

1√
5
+

1√
7
− 1√

4
+

1√
9
+

1√
11
− 1√

6
+ · · ·=+∞.
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Z věty 5.1 plyne, že řadu (5.1) lze přerovnat i tak, aby nově vzniklá řada neměla žádný
součet. A to platí například pro toto přerovnání:

1− 1√
2
− 1√

4
+

1√
3
+

1√
5
+

1√
7
− 1√

6
− 1√

8
− 1√

10
− 1√

12
+

+
1√
9
+

1√
11

+
1√
13

+
1√
15

+
1√
17
−·· · ,

což vidíme i na obrázku.

V následující větě se dozvíme, že v případě tzv. absolutně konvergentních
řad17 pouhou změnou pořadí sčítanců (tj. přerovnáním) součet změnit nelze.

Věta 5.2. Nechť
∞

∑
n=1

an ∈ R ,
∞

∑
n=1
|an| ∈ R

a nechť
ϕ : N→ N

17Řadu
∞

∑
n=1

an nazýváme absolutně konvergentní, pokud

∞

∑
n=1

an ∈ R a současně
∞

∑
n=1
|an| ∈ R.
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je bijekce. Pak
∞

∑
n=1

an =
∞

∑
n=1

aϕ(n).

Součet absolutně konvergentní řady
a řady vzniklé jejím přerovnáním je stejný.

Ilustrujme si toto chování absolutně konvergentních řad na dvou příkladech, kdy
přerovnání volíme stejně jako v příkladu 5.2.

Příklad 5.4.

1− 1
22 +

1
32−

1
42 +

1
52−

1
62 +

1
72−

1
82 + · · ·=

π2

12
.
= 0,8224670334,

1+
1
32−

1
22 +

1
52 +

1
72−

1
42 +

1
92 +

1
112−

1
62 + · · ·=

π2

12
.
= 0,8224670334.

Příklad 5.5.

9
10
−
(

9
10

)2

+

(
9
10

)3

−
(

9
10

)4

+

(
9
10

)5

−
(

9
10

)6

+

+

(
9
10

)7

−
(

9
10

)8

+ · · ·= 9
19

.
= 0,4736842105,
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9
10

+

(
9
10

)3

−
(

9
10

)2

+

(
9
10

)5

+

(
9
10

)7

−
(

9
10

)4

+

+

(
9
10

)9

+

(
9

10

)11

−
(

9
10

)6

+ · · ·= 9
19

.
= 0,4736842105.
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Cvičení a úlohy k lekci 5

1) Rozhodněte, zda může nějaká geometrická řada konvergovat neabsolutně, a pokud
ano, najděte nějakou takovou. (25 bodů)

2) Rozhodněte, zda u řady s nezápornými členy lze (pouhým) přerovnáním získat
řadu s jiným součtem. (Nezapomeňte svoji odpověď řádně zdůvodnit.)

(50 bodů)

3) Najděte nějakou řadu, která má součet −1
3 a která vznikla přerovnáním řady

∞

∑
n=1

(−1)n

2n .
(25 bodů)



Lekce 6. Několik příkladů a poznámek na závěr
Nejdříve se vrátíme k harmonické řadě

∞

∑
n=1

1
n
= 1+

1
2
+

1
3
+

1
4
+

1
5
+ · · · .

V příkladu 3.4 a následující poznámce ve 3. lekci jsme si ukázali, že tato řada má
nekonečný součet, byť posloupnost částečných součtů této řady roste „velmi pomalu“
a „čím dál pomaleji“.18

V následujících příkladech si řekneme něco o součtech několika řad, které vznik-
nou z harmonické řady „vyškrtáním“ některých členů.

Příklad 6.1. Nejdříve vyškrtáme z harmonické řady všechny členy 1
n takové, že

dekadický zápis čísla n obsahuje alespoň jednu cifru 3. Tzn. vynecháme členy

1
3
,

1
13

,
1
23

,
1
30

,
1
31

,
1
32

,
1
33

, . . .

a dostaneme řadu
∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n
=

1
1
+

1
2
+

1
4
+ · · ·+ 1

12
+

1
14

+ · · ·+ 1
22

+
1
24

+ · · ·+ 1
29

+
1
40

+ · · · .

Uvědomíme-li si, že v této řadě se vyskytuje

• právě 8 členů s jednociferným jmenovatelem (a každý z nich je nejvýše roven 1),

• právě 8 · 9 členů s dvojciferným jmenovatelem (a každý z nich je nejvýše
roven 1

10 ),

• právě 8 · 92 členů s trojciferným jmenovatelem (a každý z nich je nejvýše
roven 1

100 ),

• právě 8 · 93 členů s čtyřciferným jmenovatelem (a každý z nich je nejvýše
roven 1

1000 ),

18Dá se dokázat, že posloupnost částečných součtů harmonické řady roste přibližně stejně rychle jako
posloupnost {lnn}∞

n=1.
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• . . . ,

nepřekvapí nás odhad

s =
∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n
≤ 8 ·1+8 ·9 · 1

10
+8 ·92 · 1

100
+8 ·93 · 1

1000
+ . . .=

= 8 ·

(
1+

9
10

+

(
9
10

)2

+

(
9
10

)3

+ . . .

)
= 8 · 1

1− 9
10

= 80,

z něhož vyplývá, že řada
∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n konverguje a její součet je menší nebo roven 80.

Příklad 6.2. Nyní vyškrtáme z harmonické řady všechny členy 1
n takové, že n není

prvočíslo. Tím dostaneme řadu

∞

∑
n=1

n je prvočíslo

1
n
=

1
2
+

1
3
+

1
5
+

1
7
+

1
11

+
1

13
+

1
17

+
1

19
+ · · · .

Dá se ukázat, že přestože posloupnost částečných součtů této řady roste ještě „mnohem
pomaleji“ než posloupnost částečných součtů harmonické řady,19 je

∞

∑
n=1

n je prvočíslo

1
n
=+∞.

Následující obrázek ukazuje, že nemůžeme dělat závěry jen na základě numeric-
kých experimentů. Jsou na něm znázorněny částečné součty řad

∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n
,

∞

∑
n=1

n je prvočíslo

1
n

19Posloupnost částečných součtů řady

1
2
+

1
3
+

1
5
+

1
7
+

1
11

+
1
13

+
1
17

+
1
19

+ · · ·

roste přibližně stejně rychle jako posloupnost {ln(lnn)}∞
n=1.
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pro n ∈ {1000,2000,3000, . . . ,100000}.

Obrázek nás svádí k domněnce, že

∞

∑
n=1

n je prvočíslo

1
n
<

∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n
,

ale my už víme, že

∞

∑
n=1

„3 /∈ n“

1
n
≤ 80 < +∞ =

∞

∑
n=1

n je prvočíslo

1
n
.

Příklad 6.3. Teď si zvolíme k ∈ N a z harmonické řady vyškrtáme všechny členy 1
n

takové, že n není k-tou mocninou přirozeného čísla.

Ukažme si, co lze říci o součtu takto vzniklé řady.

• Je-li k = 1, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n
=+∞,

• je-li k = 2, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n2 =

π2

6
.
= 1,644934068,
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• je-li k = 3, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n3

.
= 1,202056903

(přesnou hodnotu nikdo nezná!),

• je-li k = 4, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n4 =

π4

90
.
= 1,082323234,

• je-li k = 5, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n5

.
= 1,036927755

(přesnou hodnotu nikdo nezná!),

• je-li k = 6, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n6 =

π6

945
.
= 1,017343063,

• je-li k = 7, je
∞

∑
n=1

1
nk =

∞

∑
n=1

1
n7

.
= 1,008349277

(přesnou hodnotu nikdo nezná!),

• . . . .

Řady jsou v matematice velice důležité, lze pomocí nich i definovat některé
z klíčových funkcí. Například pro každé x ∈ R platí

• ex =
∞

∑
n=0

xn

n!
= 1+ x+

1
2!

x2 +
1
3!

x3 +
1
4!

x4 +
1
5!

x5 +
1
6!

x6 +
1
7!

x7 + · · · ,

• sinx =
∞

∑
n=0

(−1)n x2n+1

(2n+1)!
= x− 1

3!
x3 +

1
5!

x5− 1
7!

x7 +
1
9!

x9− 1
11!

x11 + · · · ,
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• cosx =
∞

∑
n=0

(−1)n x2n

(2n)!
= 1− 1

2!
x2 +

1
4!

x4− 1
6!

x6 +
1
8!

x8− 1
10!

x10 + · · · .

Čtenář, který text dočetl až sem, vstane a vzpaží.
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Cvičení a úlohy k lekci 6

1) Určete přibližnou hodnotu součtu řady

∞

∑
n=1

1
n9

tak, aby se od přesné hodnoty lišila o méně než 1
100 . (30 bodů)

2) Určete pomocí součtu čtyř členů jedné z výše uvedených řad přibližnou hodnotu
čísla

√
e. (20 bodů)

3) Rozhodněte, zda konverguje řada

∞

∑
n=1

„0 /∈ n“

1
n
.

(Nezapomeňte svoji odpověď zdůvodnit.) (50 bodů)
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Krása geometrie

Alena Šarounová



Lekce 1. Zrod posvátné geometrie
Geometrie a umění jsou dvě sestry, které byly počaty na úsvitu našich dějin a od té
doby se neustále rozvíjejí a ovlivňují naše životy více, než si připouštíme. Občas se
hádají (pro krásu a přesnost), ale většinou spolupracují ruku v ruce na společném díle.
Podíváme se na jejich soužití v praktickém životě od starověku k renesanci – na některé
ukázky výtvarných umění a architektury. Díky trvanlivému kameni poznamenanému
lidskou tvořivostí poznáváme, co vše z geometrie bylo známo a jak dobře to lidé
uměli využívat. Budeme pracovat starými prostředky na starých úlohách – a jen občas
užijeme něco ze středoškolských znalostí. Budeme „číst“ z obrázků, tvořit a hledat na
pomezí vlastních nápadů, „vizuální geometrie“ a kreslení. A vlastní nápady dotváříme
většinou rádi. Možná pak uvidíte geometrii v jiném světle. (I sochař musí dbát o to,
aby jeho dílo bylo „pohledné“ ze všech stran.)

Geometrie od počátku. . .

Kamkoli pohlédneme, vidíme kolem sebe „něco“. Může to být prostě tma, mlha nebo
jiný tvarově neuchopitelný jev, mohou to být neustále se měnící oblaka na obloze.
Přestože se nám proměňují před očima, o jejich tvarech již hovoříme. Nejen meteoro-
logové z nich vyčtou i jejich „pravděpodobný další vývoj“. Většinou však kolem sebe
vidíme různé objekty, které svůj tvar nemění (nebo sice podléhají změnám, ale tak
pozvolným, že to nevnímáme). Takové objekty můžeme slovně popsat, vymodelovat
v různém měřítku, nakreslit, změřit . . . Některé z těchto objektů vzbuzují naši pozor-
nost více než ty druhé. Mohou nás zaujmout třeba barvou, vůní, polohou nebo svým
tvarem. Právě zájem o určité výrazné tvary stál pravděpodobně u samého počátku
zkoumání a používání těchto objektů v praxi, které vedlo ve svém důsledku ke zrodu
geometrie a jejího rozvoje od starověku do současné podoby.

Takové výrazné a „použitelné“ rovinné tvary známe už od dětství: tvar úsečky,
kruhu, čtverce. I nyní různé společnosti používají vlastní „loga“ – geometricky jedno-
duché a přitom „pěkné, tvarově i barevně vyvážené“ obrazce (jak by řekl výtvarník)
– ve styku s veřejností, na svých reklamách i dokumentech. Jejich obdobou byly ve
starověku různé pečeti stvrzující autorství královských výnosů či majetnictví výrobku,
stáda krav atd.

Přehledné geometrické obrazce však hrály (a dosud ještě hrají) důležitou roli
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i v posvátných rituálech mnohých náboženství i drobných lidových slavností. V době,
kdy většina lidí neznala písmo, sloužily i k rychlé orientaci (kříž na budově = asi
kaple?, erb na štítu bojovníka = nepřítel?).

Obrázek 1.1: Historicky významné rituální symboly – ukázky

Zejména stavby zasvěcené bohům musely být zbudovány velmi přesně podle da-
ných předpisů (tvar půdorysu, výškové i materiálové řešení, dokonce i rituální postupy
prací na nich), „neboť to jsou příbytky boha“. Zde se postupně rodila tzv. „posvátná
geometrie“ – v podstatě geometrie, kterou lze realizovat pomocí jednoduchých pomů-
cek: kolíků, provazce a dobových znalostí geometrie (pro architekturu), předepsaných
pravidel kompozice obrazů (např. pro malbu ikon) atd. Zde všude se setkáme s geo-
metrií, kterou jste poznali většinou už na základní škole. Jen jste tehdy ještě netušili,
jak důležitá byla (a je i nyní) pro naši společnost. Tak se na ni spolu podívejme.

Egypt – řeč kamene

Lidé se vždycky zajímali o svou minulost. Zajímáme se o ni samozřejmě i my. Ale
nemůžeme říkat, že ji známe. Vždycky záleží na pramenech, které k nám promlouvají
z dávnověku. Na tom, jak jsme je pochopili. Na tom, jaké prameny jsme objevili –
a jaké ještě objeveny nebyly. Na tom, jak odborníci ty prameny ohodnotili (a jak je –
vzhledem k politice té dané doby), využili a zveřejnili. Písemné prameny pokládali
vědci dlouho za jediný zdroj poznatků. A nyní víme, že mnohé z těch písemností byly
podvrhy, že nové nálezy nás nutí přehodnotit mnohé závěry starších studií atd. Naučili
jsme se vážit si více hmotných svědků starověku. I zde ovšem záleží na materiálu, do
něhož byla vtištěna lidská práce. V oblastech, kde rostou stromy, se stavělo většinou
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ze dřeva – a to se zachová do naší doby jen tehdy, je-li stále v bažině, vodě či v per-
mafrostu. V bezlesých končinách se užíval kámen, pokud tam byl, jinak se většinou
využívala hlína. Kolem velkých řek starověkých civilizací se dodnes hojně užívá na
venkově ještě rákos ke stavbě obydlí i lodí. Nejvíce můžeme vyčíst z kamene. Kámen
s námi mluví dvěma způsoby: zachované stavby prozrazují geometrické (i estetické)
znalosti tehdejších stavitelů, do kamene vtesané reliéfy a nápisy velmi usnadnily roz-
luštění starých soustav písma i „oživení“ dávno zapomenutých jazyků a umožnily
nám částečný vhled do kultury i do soukromí tehdejších obyvatel. Vydejme se tedy
do starověkého Egypta! Právě zde se nám dochovaly četné nástěnné reliéfy zachycu-
jící obřady zakládání nových chrámů – a to obrazem i písmem. Slavnostní zahájení
stavby chrámu pro bohyni Hathoru nám dokládá reliéf z Dendery (obr. 1.2). Faraon
Merimer (zleva) drží společně s bohyní Safchet měřické pruty svázané symbolickým
napínacím lanem (měřickým provazcem) a zlaté palice k zatloukání kolíků. Nad hla-
vou bohyně je vytesán půdorys chrámu, vpravo stojí syn faraona s bohyní Hathorou.
Relief je doplněn nápisem: Žijící bůh, nádherný syn Thoftův, vychovaný vznešenou
bohyní v chrámu vládce země, napíná v radosti lano. S pohledem zaměřeným na bod
středu souhvězdí býčí kýty vytyčuje chrám vládkyně Dendery tak, jak se to dělávalo
dříve. Nejen tento nápis, ale i četné dochované stavby dokazují, že byly orientovány
podle vybraných hvězd nebo světových stran.

Obrázek 1.2: Rituální zakládání chrámu v Dendeře (Egypt, přibližně 2500 let před
naším letopočtem)

Již stavby ze 4. tisíciletí před naším letopočtem dokládají značně rozvinuté zna-
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losti geometrie. K vyměřování a orientaci zejména chrámových staveb potřebovali
tehdejší budovatelé vytyčovat obdélníky a trojúhelníky vhodných vlastností, zjistit
směr poledníku, orientovat se v souhvězdích na obloze, pracovat pomocí předkresle-
ných plánů a ctít zavedené „kánony“ (ctít doporučené poměry částí objektů k celku).
K dispozici měli zprvu jen měřický provazec, kolíky a palici k jejich zatloukání.
(Tomu dnes ve škole odpovídá pravítko bez měřítka, tužka a kružítko).

Na tomto místě musíme učinit úmluvu: vyměřením např. rohů obdélníkového
pozemku získáváme (přesně řečeno) opravdu jen pozemek tvaru obdélníku (lze říci
i „model obdélníku“), ale ne „obdélník“ v matematickém smyslu. My se však při-
držíme méně přesné, ale používané zeměměřické hantýrky a budeme hovořit o obdél-
níku, o vyměřeném čtverci atp.

Jako napínači lan

Podívejme se, co jsme schopni těmito prostředky „v terénu vytýčit“ my sami. Pomocí
kolíků můžeme vyznačit na přírodní ploše jen body, úsečku tam zakreslit nelze.
Budeme potřebovat dostatečně dlouhý a poddajný provaz (měřický provazec), několik
barevných a do špičky přiříznutých latěk k vytýčení odměřených „bodů“a palici
k jejich zatloukání do země. (Na hřišti lze tyto kolíky nahradit např. plechovkami
vyplněnými drobnými kamínky, aby se neposouvaly z místa, na dlažbě i křídou
vyznačenými křížky. To už ale neodpovídá reálnému vyměřování.) Skupina měřičů
by měla být aspoň čtyřčlenná: jeden „zeměměřič“, který plánuje a hlídá provedení
jednotlivých kroků, a tři „nosiči provazců“.

Obrázek 1.3: Vyměřování pozemků provazcem za dozoru písaře (vlevo)

Pokud si vyznačíme (např. uzly) na provaze určitou délku „provazce“ jako zá-
kladní jednotku, můžeme odměřit jeho postupným přikládáním délku zdi. Dělením
(přehýbáním) provazce získáme jeho polovinu, čtvrtinu, osminu atd. (I při výpočtech
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pracovali Egypťané nejraději dělením „množství“ na poloviny či jeho zdvojnásobová-
ním.)

Zvolíme-li si na provazu 10 m dlouhém devítimetrovou „jednotku“, můžeme vy-
týčit obrazce (body – vrcholy n-úhelníků, dvojice rovnoběžných úseček, dvojici na-
vzájem kolmých úseček, úsečku vycházející z daného bodu a rovnoběžnou s danou
úsečkou (toto však s určitým omezením). Rozdělíme-li naši jednotku opakovaným
půlením na čtyři části, spojíme její koncové uzly a vypneme provazec, vytvoříme ko-
sočtverec, pomocí něhož lze konstrukce většiny výše uvedených úloh provést. (Všim-
něte si, jak je důležité, aby ve skupině byli aspoň čtyři členové!) Vyzkoušejte si (nejlépe
na hřišti) tyto konstrukce a popište jejich postup i omezení daná délkou provazce!

Obrázek 1.4: Tvarové proměny kosočtverce k vyměřování

Nejjednodušším a tvarově nejpevnějším n-úhelníkem je trojúhelník. Pro potřeby
zeměměřičů jsou nejvýznamnější trojúhelníky rovnostranné a pravoúhlé. Rovno-
stranný trojúhelník z provazce lze libovolně přenášet, posouvat, překlápět podle
některé z jeho stran atd. Na obrázku vidíte nejčastěji používané obrazce složené
z rovnostranných trojúhelníků nebo obrazce, které se jejich pomocí a dalších kroků
vyměřit mohou.

Obrázek 1.5: Konstrukce odvozené z rovnostranného trojúhelníku
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Čtverec a obdélníky

Konstrukci čtverce pomocí provazců lze provést několika způsoby. Vždy však musíme
sestrojit pravý úhel. Můžeme to provést přímo „na staveništi“. Výhodnější je však
jednoduchá přenosná pomůcka, kterou získáme dvojím přehnutím kousku papíru.
Elegantnější je přehnutí kruhu vystřiženého z papíru na čtvrtiny (počátek myšlenky
užívání stupnice na obvodu kruhu), ale stačí i jeho beztvarý větší útržek. Školní
trojúhelník s ryskou se zrodil jako pomůcka pro rýsování u nás v Čechách kolem roku
1950 a ještě v roce 1975 v Berlíně děti ve škole tento „vynález“ nepoužívaly a kolmice
k přímkám konstruovaly pomocí kružítka. Nejpřesnější konstrukce čtverce v terénu
začíná vytýčením dvojice úseček navzájem kolmých.

Obrázek 1.6: Konstrukce čtverce – různé postupy

Má-li být stavba tvarově harmonická, používají architekti zpravidla určitou sestavu
rozměrů i vzájemných poměrů velikosti částí a celku (např. oken a celé stěny), které
jsou odvozeny geometricky ze základních obrazců. Pro starý Egypt byl velmi důležitý
obdélník složený ze dvou čtverců. Z takového obdélník lze vyčíst nejen velikost
jednotky (strana čtverce), její dvojnásobek (delší strana obdélníku) a délku jeho
úhlopříčky.

Obrázek 1.7: Obdélník ze dvou čtverců a dělení jeho úhlopříčky na třetiny
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Obdélník užívaný v architektuře i umění

Obdélník ze dvou čtverců sloužil i k odvození dalšího obdélníku, který byl užíván také
již v době předcházející stavbě pyramid. Jeho konstrukce je snadná nejen s pomocí
kružítka, ale i s provazci. Setkáváme se s ním na stavbách i obrazech od starověku
po současnost a setkáme se s ním i my. Sestrojíme-li podle obrázku 1.8 bod dělící
delší stranu výchozího obdélníku (tzv. zlatý řez úsečky), získáme rozměry obdél-
níku s pozoruhodnými vlastnostmi (tzv. zlatého obdélníku), kterého si povšimneme
podrobněji.

Obrázek 1.8: Konstrukce zlatého obdélníku

Je možné, že zlatý obdélník byl „objeven náhodou“ (jako mnoho objevů v naší
historii) a teprve později se ukázalo, jak význačnými vlastnostmi se může chlubit.

Při hledání řešení různých úloh často používáme analogie. Nemůžeme se na
ně spolehnout, protože často vedou k chybným tvrzením. Občas však bývají velmi
užitečné, dovedou nás k nápadu (ovšem pokud jejich „výsledný závěr“ důkladně
ověříme). Zkusme to také! Všichni známe kancelářský papír „formátu A4“. Je to
obdélník velikosti vašich větších školních sešitů. Jeho tvar nebyl zvolen náhodně. Byl
odvozen z obdélníku A0, který má obsah 1 metr čtvereční a délky stran v poměru délek
strany a úhlopříčky čtverce. Pokud takový obdélník rozdělíme na dva obdélníky střední
příčkou kolmou na delší stranu obdélníku, získáme dva shodné obdélníky formátu A1.
Rozdělením jednoho z nich stejným způsobem získáme obdélníky formátu A2 atd.
Takové dělení je provedeno na obr. 1.9a – a teoreticky by se mohlo v dělení pokračovat
dále. Všechny takto vytvořené obdélníky jsou si navzájem podobné. Abychom dělení
dali jistý řád, jsou zde zakresleny i úhlopříčky, které postupně vytvářejí lomenou čáru.
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a) b)
Obrázek 1.9: Dělení obdélníku kancelářského papíru

Na sousedním obrázku 1.9b jsou vyznačené dva trojúhelníky – 12P a 34P, které
jsou stejnolehlé podle bodu P – středu stejnolehlosti. Tedy i úsečky 12 a 34 jsou
stejnolehlé podle bodu P a je vidět, že délka úsečky 34 je polovinou délky úsečky 12.
Ovšem i dvojice trojúhelníků 23P a 45P a další jsou ve stejném vztahu.

Použijme podobný postup pro zlatý obdélník. Z předchozího obdélníku jsme
oddělovali obdélníky stejného tvaru. Oddělíme-li ze zlatého obdélníku ABCD (viz
obr. 1.10a) zlatý obdélník EBCF , zůstane „zbytek“ – tedy čtverec AEFD. Pokračo-
váním tohoto postupu dostáváme řadu zmenšujících se čtverců i zlatých obdélníků.
Na obr. 1.10b jsou vyznačeny úhlopříčky čtverců (tvoří lomenou čáru) a střed stejno-
lehlosti dvojic úseček (např. úseček AF – JH, FH – JL atd.) podobně jako při dělení
předchozího obdélníku (obr. 1.9a,b). Protože jsou všechny úhly v bodech zlomu čáry
pravé, snadno zjistíme, že pro délky jejích částí platí: AF = FH+HJ, FH = HJ+JL
atd. Dostáváme celou posloupnost úseček od nejmenší úsečky QM, přes úsečky ML,
LJ, JH, HF , až FA, jejichž délka pravidelně „roste“. Můžeme tedy zapsat, že platí:
Poměr délek menší k větší části úsečky dělené zlatým řezem je stejný jako poměr
délky větší části úsečky k délce úsečky celé. (Graficky to lze naznačit jednoduše
více způsoby. S početním aparátem se ve starověké praxi moc nepracovalo, vše se
„vykoukalo“ z obrázků. To ovšem neznamená, že to „koukání“ postrádalo logiku.
„Dobře“ číst obrázky znamená přemýšlet s pomocí obrázků – a to se naučíme jejich
používáním a tvořením.)
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a)

b)
Obrázek 1.10: Dělení zlatého obdélníku

Osiridův trojúhelník

Veškerá činnost, která ve starověku souvisela s budováním svatyní, byla svým způ-
sobem „posvátná“ a posvátnými byly i jisté poměry délek a geometrické tvary při
vyměřování a stavbě používané. Jedním z nejdůležitějších obrazců byl bohu zasvě-
cený „Osiridův trojúhelník“. Jde o pravoúhlý trojúhelník se stranami 3, 4 a 5 jednotek.
Dobře se konstruuje – a navíc součet jednotek jeho stran (tedy obvod) dává číslo 12,
které samo bylo základem egyptské měrné soustavy (a hraje důležitou roli do dnešní
doby). Tento trojúhelník (viz obr. 1.11) je vložený do obrazce, z něhož lze vyčíst
několik důležitých poměrů. Obrazec sám vychází z kruhu s průměrem 12 jednotek.
Osiridův trojúhelník CDE se stranou CE na vodorovném průměru kruhu se dotýká
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vrcholem D úhlopříčky (nedokresleného) obdélníku se stranami 6 a 12 jednotek (spo-
jení dvou čtverců). Další (také nedokreslený) obdélník ACDQ s úhlopříčkou AD je
doplněn konstrukcí zlatého řezu úsečky AC – bodem B. Při pečlivém rýsování ob-
rázku zjistíme, že body B a E „téměř splývají“. Tady je důležité to slůvko „téměř“.
Úsečka AE měří 5 jednotek, ale úsečka AB přibližně 4,99 jednotek. Ve starověku to
možná nevěděli. (I mnozí současní umělci používají místo zlatého řezu jen přibližnou
hodnotu – často právě 5/8 celkové délky úsečky – při řešení kompozice díla.)

Obrázek 1.11: Posvátný obrazec – Osiridův trojúhelník v geometrické síti

Geometrických obrazců, které stanovovaly poměry a z nichž se „odebíraly míry“
pro jednotlivé části stavby, reliéfu či obrazu, existuje více. S některými se setkáme
v dalších lekcích.
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Cvičení a úlohy k lekci 1

1) Zjistěte, jaký symbolický význam měly aspoň čtyři obrazce na obr. 1.1! Nakreslete
a vysvětlete aspoň dva další symboly podobného významu z našeho kulturního
prostředí! (10 bodů)

2) Vyřízněte ze silného papíru kruh o průměru nejméně 40 cm a vyznačte v něm dva
kolmé průměry. Na nich blízko koncových bodů připevněte „hledí“ (svislé úsečky
nebo úsečka a průzor – špejle, papír atp.). Tím získáte „přístroj k vytyčování
pravých úhlů“ – jakýsi předobraz „dioptry“, z níž se později vyvinuly přístroje
topografů. Touto pomůckou a provazcem vytyčte dva čtverce podle naznačeného
postupu z obr. 1.6. (15 bodů)

3) Narýsujte si obr. 1.7, popište vrcholy obdélníku a další vyznačené body na obrázku.
Dokažte, že tato konstrukce dělí úhlopříčku obdélníku na třetiny. Pomocí této
konstrukce sestrojte devítinu delší strany obdélníku a zapište postup. (10 bodů)

4) Zkonstruujte zlatý obdélník ZO (viz obr. 1.8). Jeden z jeho vrcholů zvolte za střed S
stejnolehlostí a sestrojte obraz ZO: a) polovičních rozměrů, b) dvojnásobných
rozměrů. (Úhlopříčky všech ZO leží na jedné přímce.) Pro obě úlohy existují dvě
řešení, pro první narýsujte oba způsoby. (20 bodů)

5) Vyhledejte zlaté obdélníky na architektuře z velkého obr. 1.12! (Návod: Na
průhlednou folii si přerýsujte zlatý obdélník s jednou úhlopříčkou a prodlužte
obraz této úhlopříčky a jedné strany obdélníku. Získáte tak „redukční úhel“ k rych-
lému ověřování tvaru obdélníků.) Zlaté obdélníky zvýrazněte pastelkou a obrázek
zašlete! (20 bodů)
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Obrázek 1.12: Zlaté obdélníky v architektuře
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6) Do zlatého obdélníku ABCD na obr. 1.13 je počítačem zakreslena tzv. zlatá spirála.
Později se k ní ještě vrátíme. Zatím si dobře obrázek prohlédněte a zkuste nalézt
něco geometricky zajímavého a popsat svůj objev. (Nápověda: Všimněte si trojice
úseček T P, UP a V P a trojice úseček XP, Y P a ZP.) (25 bodů)

Obrázek 1.13: Zlaté obdélníky v architektuře



Lekce 2. Pokrývání roviny
V praxi se často setkáváme s úlohami, které vedou k vyhledání vhodných tvarů
vyplňujících danou plochu nebo prostor. Jde např. o „vydláždění“ dané plochy dlaž-
dicemi, či „rozřezání“ daného tělesa na díly určitých vlastností. Geometricky to lze
popsat jako „vyplnění daného prostoru útvary bez jejich překrývání a bez mezer“.
Hovoříme o pokrývání roviny (teselace) stereotomii (tedy o „řezání prostoru“). Jed-
notlivým prvkům, kterými rovinu či prostor vyplňujeme, říkáme „buňky“ (cely), ale
v praxi se hovoří většinou o dlaždicích či kamenech, protože právě ve stavebnictví se
takové úlohy nejčastěji řeší. . . . Zatím jsme tvary těchto dlaždic nijak neupřesňovali.
Tuto úlohu totiž běžně „řeší“ nejen člověk, ale i příroda kolem nás. Těla se skládají
z buněk, kůra stromů se dělí na plátky, těla ryb jsou kryta šupinami, zdivo skládáme
z cihel . . . Naše krajina je rozdělena na řadu parcel nejrůznějších velikostí a tvarů.
Může jít i o jisté virtuální „dělení“, které prostým okem pozorovat nelze . . . .

Možnosti takových dělení jsou nepřeberné. Může jít o geometrické dělení kruhu
(obr. 2.1), o dláždění podlahy různými n-úhelníky (obr. 2.2, 2.3) či vyplnění plochy
plísní na živné půdě v laboratoři rozrůstajícími se koloniemi plísní (obr. 2.4). I po-
litické rozdělení naší republiky na kraje je takovým „pokrytím plochy“. V mapách
jsou zakresleny hranice krajů. Jejich průběh je ovlivněn historicky, přírodními pod-
mínkami, průmyslem, početností obyvatelstva, dopravními sítěmi atd. Ideální hranice
z lomených čar by teoreticky byly výhodnější, kratší a přehlednější, v praxi je však
zcela nepoužitelná.

Obrázek 2.1: Dělení kruhu
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Obrázek 2.2: Tvarově okrasná dlažba Obrázek 2.3: Tvarově okrasná dlažba

Obrázek 2.4: Postupný růst kolonií plísní

Ornamenty a mozaiky

Už sám název ORNAMENT (z latinského „ornare“ – zdobit) odkazuje na možnost
uměleckého přístupu k jeho tvorbě. Každý ornament je vytvořen podle určitých pravi-
del opakování svých částí, tedy užíváním geometrických zobrazení známých ze školní
geometrie.

Nejjednodušším ornamentem je frýz – ozdobný pás, na němž se v pravidelných
rozestupech opakují stále stejné motivy, Pokusy o takový ornament vyrytý do kosti
lovné zvěře, proužky na keramice či tkané ozdobné pruhy textilií jsou známé z dáv-
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nověku. Pomocí šablon jimi byly vyzdobeny významné stavby egyptských faraonů
stejně jako novorenesanční palác hudby – Rudolfinum – v Praze. Jednoduché frýzy
vidíte na obr. 2.5.

Obrázek 2.5: Frýzové vzory

Ornamentem celoplošným (např. dlažba sálu, potisk textilie atp.) je tapeta. Te-
oreticky by mohla pokrýt „rovinu“, ale ve skutečnosti jde o předem vymezenou
plochu. I tapeta vzniká opakováním určitého motivu, který je však tentokrát posou-
ván dvěma různými směry (obr. 2.6). Tapety dovedli k dokonalosti Maurové v paláci
Alhambra v Granadě. Objevili (a v praxi provedli) všech 11 teoreticky možných tříd
jejich vytváření. Tapetové vzory se nanášejí na plochu buď malířským válečkem nebo
destičkami s vyřezaným vzorem (např. potiskování modrotiskem).

Obrázek 2.6: Tapetové vzory
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Třetím typem ornamentu je rozeta. Jde o kruhový obraz (v praxi okno katedrály,
malovaná miska, kolo s loukotěmi, indická mandala atp.). K jejímu vytvoření musíme
přibrat k posouvání ještě otáčení (viz obr. 2.7). Pokud použijeme i osovou souměrnost,
stává se „základním motivem“ celá dvojice vzor – obraz (zde rozeta vlevo).

Obrázek 2.7: Rozety vytvořen postupnou rotací základního motivu

Různými kombinacemi těchto ornamentů (často s dalšími doplňky) vzniká vol-
nější výtvarné dílo – ornamentální mozaika (obr. 2.8). Mozaikou je však i „obraz
vytvořený z jednobarevných plošek“ rozličných tvarů a bez ornamentů (obr. 2.9).
Typickou ukázkou kombinací mnoha možností ornamentální výzdoby s mozaikami
bývají barevná okna katedrál zobrazující biblické postavy atp.

Obrázek 2.8: Ornamentální mozaika (Florencie) a okenní výplň gotického okna
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Obrázek 2.9: Gotické chrámové rozety

Jednodruhové dlaždice

Zkusme si vytvořit vlastní dlaždice se zajímavými tvary či potisky. Pro tvorbu frý-
zového pásu stačí navrhnout jednoduchou dlaždici (nejlépe obdélníkovou), jejímž
posouváním vyplníme pruh určený frýzu. Několik možností nabízí obr. 2.10.

Obrázek 2.10: Dlaždice vhodné pro kladení frýzového vzoru
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Pro tapetový vzor je výhodné vycházet ze základní sítě. Dlaždice na obr. 2.11
vycházejí z obdélníkové sítě. Protože k sobě musí po všech stranách při kladení
dokonale přiléhat, jsou protilehlé strany obdélníku deformované shodně. V praxi by
se neosvědčila dlaždice s ostrými rohy (snadno se odlomí).

Obrázek 2.11: Jednoduché proměny tvaru dlaždic

Ze čtverce můžeme odvodit i dlaždice roztodivných tvarů pomocí středové sou-
měrnosti. Pro konstrukci je vhodný papír se čtvercovou sítí. Postup proměny tvaru
dlaždice na dlaždici tvaru „ptáka“ je patrný z obr. 2.12.

Obrázek 2.12: Postup konstrukce členité dlaždice ve čtvercové síti

Určitou variabilitu vzorů při zachování čtvercového tvaru dlaždic docílíme jejich
pokreslením. Zvolíme-li pro ně vhodný vzor, pak jejich různým sestavováním do
čtverců dvojnásobné velikosti můžeme získat zajímavé obrazové variace (viz náčrtek
několika možností na obr. 2.13). Jejich množství závisí na zvolené kresbě původní
dlaždice.
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Obrázek 2.13: Různé kladení čtveřice dlaždic do větších středově souměrných
čtverců

Těmito ukázkami jsme výtvarné možnosti dlaždic zdaleka nevyčerpali. Potká-
váme se běžně se zámkovou dlažbou na cestách. Původní žulovými kostkami dlážděné
chodníky bývaly často ornamentálně ozdobeny různobarevnými vzory (jejich po-
zůstatky se zachovaly ještě v historických jádrech měst), kamennými deskami jsou
vydlážděna mnohá veřejná prostranství. Tapetami papírovými, textilními či na zeď
namalovanými se zdobily síně hradů a zámků a užíváme je i my. (A to jsme se ještě
nepodívali na plochy nerovinné . . . )

Pár slov k zamyšlení

Také v přírodě vidíme tendenci živých organismů pokrýt každý vhodný prostor a roz-
šiřovat území, které je jejich domovem. Už jsme se zmínili o růstu plísní. Kdybychom
netušili, do jaké podoby se ustálí hranice s jejich sousedy, mohli bychom postupovat
jako tvůrci časosběrných dokumentů, tj. po určitých skocích zachycovat okamžitý
stav vývoje a z porovnávání výsledků upřesňovat svou teorii o budoucím vývoji. Na
obr. 2.14 je takový časový sled zachycen pro případ tří kolonií plísní, které se začaly ze
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stejně malých jader rozvíjet ve stejný okamžik a stejným tempem po své ploše. Pokud
se nesetkají, šíří se rovnoměrně všemi směry. (My samozřejmě v tomto případě víme,
jak budou jejich hranice vypadat, ale neuškodí vyzkoušet si tuto metodu v praxi.)
Kružnice i jejich obloučky na obrázku jsou jakési časové vrstevnice. Podobně jako na
mapě je můžeme okótovat (třeba postupně stav po hodinách).

Obrázek 2.14: Experimentální hledání hranic plísňových kolonií

Prostorovou variantou pokrývání roviny je „rozdělování prostoru“. Hranicemi
mezi částmi roviny jsou „čáry“, hranice částí prostoru jsou plochy. I takové vzduchové
bubliny se řídí přesnými pravidly. Tvar každé z nich se řídí geometrickými i fyzikálními
podmínkami (roztažnost obalu, velikost tlaku vzduchu v bublině, vítr v prostředí, kde
se vznáší, teoreticky i gravitace atp.), ale výsledkem za bezvětří bývá téměř koule
a její hranicí kulová plocha. Pokud se dvě bubliny potkají a přežijí setkání, je jejich
společnou hranicí na chvilku kruh. Ten ovšem brzy praskne a obě bubliny se spojí do
jedné větší – opět kulové. (Varianta na misce vody s kapkami oleje ukazuje v rovině
totéž.)

I lidské společenství žijící na „ploše Země“ se dělí na různé skupiny, na různé
kultury a různě silné celky. I my tvoříme hranice – a to na mnoha úrovních. Tedy I na
nás se tedy vztahují zákonitosti „pokrývání“. Mysleme na to!
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Galerie

Jedno čínské přísloví praví: Lepší jeden obrázek než tisíc slov. Je však třeba doplnit
dobrý obrázek. Z dobrého obrázku se dá zjistit mnoho informací, ale i tomu se musíme
učit. Dobře číst obrázky je prospěšné umění. Mohou nás poučit, inspirovat, pobavit,
můžeme je dokreslovat (to bývá uklidňující zábava), vytvářet . . . V této mini-galerii
obrázků, které nějak souvisí s pokrýváním roviny, vás možná také některý zaujme
a vyzve k doplnění . . . Jak s nimi naložíte závisí jen na vás.
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Cvičení a úlohy k lekci 2

1) Frýzový vzor se vytváří mnoha způsoby. Geometricky „přesný“ lze konstruovat
pravítky a kružítky nebo na počítači, rychleji pomocí razidel se základním vzo-
rem, pokud přesně odměříme vzdálenost jeho „posunu“. Odedávna rozšířenou
„technikou“ je ruční kreslení vzoru (proužky na kraslicích, malovaném nábytku,
architektuře atd.) nebo jeho vytkávání do látky (proužky, krojové stuhy aj.). Často
vznikne mimovolně jako stopa po pneumatice, stopy chodce ve sněhu, křivka EEG
při pravidelné funkci srdce. Vyfotografujte pěkný středně složitý frýz a ručně (bez
rýsování) nakreslete vlastní variantu tohoto vzoru. (Hudebník by napsal „variaci
na dané téma“.) Oba frýzy vytiskněte na jeden papír a porovnejte jejich působivost.
(Výsledný obrázek zašlete.) (15 bodů)

2) Tapetový vzor se na stěny nanáší zpravidla malířským válečkem. Navrhněte vhodný
tapetový vzor na papírový obdélník (po přenesení vzoru na plastický materiál se
lepí na váleček). Technické podmínky: a) Váleček má průměr 7 cm a šířka záběru
je 18 cm. b) Jednotlivé části vzoru při jeho postupném nanášení na sebe musí dobře
navazovat. (Svůj návrh zašlete s případným komentářem.) (25 bodů)

3) Rozety jsou velmi působivým výtvarným prvkem. V praxi je vídáme téměř denně
– od knoflíků na kabátě po gotická kruhová okna. Právě s gotickou rozetou lze
provést menší experiment. Vyhledejte a ve dne vyfotografujte jednodušší rozetu –
chrámové okno – zvenčí i zvnitřku kostela. Porovnejte oba obrázky a popište, čím
se nejvíce od sebe liší. (Fotografie i poznámky zašlete.) (15 bodů)

4) Proveďte geometrický rozbor okna z předchozí úlohy. Popište, případně rozkreslete
žebra rozety. (Nápověda: gotické kružby vycházely zpravidla z kružnicových sítí.)

(25 bodů)

5) Ve čtvercové síti navrhněte tvary tří dlaždic pro tři tapetové vzory a načrtněte části
těchto vzorů (vždy aspoň ze čtyř dlaždic – viz obr. 2.11) (20 bodů)
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Již ve starověku . . .

Nejstarší doklady o vytváření „rysů“, tedy geometrických obrázků, které sloužily k za-
chycení představ o budoucích stavbách či obrazech a umožňovaly snadnější domluvu
mezi mistrem a jeho pomocníky při realizaci vlastního díla, nám dochovaly skalní
stěny na staveništích starého Egypta, mramorové desky s půdorysným plánem města
Říma i obrazy donátorů významných staveb (nejčastěji chrámů), v jejichž rukou bývá
„model budoucí stavby“ či část rysu na svitku papíru. Jednoduchou pomůckou pro
vhodné rozvržení částí kreseb (plánků, obrazů) i výsledných staveb i celých areálů je
čtvercová síť. Bývá patrná na rysech i pod vrstvami barev na obrazech až do našich
časů.

Čtvercová síť jako podklad narýsovaného půdorysu domů, kompozice návrhu
obrazu atp. umožňuje snadné přenesení obrazu na jiné plochy, jejich zvětšení či
zmenšení změnou velikosti čtverců sítě i přesnější kontrolu vyměřených složitějších
obrazců v terénu (přesnou polohu bodů, které na plánku leží na čarách sítě). Díky
trvanlivosti kamene i papyrových svitků v suchém pouštním prostředí se dochovala
např. nedokončená přípravná kresba rybáře lovícího ryby kopím ve čtvercové síti
(obr. 3.1a) a papyrus s nárysem a půdorysem sfingy ve stejné síti (obr. 3.1b), jehož
kvalita se blíží technickým rysům o více než 1000 let pozdějším. (V obou případech
jsou zvýrazněny objekty kresby.)

a) b)
Obrázek 3.1: Dochované starověké „technické výkresy“ k realizaci obrazu a sfingy
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Čtvercová síť sloužila nejen k obrazové dokumentaci představy o obrazu či soše,
ale také při realizaci příslušného díla. Chrámy, sochy, reliéfní výzdoby ohromných
ploch – stěn hrobek i svatyní – nemohli dělníci pro jejich velikost budovat postupně,
protože by se dokončení díla jejich zadavatel zpravidla nedočkal. Aby se mohla
stěna vyzdobit rozlehlým obrazem, bylo nutné návrh v potřebném zvětšení přenést na
plochu. Pak podle plánku mohli třeba malíři pracovat na mnoha místech současně.
Stejně tak veliké sochy, které se skládaly z menších částí, byly společným dílem mnoha
kameníků, kteří pracovali podle plánu.

Na obr. 3.2 vidíme nedokončenou královskou hlavu s naznačenou čtvercovou sítí
a ryskami k odměřování a možný postup tesání plánované sfingy z obr. 3.1 užitím
průmětů z plánku a doplňováním čtvercové sítě (napínání provazů či latě) k odměření
hloubky odsekávání kamene. (Neznám sice sochaře, který by tuto metodu experi-
mentálně vyzkoušel, ale podobné problémy řešili kameníci i při stavbě gotických
katedrál.)

Obrázek 3.2: Užití čtvercových sítí v kamenických hutích starého Egypta

Ve škole jste psali početní úlohy do sešitu se sítí tvořenou čtverci o délce strany
1 cm. Tato síť vám pomohla nejen vodorovně psát, ale také správně zapisovat číslice
pod sebe při písemném počítání. Při zobrazování grafů funkcí v kartézské soustavě
souřadnic všechny body s celočíselnými souřadnicemi tvoří „bodovou mřížku“ vr-
cholů čtvercové sítě. Běžně se užíval i milimetrový papír pro přesnější nákresy. Na
obr. 3.3 je ve čtvercové síti zakreslena jednoduchá budova i její zvětšený obraz. Do ob-
razu, jehož velikost chceme změnit, nejprve vkreslíme čtvercovou síť. Pak narýsujeme
síť požadované velikosti a do ní vkreslíme podle vzoru důležité a snadno přenosné
body obrazu. Poté už „tvořivě“ doplníme potřebné části čar.
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Obrázek 3.3: Zvětšení obrazu pomocí čtvercové sítě

Jednoduché proměny čtvercové sítě

Jedna z možností, jak lze užít čtvercovou síť v malířství zobrazil ve své knize Albrecht
Dürer. Na rytině se malíř dívá skrze čtvercový dřevěný rám se čtvercovou sítí napnu-
tých provázků. Stejná síť nakreslená na papíru leží před ním. Chce zde nakreslit přesně
to, co jeho oko vidí za svislým rámem na stejná místa v síti na stole. Proto hledí neu-
stále pevným průzorem. Vybere si na pozorovaném objektu výrazný bod X a zjistí, na
kterém místě svislé mřížky ho „vidí“. Na stejné místo pak jeho obraz vyznačí v síti na
stole. (Geometr by napsal: Malíř vyhledal průsečík promítacího paprsku XO bodu X
s průmětnou – rovinou obrazu. Bod O je „oko“ – střed promítání v perspektivě.) Toto
vše mnohem rychleji provádí nyní fotograf.

Obrázek 3.4: Dürerova studie lineární perspektivy – konstrukce bodů obrazu
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Jinou možností, kterou provázkový rám poskytuje, je jeho deformace. Tou nejjed-
nodušší je přeměna na kosodélník. Máme-li ve čtverci nakreslenou kružnici, změní
se její tvar na elipsu, jak to znáte z obrázků těles v učebnici (obr. 3.5).

Obrázek 3.5: Konstrukce k náčrtku elipsy pomocí obrazu čtvercové sítě

Provedeme-li odvážnější deformace, dostaneme se k zajímavým výsledkům.
I v případě, že všechny úsečky původní čtvercové sítě se zobrazí zase na úsečky,
mohou se některé úsečky obrazu prohnout a obráceně některé původní křivky obrazu
se zobrazí na úsečky, jak vidíme na obr. 3.6.

Obrázek 3.6: Deformace čtvercových sítí s jednoduchými obrázky – žákovské práce
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Větší čtvercové sítě ze silnějších latěk můžeme promítnout silnou baterkou na
různé plochy a pozorovat, jak se jejich stíny mění. Toho často obecněji využívají
i fotografové (stíny mříží, deformace obrazu na prohnutých zrcadlech atp.)

Obrázek 3.7: Teoretická studie – malba na klenbě pomocí průmětů sítě s obrazem

Proměny rovinných grafů změnami jednotek na osách

Tento odstavec už podle svého názvu zdánlivě vybočuje z našich ukázek starých
objevů a metod praktické geometrie. Je to však jen zdánlivý dojem. Stejně jako
v předchozích ukázkách proměn sítí a obrázků do nich vkreslených můžeme pracovat
s výrazně „matematickým materiálem“. I zde platí známé úsloví: Všechno souvisí se
vším. I zde se však přidržíme praxe starých umělců a téměř vše budeme konat „ručně“.

Ve školní matematice zobrazujete obvykle grafy funkcí pomocí dvou navzájem
kolmých os se stejně velikými jednotkami. Nejen v odborné literatuře se velmi často
setkáváme s grafickými obrazy popisujícími výsledky různých vztahů (čas – rychlost,
věk – výška, délka trasy – převýšení . . . ). Můžeme volit různé jednotky: jednotku pro
osu x, a jinou pro osu y. Pokud na „celé“ ose x užíváme stále stejnou jednotku, říkáme,
že na ose x máme lineární stupnici. Kdyby se zde jednotky postupně proměňovaly
(ať už podle nějakého pravidla či náhodně – výsledky pokusů aj.), jde o stupnici
nelineární.

Chceme-li zvýraznit proměny funkčních hodnot, můžeme při zachování jednotky
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na ose x zvětšit jednotku na ose y. Podobně se upravují i schémata např. turistické trasy,
aby vynikly třeba náročné úseky se stoupáním k sedlu stezky. (Totéž, ale tentokrát
nad celou rovinou se sítí, se užívá při lisování plastických map, kde by naše horstva
na mapě státu pro nepoměr rozlohy země a převýšení kopců vůbec nevynikla.)

Obrázek 3.8: Anamorfóza části grafu paraboly na úsečku – grafický postup
konstrukce

Další výhodnou proměnu sítě čar můžeme sledovat na „praktické ukázce“
(obr. 3.8). Dejme tomu, že shromažďujeme a hodnotíme velké množství naměře-
ných dat. Vidíme, že v rozsahu našich měření se blíží zobrazení naměřených hodnot
k parabole. Kdybychom chtěli geometricky co nejlépe odhadovat pravděpodobné hod-
noty v „mezičasech měření“, museli bychom počítat s tím, že úsek paraboly, kolem
kterého se naše hodnoty pohybují, je prohnutý. Mnohem přesněji a jednodušeji lze od-
hadovat (interpolovat) data z lineárního grafu. Pokusíme se proto přetvořit potřebnou
část grafu paraboly na úsečku. Na obrázku je náčrtek tohoto postupu na pracovním
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listu z jedné letní školy pro středoškoláky. Na obou osách jsou lineární jednotky, na
ose y menší než na ose x. V této soustavě je zakreslena část paraboly. Protože nás zají-
mají funkční hodnoty nad intervalem (0,5), proložíme počátkem a např. bodem f (5)
přímku, na kterou převedeme body z oblouku paraboly. Šipky na obrázku naznačují
„cestu“ od bodu 4 na lineární ose k bodu 4 naší nové hledané stupnice. (Tento postup
provádíme v případě, že neznáme početní vyjádření hledané stupnice. V praxi se užívá
stupnice logaritmická, kvadratická, projektivní atp.)

Užití sítí k náčrtkům v lineární perspektivě

Obrazy čtvercových sítí jsou výbornou pomůckou při tvorbě návrhů i konečných zpra-
cování obrazů v lineární perspektivě. Na obr. 3.9 vidíme tři často užívané kombinace
sítí. První budí dojem pohledu do sálu se čtvercovou dlažbou na podlaze, stěnách
i stropě, druhá je „pohled do rohu této místnosti“ a třetí podporuje kresbu budov na
pravoúhlém půdorysu. Pomáhají nám odhadovat na obraze výšku postav i architektury
a jejich viditelné části (např. dlaždice na podlaze nebo trámoví na stropě) vyvolávají
silný dojem prostoru.

Obrázek 3.9: Užití čtvercových sítí ke kresbám v lineární perspektivě
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Cvičení a úlohy k lekci 3

1) Na obr. 3.3 je vlevo zobrazen domek ve čtvercové síti a vpravo jeho „zvětše-
nina“. Zjistěte koeficient zvětšení příslušné čtvercové sítě. Kde se s tímto typem
zvětšování setkáváme v praxi? Uveďte aspoň dva příklady. (10 bodů)

2) Narýsujte čtverec o straně 6 cm a vyznačte v něm čtvercovou síť. Pak tento čtverec
i se sítí „proměňte“ na lichoběžník. Ve čtverci zakreslete úhlopříčky a kružnici
jemu vepsanou a pomocí sítě překreslete jejich obrazy do lichoběžníku. (15 bodů)

3) Ještě jednou nakreslete lichoběžník z úlohy 2. Do něho vepište co největší kružnici
a barevně její obraz překreslete do původního čtverce. (Čím hustší síť máte, tím
přesnější bude váš odhad tvaru hledané křivky.) (20 bodů)

4) Prohlédněte si prasátka na obr. 3.6. Je to dílo žáčků sedmých ročníků ZŠ z roku
1974 na letním matematickém táboře. Porovnejte použité sítě a jejich vlastnosti.
V jednom obdélníku jsou dodrženy pravidelné rozestupy všech čar sítě, ve druhém
už ne. Křivková síť může být zakreslena v podstatě libovolnými křivkami, které ctí
pořadí a počty průsečíků s ostatními křivkami sítě. Mohou to být části grafů ma-
tematicky zadaných funkcí s měnícími se parametry, ale i experimentálně zjištěné
křivky z technické praxe atd. (Pokud máte po ruce křivítko, snadno takové sítě vy-
tvoříte vhodnou volbou čar.) Do sítě 10×10 čtverců zakreslete vlastní obraz a do
vaší vlastní „křivkové sítě“ ho překreslete. Oba obrázky vyfotografujte a zašlete do
společné „galerie“. Můžete ho také vybarvit světlými poloprůsvitnými barvami,
aby jeho dojem prohloubily. (25 bodů)

5) Narýsujte obdélníkovou síť z obr. 3.9. Všimněte si, že všechny její úsečky, které
nejsou svislé nebo vodorovné, směřují do vyznačeného bodu H. Jsou to obrazy
úseček kolmých k rovině papíru (a malířova plátna). Vodorovná úsečka procháze-
jící bodem H je obrazem horizontu. S těmito základy lineární perspektivy jsme
se seznamovali v hodinách výtvarné výchovy ještě na základní škole a pak jsme
„v terénu“ zkoušeli nakreslit okolní domy. Zkuste do vaší obdélníkové sítě zakreslit
nábytek v místnosti a nějakou postavu. (30 bodů)
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Nejen v geometrii, ale i v běžném životě, se nám jako vzácné, svým způsobem výji-
mečné objekty jeví jen ty, které zpravidla často nevídáme, které jsou (lidově řečeno)
„nedostatkovým zbožím“. Málokdy oceňujeme vlastnosti jevů i objektů, s nimiž se
setkáváme každodenně. Neuvědomujeme si jejich význam, jejich přínos pro naše
prostředí a pro náš život. Takovým obecně nedoceněným geometrickým objektem je
kružnice. Matematici, filosofové, technici i výtvarní umělci však o jejím důležitém
postavení v naší kultuře nepochybují. Budeme se nyní i my věnovat kružnici, některým
jejím vlastnostem, jejím využitím v praxi a křivkám, které jsou z ní odvozeny.

Trojice výjimečných křivek

Klasické technické obory se dělily na stavebnictví a strojírenství. Údělem stavbařů je
většinou budování pevných objektů vyhovujících z hlediska užitečnosti, fyzikálních
zákonů a často i estetického dojmu z realizovaného díla. Výsledkem práce strojařů jsou
však objekty pohyblivé, a proto je pro ně důležitá i kinematická geometrie zabývající
se ve svém důsledku vzájemnou souhrou pohybů různých součástí daných strojních
mechanismů (nyní i roboty na montážních linkách v továrnách atp.).

Konstrukce kružnice je po konstrukci přímky nejjednodušší a nejpřesnější kon-
strukcí křivky. O kružnici i přímce se psalo ve starších učebnicích jako o křivkách
„pošinovatelných“, což znamenalo, že se mohou posouvat samy po sobě. (To je nutné
v technice např. při pohybu pístu ve válci, při otáčení hřídele v kruhovém otvoru
pro osu atp.) Poslední takovou křivkou je šroubovice, bez níž by nemohly existovat
šrouby a matice a s točitým schodištěm s rovnoměrným stoupáním bychom se také
nesetkali. Tyto tři křivky – přímka, kružnice a šroubovice – mají jednu důležitou
vlastnost: jsou ve všech svých bodech „stejné“ (viz obr. 4.1). Matematicky řečeno
mají ve všech svých bodech stejnou křivost a šroubovice jako prostorová křivka i tzv.
druhou křivost, kterou lze laicky označit jako stoupání. Proto můžeme i části těchto
křivek posouvat po sobě samých.

Obrázek 4.1: Posouvání „oblouku“ po přímce, kružnici a šroubovici

87
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Kružnice ve stavebnictví

Kružnice je nejvýhodnějším tvarem pro „oplocení pozemku“, chceme-li co nejkratším
plotem ohradit co největší díl země. Ve starověku se jistě nejprve užívala (kromě
skalních maleb) právě pro ohrazení plochy určené k rituálním obřadům (obraz Měsíce
či Slunce), k vyznačení základů staveb či oltářů. Kamenné zídky kolem ohniště mohly
předcházet jurty i kamenné válcové věže, které se od raného starověku vyskytují po
celém světě. U nás často ze středověkých hradů v rozvalinách zůstávají stát právě
zbytky těch válcových věží. Víme z praxe, že rulička papíru postavená na stůl snese
mnohem větší zatížení shora než obdélník z několika listů stejného papíru stojící
tamtéž.

Obrázek 4.2: Rotundy a jejich zobrazování

Ve střední Evropě dodnes zůstalo kromě hradů mnoho drobných stavebních pamá-
tek. Jsou to staré obdélníkové kostelíky a rotundy. Jde o malé, ale přísně geometricky
vybudované kamenné objekty stávající často na vyvýšených místech. Užitkové budovy
z hlíny či dřeva podlehly času, ale tyto církevní stavby sloužily občas i jako útočiště
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vesničanů při loupežných nájezdech v neklidných dobách. Později už nestačily vzrůs-
tající populaci a byly nahrazovány většími stavbami, v jejichž základech archeologové
stopy původní architektury nacházejí. Jiným řešením byly přístavby větších kostelních
lodí a změna užívání rotundy. Mohla sloužit celá jako kněžiště nebo jako zákristie
většího kostela. Rychlým shrnutím přínosu rotund pro dnešek je obrázek původně
určený veřejné přednášce o historii architektury (obr. 4.2).

Základní představu o tvaru rotund máme. Jde o stavby složené z geometricky
jednoduchých částí. Základem je „kruhová loď“ pro věřící a nejméně jedna „apsida“
pro oltář a kněze. Větší rotundy mohou mít až čtyři apsidy, ale pak jedna z nich
slouží jako vchod. Rotundu s jednou apsidou a válcovou věží známe z hory Říp. Na
spodní části obr. 4.2 vidíme tři různé možnosti zakreslení rotundy. Obrázek vlevo
je přístupný komukoli, je dostatečně názorný pro celkovou představu, neinformuje
nás však o tom, že rotunda je stavbou na kruhovém základu. Další dva obrázky
se mohou mnohým čtenářům zdát matoucí, ovšem vyčíst se z nich dá mnohem
více informací. Na středním obrázku jsou zakresleny celé základy ve skutečném
tvaru a nad nimi „pohled na rotundu“. Zde se svislé úsečky na vnějším povrchu
lodi a apsid zobrazují jako svislé úsečky, ale zřejmě zkrácené (jak by odpovídalo
leteckému pohledu). Obrázek vpravo ukazuje část základů a také vnitřní prostor
chrámu. Autor rekonstrukce (teoretické studie) vyřízl část stavby, aby bylo vidět, že
má tato rotunda v prvním patře prstencovou galerii podepřenou sloupy atd. Takový
obrázek je vhodný pro vycvičené oko čtenářů. Dále je na tomto obrázku dodržena
ještě stavebně důležitá „dohoda“: svislé úsečky se zobrazují jako úsečky své skutečné
délky. Máme zde tedy vlastně půdorys stavby a skutečnou výšku bodů stavby nad
půdorysnou rovinou. (Jsou to stejné údaje jako v kótovaném promítání, kde známe
půdorysy bodů prostoru a číselně udanou vzdálenost těchto bodů od půdorysny,
jen místo čísel je ta informace dodaná úsečkami. V obou případech můžeme začít
stavbu modelu či reálu nad základem a „vytahovat zdivo“ do požadované výšky.)
Na barokních mapách měst se tento princip používal velmi často – a nyní se s ním
setkáváme i na turistických mapkách měst se zvýrazněnými stavebními památkami.
Vojáci díky ukořistěné mapě získali představu o dobývaném městě a usnadnili si
„práci“. Také se tomuto zobrazování říká „vojenská perspektiva“. Na obr. 4.3 vidíme
vlevo půdorys pražského Klementina a vpravo nad půdorysem zakreslené budovy
vojenskou perspektivou zakreslené jeho budovy.
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Obrázek 4.3: Klementinum ve vojenské perspektivě

Kružnice a ovál

Ve 12. století před naším letopočtem egyptští stavitelé dali vytesat do kamenné dlažby
v Luxoru zajímavý geometrický obraz (viz obr. 4.4). Kromě spár mezi kameny je tam
vyryta uzavřená křivka a náznak dvojice čtverců, které tvoří nám už známý „egyptský“
obdélník. Křivka sama elegantní není, ale přesto je velmi zajímavá. Je totiž složená ze
čtyř oblouků kružnic a k její konstrukci stačí „provazová geometrie“: půlení úseček
a vytesání oblouků kružnic. Jde o (zatím) nejstarší obraz křivky, které říkáme ovál.
Pro naši kulturu byl tento typ křivek „objeven“ mnohem později a je hojně využíván
od renesance dodnes.

Obrázek 4.4: Ovál z Luxoru (překreslená rytina)

Co je na oválu tak zajímavého, že upoutal pozornost stavitelů? Porovnejme jeho
tvar s kružnicí a elipsou. Chceme-li vyzdít např. okraj kruhového bazénku, můžeme si
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předem připravit kameny stejného tvaru a pak je klást v libovolném pořadí. Budujeme
tak vlastně zídku nad mezikružím a obě kružnice jsou křivky pošinovatelné. Také
zídka bude všude stejně tlustá. U eliptického bazénku vzniká problém: Elipsa sama
tuto vlastnost nemá, tak nelze připravit kameny jednoho druhu a o každém z nich
musí být předem jasno, kam a jak se má položit, chceme-li stvořit čistou kamenickou
práci bez malty atd. (viz obr. 4.5). Má-li být i tato zídka všude stejně tlustá, měl by
být kromě dané elipsy její půdorys ohraničen ze druhé strany její ekvidistantou, tedy
křivkou, jejíž body mají stále stejnou vzdálenost od původní elipsy. Tou ale elipsa
není, i když se její vnější větev elipse dost podobá.

Obrázek 4.5: Kameny pro oblouk kruhový a oblouk eliptický

Těmito nedostatky ovál netrpí. Zvolíme-li vhodně středy konstrukčních kružnic,
získáme křivku, která elipsu dobře nahradí. Ve stavební praxi se nejčastěji používají
dva typy oválů: ovál Borrominiho a ovál Serliův (viz obr. 4.6).

Obrázek 4.6: Ovál Borrominiho a ovál Serliův

Ovál Borrominiho vychází z dělení hlavní osy nahrazované elipsy na třetiny,
Serliúv ovál ji dělí na čtvrtiny. Aby oblouky na sebe plynule navazovaly, musí mít obě
kružnice ve společném bodě tutéž tečnu. Odtud plyne, že středy obou konstrukčních
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kružnic a bod styku oblouků leží na jedné přímce – na kolmici ke společné tečně. Obě
konstrukce jsou zadány pouze jediným parametrem: délkou hlavní osy oválu. Vše další
je jednoznačně zadané. Tedy všechny ovály sestrojené jedním typem konstrukce jsou
si navzájem podobné. (Takovým geometrickým útvarům, k jejichž jednoznačnému
tvarovému určení stačí jediný údaj, říkáme jednoparametrické útvary. Je to kružnice,
koule, parabola, krychle, pravidelný čtyřstěn aj.) Na obrázku 4.7 jsou zvýrazněny části
zdiva budované ze stejných kamenů. Tak pro celou oválnou zeď stačí jen dva jejich
druhy.

Obrázek 4.7: Dva druhy kamenů pro výstavbu části zdi oválné budovy

Ovály mohou být sestaveny i z více oblouků vhodných kružnic, stejně jako aréna
Kolosea v Římě. Na obrázku 4.8 je v jeho půdorysu vyznačena skupina středů kon-
strukčních kružnic pro většinu oblouků v jeho kompozici.

Obrázek 4.8: Oválná aréna Kolosea v Římě
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Za ovály v podobném, ale obecnějším smyslu lze považovat i jiné křivky, které
jsou také sestaveny z oblouků kružnic, ale nejsou už osově souměrné podle dvou
navzájem kolmých os. Je zajímavé, že právě z takových „lehce zdeformovaných oválů“
vycházejí některé megalitické stavby a také rondely i na našem území. Na obrázku 4.9
vidíme geometrický záznam archeologického výzkumu rondelu na území Prahy –
příkopy, hliněné valy i zbytky po dřevěných palisádách. Jde o značně rozlehlý areál
„lehce souměrný“ podle jedné osy. Díky jeho velikosti je jasné, že stavby musely být
budovány na základě geometrického vyměřování.

Obrázek 4.9: Rondel v Praze – Ruzyni, stáří přibližně 7000 let, plánek výzkumu

V architektuře lze ovály vystopovat nejjednodušeji na půdorysných pláncích nebo
stavebních nákresech průčelí budov. Občas je velmi těžké odlišit oválnou síň zámku
od síně eliptické či pohledem určit tvar oblouků na fasádě. Až do renesance jde
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nejčastěji o kružnicové oblouky a v baroku převládají zmíněné oválné tvary nejen na
fasádách, vstupech do významných budov a na žebrech podpírajících stropy rozlehlých
„klenutých hal“. Plánky několika výrazných staveb s ovály na obr. 4.10 dokládají, že
baroko jimi nešetřilo.

Obrázek 4.10: Ukázky oválů v barokní architektuře

Románské klenby

Stavitelé často budují různé stavební prvky pomocí posouvání podpůrného lešení.
Chceme-li vyzdít větší kruhový oblouk, připravíme si dřevěnou konstrukci, na jejíž
horní straně je část válcové plochy, na níž postupně klademe od zdola připravené ka-
meny, cihly atp. Jakmile se v nejvyšším bodě setkají obě budované strany a zasadíme
nejvyšší kámen, stává se konstrukce samonosnou a to lešení můžeme posunout ve
směru vchodu o kousek dál a napojit oblouk další. Posuvnému lešení se říká rame-
nát. Budeme-li ho posouvat přímo vpřed, dostaneme valenou klenbu - strop přímé
chodby. (Budeme-li při posouvání „rovinných ramenátů“ – např. kruhu - sledovat
jinou křivku, k níž bude rovina ramenátu kolmá, získáme třeba anuloid atp. Geometři
hovoří o translačních plochách, zadaných tvořící křivkou a „předpisem“ jejího pohybu.
Translační plochou je i rovina.) Na obr. 4.11 vidíme dvěma způsoby vytvořený obraz
valené klenby. Vlevo je vytvořen na PC, vpravo jde o fotografii papírového modelu.
Na obou obrázcích stojí část valené klenby na svislých stěnách. Vlevo je na líci i rubu
výrazně oddělena od stěn, vpravo přechází plochy do svislé roviny hladce. U valené
klenby nás zajímá její rozpon (šířka) a výška.
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Obrázek 4.11: Valená klenba a její papírový model

Na obrázku vpravo je k chodbě připojena kolmo postranní chodbička. Protože
stavitel chtěl, aby obě chodby byly stejně vysoké, mají zvýrazněné svislé „zdi“ různou
výšku. Takto geometricky modelovat architekturu je celkem snadné (pokud architekt
nehýří bujnou fantazií a touhou obzvláštnit stavbu nevídanými prvky), ale inženýrská
praxe je trochu jiná. Je nutno počítat s fyzikálními zákony i vlastnostmi materiálu.

Obrázek 4.12: Zajištění pevnosti valené klenby

Na obr. 4.12 jsou u jedné klenby šipkami naznačeny síly, s nimiž je při stavbě třeba
počítat. Tlak materiálu z horní části tlačí nižší části oblouku ven, do stran. U klenby
vlevo nahoře je proto velká přizdívka, která tomu brání. Podobný účel mají i táhla
u druhé klenby. Ta však pro některé druhy materiálu stavby nejsou použitelná. Také
jednotlivé opracované kameny díky svému tvaru klínu mají tendenci vysunout se ven
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ze zdiva, jak je naznačeno prohnutými šipkami. Vpravo je realističtější obrázek části
vyzdívané valené klenby. Na silných zdech stojí poměrně slabá klenba, která je pro
jistotu podpořena tzv. pasy – tedy dalšími klenebními oblouky – k jejímu posílení.
Masívnost staveb s užitím klenebních prvků měla zaručovat úspěšnou obranu proti
nežádoucím tlakům materiálu, větru atd. Až v době gotiky vidíme nové metody zvlá-
dání těchto problémů záměrným převáděním sil na opěrný systém, který je zejména
u katedrál vidět v celé technické harmonii.
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Cvičení a úlohy k lekci 4

1) Zobrazte ve vojenské perspektivě jednoduchý model domu, který je sestaven ze
základních „školních“ mnohostěnů. Pracovní náčrtek s udanými rozměry je při-
ložen na obr. 4.13. Doporučení: zvolte osy x, y v půdorysně tak, aby se svislicí
(obrazem osy z) svíraly úhly přibližně 30 a 60 stupňů, nesymetrický obrázek bývá
zajímavější. (15 bodů)

Obrázek 4.13: Náčrtek domku

2) Narýsujte nad úsečkou AB (AB = 12 cm) ovál Borrominiho a určete velikost jím
ohraničené plochy. Porovnejte ji s velikostí vnitřku elipsy se stejnými vrcholy.

(15 bodů)

3) Zjistěte, jaké typy oválů byly užity na plánech u obr. 4.10 (užijte ZOOM!), tj.
jsou-li to tyto ovály či nějaká jiná varianta. (20 bodů)

4) Na půdorysu arény Kolosea (obr. 4.8) rozkreslete a barevně vyznačte části kružnic
užitých k jejich konstrukci. (20 bodů)

5) Na závěr trochu tajemna – obr. 4.14. Na pracovním listu jsou vyznačeny po-
lohy kamenů megalitické stavby. Většina je ještě v původní poloze, některé jsou
vyvrácené. Křivka, která je jimi proložena, je možnou aproximací původního ge-
ometrického plánu. Zjistěte podle přiloženého měřítka rozměry stavby. Pokuste
se objevit geometrický postup konstrukce této křivky „provazovou geometrií“.
Výsledek narýsovaný na tomto podkladu spolu s popisem zašlete. (30 bodů)
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Obrázek 4.14: Náčrtek domku



Lekce 5. Kánony krásy a geometrie
V běžné řeči užíváme mnoho termínů, kterým zdánlivě „rozumíme“ a nijak je v my-
šlenkách nerozebíráme. Ve starém Řecku se však vážně zamýšleli nad tím, co je to
vlastně čas, když ho „máme“, ale „nemáme“, protože ten minulý už není, budoucí
ještě není – a okamžik právě odplyne. Podobně štěstí, láska atp. Stejně tak krása
sama o sobě. Je to abstraktní pojem, který se může projevovat pouze prostřednictvím
jedinečného. Platon (427–347) ji chápal jako ideu. Aristotelés (384–322) uvažoval
o kráse objektivní a kráse subjektivní a jejím vnímání. Objektivní krásu viděl v míře,
v proporcích, ve vztahu části k celku, v souměrnosti, velikosti a pořádku (spíše řádu).
Navazoval tak na pythagorejské představy harmonie vesmíru.

Je zajímavé, že o několik století později pojednání o kráse sepsal i Aurelius
Augustinus (sv. Augustin, 354–430), jeden z posledních biskupů, který ještě prožil
a studoval vrcholy helénské vzdělanosti a kultury. Augustin pokládal . . . za hlavní
znak krásy přísný vzájemný vztah části k celku, který tvoří jeho jednotu. Podobnost,
rovnost a úměrnost uvedou vše v jakousi jednotu, která uspokojuje rozum. Jednota
tvoří formu a podstatu krásy v každém oboru . . . Ovšem tato jednota je pro něho
projevem božím.

Z toho je patrné, že krása či harmonie v oblasti výtvarného umění byla neodmys-
litelně spjata s geometrií. A že „bůh tvořil geometricky“, projevuje se ta (posvátná)
geometrie v obraze světa a božím stvoření. Protože „božím stvořením“ je i člověk, byla
jeho obrazům i sochám věnována velká pozornost. Matematika bývala významnou
součástí teologických spisů a důkladně se učila na katedrálních školách. Šlo o aritme-
tiku a geometrii a symbolické významy početních vztahů a vybraných geometrických
obrazců. Stavitelé tyto vědomosti zhmotňovali ve svých významných dílech (chrámy
atd.), jimiž proměňovali naše životní prostředí a představy o kráse mnohem víc, než
si uvědomujeme.

Renesance přináší nový pohled na životní roli člověka a Leonardo da Vinci (1452–
1519) ve svých Úvahách o malířství rozlišuje „pravdivé zobrazení skutečnosti“ (s uži-
tím znalostí anatomie a lineární perspektivy) od „krásného zobrazení“ (s dokonalou
kompozicí díla, vyladěním nedostatků a barev). Do popředí vystupuje subjektivita:
Krásným se stává to, co milujeme. A Leonardo dodává, že skutečně milovat můžeme
jen to, co dokonale známe. Poznání v nás vzbuzuje lásku, láska pak nás přivádí ke
kráse.

99
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Kompozice výtvarného díla

Kompozice (lat. compositio) znamená složení, uspořádání částí, ale také dohodu,
smíření atp. My se zaměříme jen na několik ukázek a geometrických řešení kom-
pozice – na lidskou postavu, církevní obraz a architekturu. Vždy je důležité, jakým
účelům má dílo sloužit. Běžným náčrtkům či přístřeškům mnoho pozornosti nevě-
nujeme. Veřejným budovám – zejména chrámům bohů i jejich vnitřní výzdobě –
byla vždy věnována péče mimořádná. Počíná to výběrem místa, materiálu, celkovým
uspořádáním a snahou, aby daný objekt byl ze všech míst, odkud bude pozorován,
tvarově výrazný a zajímavý. Chrámy od starověku ctily rovinovou souměrnost, obrazy
z počátků renesance lineární perspektivu s budovami v průčelných polohách, ikony
se řídily celou řadou předpisů.

Lidská postava

Ve škole jste se pravděpodobně učili kreslit lidskou postavu pomocí jednoduchého
dělení úsečky značící výšku postavy na několik dílů. Hlava obrazu měla být jednou
osminou celkové výšky figury. Na obr. 5.1 vidíme „egyptský kánon“ – výškové poměry
rozpracované velmi podrobně. Modulem nejstaršího egyptského kánonu byla délka
nohy. Výška těla činila nejprve 6 stop, pak postavy „povyrostly“ na 7 stop (bez
klenby lebeční). Později se modulem stal střední prst ruky a jeho devatenáctinásobek
určil výšku oka. Postava na obrázku je založena na dalším modulu – na vzdálenosti
podložky k vnitřnímu kotníku. Hlava tvoří jednu devítinu celkové výšky těla. Všimněte
si poloh očí, ramen, loktů atd. v síti vodorovných čar. Tento kánon byl závazný pro
umělce – malíře i sochaře. Nepočítal ale s divákem. Obrovské sochy Ramsese II.
tak mají při pohledu zdola hlavu nepřiměřeně malou. (To vyčítal Michelangelo svým
předchůdcům ještě po 2 tisících let.)

Menší postavy na obrázku jsou komponovány do obdélníků ze dvou čtverců
a využívají zlatý řez. Jsou součástí velkého nástěnného reliéfu ve velkém chrámu
v Kom-Ombo.

Trochu dětským dojmem na nás působí některé raněkřesťanské obrazy, na nichž
bývají hlavy nepřiměřeně velké vůči tělu. Na obr. 5.2 je desková malba ze 6. století
z kláštera sv. Kateřiny na Sinaji.
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Obrázek 5.1: Egyptské kánony mužské postavy

Obrázek 5.2: Kristus a Menas – desková malba – Sinaj
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Velikost postav na starších obrazech svědčila o důležitosti dané osoby. Na no-
vgorodské ikoně, kde dítě – Ježíš beseduje s vykladači písma (obr. 5.3), je sedící
Kristus mnohem větší než jeho posluchači, přestože sedí na sedátku a je z hlediska
diváka nejdále. Obdobné řešení známe už z Egypta: Faraon býval největší postavou
kompozice, ostatní lidé včetně jeho manželky a dětí jsou vedle něho jako trpaslíci.
Jen bohové, pokud stojí vedle faraona, jsou s ním stejně vysocí. („Jen se podívejte,
moji poddaní, jsem rovný bohu!“)

Obrázek 5.3: Ježíš beseduje v chrámu
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Mozaika z Ravenny – Císař Justinián a jeho družina – z roku 548 svým uspořádá-
ním napovídá, že „časy se na světě přece jen změnily“ a vládce není už tak všemohoucí.
Faraona by v podobné situaci rytci zobrazit takto nemohli. Postavy na obr. 5.4 jsou
vysoké, štíhlé, hlavy malé a vypadají velmi důstojně, ovšem šlapou si navzájem na
nohy. To se už umělcům moc nepovedlo. S řešením prostoru byl ještě stále problém.

Obrázek 5.4: Justinián a jeho družina – mozaika, Ravenna

Následující obraz postavy v kruhu bývá připisován Leonardovi neprávem. Jeho
původcem byl Marcus Vitruvius Pollio, stavitel a autor díla 10 knih o architektuře.
Přestože žil před 2000 lety, má jeho kniha stále co říci našim architektům a histori-
kům. Leonardo jeho „postavu“ použil a doplnil ve svém zápisníku při studiu poměru
částí těla navzájem. Člověk ve čtverci naznačuje „ondřejský kříž“, který lze doplnit
kružnicí se středem v pupku postavy a dotýkající se spodní strany čtverce. Vpravo
na obr. 5.5 je studie Michelangela Buonarrotiho (1475–1564). Jeho postavy byly ro-
bustní, sportovní. Ke kánonům se asi nevyjadřoval, jak je však patrno, nějaké vlastní si
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stanovil. Většinou vycházel z výšky hlavy a její osminásobek plus délka nosu určovaly
výšku zobrazovaného těla.

Obrázek 5.5: Proporční studie Leonardova a Michelangelova

Malířům, kteří nebyli dost zběhlí v kresbě postav, velmi pomáhaly různé „atlasy“.
Na obr. 5.6 jsou zakresleny tři „polotovary“ postav z díla A. Vesalia (1543). On sám
jako malíř se zabýval i anatomií a vytvořil řadu studií koster i svalnatců bez kůže
v různých postojích a polohách, aby si je malíři „oblékli“ a tak namalovali realistický
obraz.

Vesaliovy kostry i svaly a jejich úpony jsou už nakresleny velmi přesně. Na
četných obrazech můžeme vidět tyto postavy ve stejných či osově souměrných – tedy
převrácených – podobách nejrůznějších velikostí.
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Obrázek 5.6: Vesaliovy figury – skelet s rýčem, svalovec ze strany a svalovec zepředu

Obrázek 5.7: Studie hlavy (Beuronští benediktini – 19. století) a Polykleitův Hermes
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Devatenácté století se vyznačovalo zrodem nejrůznějších uměleckých avantgard-
ních směrů i návratů k osvědčeným postupům. Takový zajímavý polo-návrat do časů
přísných kanonických postupů provedli beuronští benediktýni. Jejich přesně geomet-
ricky konstruovanými obrazy, nástěnnými malbami aj. se odlišují od všech tehdejších
novátorů. Jejich dílo značně připomíná na první pohled Ravennu, teoretický přístup
je však jiný. Na studii mužské hlavy vidíme, jak přesně do detailu bylo vše určeno
konstrukční sítí. Socha antického mladíka byla beuronskými mistry také „prověřena“.
A tak se opět dostáváme k osmi dílům – osmi kružnicím a pupku, který dělí výšku
postavy zhruba v poměru 3 : 5.

Jak uspořádat obraz

Pravěké malby v jeskyních nedbaly na nějaké zvláštní uspořádání – postavy i zvířata
na nich se občas i překrývaly nebo „plavaly vzduchem“ a my, obyčejní diváci, v nich
žádný řád nepozorujeme (či nevyhledáváme). Tyto malby určitě sloužily jiným účelům
než naše „civilizované obrazy“ – od prosté radosti až k posvátným rituálům to mohlo
být cokoli. Ale už na velmi dávných rytinách pozorujeme určitou snahu po nějakých
souměrnostech: nejprve u jednotlivostí na obraze, později v celém pojetí tématu.
Klasickým dokladem tohoto vývoje jsou egyptské rytiny zachycující rituální obřady.
Pokud si chceme všímat zarámovaného (či jinak ohraničeného) obrazu, bude nás
zajímat jeho jádro, tj. to nejdůležitější sdělení autora lidem. Můžeme rozlišit více
důvodů, proč obraz namalovat. Měl by sloužit k zamyšlení a meditaci (pravoslavné
ikony, ukřižování aj. – zpravidla ustálené vzory), ke „čtení“ příběhů (např. hlavní
postava je zde zachycena v různých po sobě jdoucích situacích), k reálnému zobra-
zení (portréty, budovy, krajiny), k výzdobě významných budov, k vyvolání různých
nálad . . . I obrazy, na nichž není vidět nic, co by připomínalo geometrii, bývají roz-
vrženy na jejím základu. Nápadná je osová souměrnost, snaha po vyvážení prostoru
podobně vpravo i vlevo. Na obr. 5.8 je letohrádek Amerika v Praze. Budova sama je
rovinově souměrná a její fotografie je souměrná osově.

Osově souměrné bývají často biblické náměty – obrazy ukřižování, zvěstování p.
Marie a další. Ale i pro zobrazení běžného života volili umělci často kompozici osově
souměrnou při užití lineární perspektivy. Donatellova Hostina u Antonia (obr. 5.9)
je ukázkou lineárně perspektivního reliéfu, plastického obrazu společnosti v hodovní
síni.
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Donatello (1386–1466) byl významný sochař rané renesance a vytvořil i mnoho
dokonalých reliéfů podobných tomuto.

Obrázek 5.8: Letohrádek Amerika, nyní museum Antonína Dvořáka, Praha 2

Obrázek 5.9: Hostina u Antonia, Donatello , Florencie
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Pro lineární perspektivu je důležitá volba hlavního bodu H (teoreticky průsečík
kolmého paprsku z oka malířova s plátnem obrazu) a tím i horizontu. Hlavní bod
býval průsečíkem úhlopříček rámu obrazu a kvádrové budovy se snadněji zakreslovaly
v průčelné poloze, kdy jsou některé jejich stěny rovnoběžné s plátnem obrazu. Na
obr. 5.10 je zachyceno „pavimentum v průčelné poloze“ (zobrazení dlažby) ze staré
učebnice pro malíře a jeho dva výřezy. Hlavní bod pravého výřezu leží na svislé
ose souměrnosti „obrazu“, jak tomu bývá obvykle. V levém výřezu ve stejném rámu
hlavní bod posunut vlevo. Konstrukční síť pro oba tyto „obrazy“ je táž, ale celkový
dojem je různý. V praxi se s tímto řešením setkáváme často.

Obrázek 5.10: Pavimentum a dva různé výřezy
Na obr. 5.11 je hlavní bod umístěn blízko levého okraje rámu přibližně v jedné

třetině jeho výšky. Tato volba dala vyniknout náměstí i budovám a pohled na přístavní
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molo zdůrazňuje hloubku obrazu, tj. délku přístaviště. Jeho autor Canaletto (G. A. Ca-
nale, 1697–1768) užíval běžně lineární perspektivu na velmi realistických městských
scenériích a doplňoval ji často „camerouopticou“, která bývala v Benátkách už běž-
ným nástrojem.

Obrázek 5.11: Benátky – molo s knihovnou a mincovnou, Canaletto, 1735

S neprůčelnou polohou pavimenta se setkáváme na obrazech méně často. S novým
„slohem“, ve který se postupně renesance rozvinula, se změnil i názor na ideální
kompozici. Malíři této doby se více než na „tvary“ zaměřovali na emoce a nálady.
Z jejich obrazů se vytrácí přísná geometrie ve prospěch výrazu a hraničních situací.
Na Rubensově obrazu Následky války (obr. 5.12) je zdůrazněn davový útěk šikmou
polohou většiny těl a chaos.
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Obrázek 5.12: Následky války, Petr Pavel Rubens, (kolem r. 1638)

I trojice dějově klidnějších obrazů (obr. 5.13) svou kompozicí zdůrazňuje úh-
lopříčný směr obdélníkového pole plátna. Dvě ukázky vlevo – Šebestián s anděly
a Oplakávání Krista – jsou dílem malíře Van Dycka (1599–1641). Bartolomé Murillo
(1618–1682) zobrazil sv. Františka z Assisi. Dojem úhlopříčky může připomenout
nejen výrazná paže či tělo, ale i hranice stínu, osvětlený detail na vhodném místě atp.

Baroko žádalo po malířích řešení dalších problémů – výzdobu kopulí chrámů,
malbu na nejrůznější plochy, vytváření představ o neexistujících částech architektury
(klenby, výklenky – niky, průzory okny). I když na obrazech, které se nám vznášejí
nad hlavou, vídáme „vzduchem plující postavy“, mraky a nic víc, v počátku tohoto
díla stojí důkladná znalost geometrie. Někteří malíři se specializovali na malbu ar-
chitektury, která sice byla vytvořena na křivé ploše, ale divák ji má vidět tak, jak je
zvyklý. Tak vznikaly i studie a návody k iluzorním malbám a obdobně jako Vesali-
ovy kresby (1543) sloužily dalším umělcům. Na obr. 5.14 je jeden obrázek z 1. dílu
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traktátujezuity Andrea Pozzo „Perspectiva pictorum atque architectorum“ s nákresem
zlomku fresky z kostela San Ignazio v Římě. Porovnejte zde polohy oken, sloupů
i dalších iluzorních a reálných architektonických prvků.

Obrázek 5.13: Obrazy se zvýrazněným úhlopříčným směrem

Obrázek 5.14: Geometrická studie části fresky, Andrea Pozzo
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Cvičení a úlohy k lekci 5

1) Ideální obličej by měl být také souměrný podle roviny (a jeho průčelné foto
podle osy). Ale ve skutečnosti takové obličeje nemáme. Vyfotografujte sami sebe
(AB) a obrázek obličeje rozdělte podle svislé osy. Ke každé polovině obličeje
doplňte osově souměrnou část. Získáte tak dva různé obrázky (AA), (BB), na
nichž jste (a vlastně „nejste“) zobrazeni. Zašlete jednu originální fotografii a dvě
další upravené osovou souměrností. (Dokonalost je zajímavá, ale krásu nezaručuje,
někdy ji umrtvuje.) (40 bodů)

2) Proveďte menší „antropologický výzkum“. Změřte sebe a několik svých spolužáků
– výšku postavy, výšku celé hlavy (ne jako Egypťané bez klenby lebeční), délku
chodidla – a porovnejte výsledky s egyptskými kánony. Svůj „mikrovýzkum“
shrňte do přehledné zprávy (tabulka, graf atp. + stručný popis) (30 bodů)

3) Zkuste vkreslit do své „ideální podobizny“ z úlohy 1 síť beuronských umělců.
Vycházejte z kružnice opsané hlavě a z polohy očí. (Půjde jistě o deformaci
jejich sítě, protože ideální obličeje nemáme, ale zjistíte místa a míru odchylek od
teoretické studie beuronských augustiniánů.) (30 bodů)



Lekce 6. Tajemství skrytá v geometrii?
Lidé sami sebe považují za nejinteligentnější bytosti na naší planetě. Představy o tom,
co vše se pod termínem „inteligence“ skrývá, se mění s plynutím času, rozvojem
různých věd i přístupem různých myslitelů k této otázce. Vždy zde však vystupuje do
popředí schopnost „sdělovat něco něčím úplně jiným“. Už sama lidská řeč obsahuje
schopnost nazvat předmět, který vidíme, označit ho specifickým zvukem (vyslovit
slovo). Představa, že zvuk lze zapsat na papír a s jeho pomocí můžeme své myšlenky
přenášet kdykoli kamkoli, hraničila v představách primitivních kmenů se zázrakem.
Kousek pergamenu s úryvkem textu se mohl stát vzácným amuletem, byl tajemný, stal
se posvátným předmětem. Posvátným není sám od sebe nějaký předmět, tu posvátnost
do něho vkládají lidé svou vírou, očekáváním něčeho tušeného, ale nejasného. Hledání
takových tajemství je velmi lákavé v každém věku. Od pohádek přes legendy po
současné scifi si tak trochu hrajeme na lovce záhad. Většinou to chápeme jako hru
a osvěžení mysli. Ale v určitých situacích stojíme před „nevysvětlitelnou záhadou“
a jsme možná schopni i připustit zcela nelogické tajemné vysvětlení situace. Měli
bychom si spíše přiznat, že danému jevu ještě nerozumíme.

Ve starověku bylo v lidských společenstvích jen málo lidí, kteří měli podstatně
větší rozhled než jejich okolí. Této výhody mnozí z nich určitě různě využívali.
Tak jistě i egyptští kněží, kteří byli nejen „ochránci chrámů a kultu“, ale zejména
všech tehdejších znalostí od psaní přes lékařství po stavbu chrámů a vodních děl.
I geometrické znalosti kněží – stavitelů sloužily „bohům“. Staly se tedy posvátnými.
Jejich tajemnost v očích lidu zřejmě výrazně zvětšovaly složité rituály, které se při
vyměřování (a pak dokončení) chrámů a vodních kanálů vykonávaly jako monumen-
tální divadlo pro zúčastněné davy. Mnohé z těchto rituálů se v poněkud jednodušší
formě odehrávají dodnes. Některé v uzavřených společnostech, jiné na veřejnosti (kla-
dení základního kamene, vztyčování monolitů . . . ). I zde hrály svou roli mnohostěny,
kamenické značky, zajímavé křivky a geometrické kompozice, jejichž „posvátný vý-
znam“ již nevnímáme.

Mnohostěny

S mnohostěny se seznamujeme už od dětství. Všichni jsme jistě měli v rukou nějaké
špalíčkové stavebnice a víme, že se z nich dá vybudovat mnoho druhů větších ob-
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jektů. Svou pozornost na ně upřel i starořecký filosof Platón (asi 428–347, Athény).
A podobně jako později Eukleides (který „budoval“ svou stavbu geometrie od bodu
a přímky – tedy nejjednodušších geometrických objektů) se zaměřil na nejjednodu-
šší pravidelné mnohoúhelníky: čtverec, rovnostranný trojúhelník a pak pravidelný
pětiúhelník a tělesa, jejichž stěny tvoří vždy jen jeden z těchto tvarů – na speci-
ální mnohostěny. Těmi z nich, které splňovaly ještě některé další podmínky, věnoval
velkou pozornost i z hlediska filosofického. Považoval je za symboly živlů. Krychle
představovala zemi, čtyřstěn oheň, osmistěn vzduch – a „nejkulatější“ dvacetistěn
vodu. Poslední dvanáctistěn byl symbolem celého vesmíru, veškerenstva. Snad tomu
napomohl tvar všech stěn. Pravidelný pětiúhelník je z hlediska geometrie mnohem
zajímavější než trojúhelníky a čtverce. Tabulka 2.1 uvádí vlastností platónských mno-
hostěnů, na obr. 6.1 jsou jejich papírové modely (práce studentů gymnázia v Praze).

Obrázek 6.1: Přehled platónských mnohostěnů

název tělesa tvar stěn počet
stěn

počet
hran

počet
vrcholů

Eulerův vztah

čtyřstěn rovnostranný
trojúhelník

4 6 4 4+4 = 2+6

šestistěn čtverec 8 12 8 8+6 = 2+12

osmistěn rovnostranný
trojúhelník

8 12 6 6+8 = 2+12

dvanáctistěn pravidelný
trojúhelník

12 30 20 20+12 = 2+30

dvacetistěn rovnostranný
trojúhelník

20 30 12 12+20 = 2+30

Tabulka 2.1: Přehled pravidelných mnohostěnů a jejich vlastností
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V tabulce si povšimněte zajímavých vztahů mezi dvojicemi mnohostěnů. Ze
sloupku „Eulerův vztah“ obecněji vyjádřete vztah mezi počty stěn, hran a vrcholů
mnohostěnů. Tento vztah platí pro mnoho dalších mnohostěnů (tzv. eulerovské mno-
hostěny). Na obr. 6.2 je zakreslen pravidelný osmistěn a do něho vepsaná krychle
(počet stěn osmistěnu je roven počtu vrcholů krychle a opačně počet vrcholů os-
mistěnu je roven počtu stěn krychle). V pravé části obrázku je pomocí průhledného
modelu platonského osmistěnu nebo krychle „vyroben“ model dalšího zajímavého
tělesa, které vznikne odřezáním všech vrcholů tak, aby se řezné plošky – rovno-
stranné trojúhelníky – navzájem dotýkaly ve svých vrcholech. Jeho stěny jsou tvořeny
dvěma druhy pravidelných n-úhelníků: čtverci a trojúhelníky. Takto získaným tělesům
(se dvěma či třemi typy stěn) se říká polopravidelné mnohostěny. Nejznámější z nich
je klasický bílý míč s dvanácti černými pravidelnými pětiúhelníky (odhlédneme-li
od lehkého vydutí stěn tlakem vzduchu). Dvanáct vrcholů dvacetistěnu „bylo odříz-
nuto“ tak, že se každá trojúhelníková stěna změnila na pravidelný šestiúhelník. Různé
typy mnohostěnů získané geometrickým dělením výchozích mnohostěnů se uplatnily
v architektuře od pyramid po kubistické stavby 20. století.

Obrázek 6.2: Krychle v osmistěnu a dvě možnosti vzniku polopravidelného
mnohostěnu

Opačným postupem – přidáváním vhodných jehlanů k platonským tělesům – zís-
káme hvězdicovité nekonvexní mnohostěny. Hodně se jimi zabývali Kepler a Poinsot.
Na obr. 6.3 jsou znázorněny dvě možnosti vytvoření modelů. Vlevo jsou k pravidel-
nému dvanáctistěnu přidávány jehlany, jejichž stěny leží v rovinách stěn původního
mnohostěnu. Vpravo jsou naopak odebírány malé jehlany, jejichž podstavami jsou
jednotlivé stěny tělesa. Tak vzniknou na jeho povrchu plastické pěticípé hvězdy.
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Obrázek 6.3: Mnohostěny tvořené přidáváním a odebíráním částí – ukázky

Zvláštní pozornost si zaslouží pravidelný dvanáctistěn, jehož povrch je tvořen pra-
videlnými pětiúhelníky. Pravidelný pětiúhelník se vyznačuje několika výjimečnými
vlastnostmi. S ostatními pravidelnými n-úhelníky lze i jemu opsat a vepsat kružnici
se společným středem, na rozdíl od nich má však stejný počet stran jako úhlopříček
a dá se jako jediný z nich nakreslit jedním tahem i se svými úhlopříčkami. Ovšem
vlastností, pro kterou si ho nejvíce cenili a cení nejen stavitelé, je zlatý řez, který zde
nacházíme v jeho různých podobách.

Každá dvojice úhlopříček, které se protínají, vyznačuje společným průsečíkem
zlatý řez. (Stručně: úhlopříčky pravidelného pětiúhelníku se protínají ve zlatém řezu.)
Bod L na obr. 6.4 je zlatým řezem úhlopříčky AC i BD. Na středním obrázku jsou
v pravidelném pětiúhelníku vyznačeny dva podobné trojúhelníky a jeden trojúhelník
tupoúhlý. Vrátíme se k nim v úlohách. Ve zbývajícím pětiúhelníku je naznačen te-
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oreticky „nekonečný“ postup – tj. stále se opakující konstrukce. V opačném sledu
lze prodlužováním stran největšího pětiúhelníku získávat nové pěticípé hvězdy atd.
též nekonečně dlouho. Takové obrazce hrály svou roli při matematických úvahách
o nekonečnosti a spojitosti „velkého a malého“ i ve světě „tajných věd“. (Stručně:
„To, co je nahoře je i dole“ – jednotnost principů.)

Obrázek 6.4: Pravidelný pětiúhelník s úhlopříčkami, dělení pětiúhelníku, cesta
k nekonečnu

Pravidelná pěticípá hvězda se tak stala často používaným tvarem nejen v geometrii
a stavitelství, ale i součástí různých znamení od státních vlajek po tajné spolky. Na
obr. 6.5 je dvojice takových znamení: vlevo astrologické, vpravo satanské.

Obrázek 6.5: Znamení vepsaná do hvězdy — démoni
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Z pravidelného pětiúhelníku vychází mnoho půdorysů kostelních staveb. Rád je
pro jejich symbolickou roli využíval vynikající barokní stavitel Jan Blažej Santini
Aichl (tvůrce tzv. barokní gotiky) i další významní stavitelé jeho doby. Protože jejich
geometrické plány vycházely často „od hvězdy“, je jasné, že se v půdorysech musel
prosadit kromě jiných užívaných poměrů i zlatý řez. Na obr. 6.6 je dochovaný rys
Santiniho – půdorys kostela na Zelené Hoře u Žďáru s vyznačeným zdivem a základní
geometrická analýza půdorysu celého areálu provedená M. Horynou a J. Vinařem. Na
obou obrázcích je základním východiskem pravidelný pětiúhelník a z něho odvozený
desetiúhelník. (Z pravidelného desetiúhelníku vycházejí i plány gotických katedrál.
Věnec pěti kaplí za hlavním oltářem je toho kamenným důkazem.)

Obrázek 6.6: Půdorys kostela na Zelené Hoře a základní geometrický rozbor celého
areálu

Kamenické značky – merky

Na dochovaných starých kamenných zdech (věže hradů, velmi staré městské domy
atp.) bývají do kamenů vyryty různé značky, které neumíme „přečíst“. Často kolem
nich vznikaly pověsti o čertech, o magických obřadech a různých pokladech. Ve sku-
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tečnosti to mohou být kamenické značky z doby výstavby nebo dolíčky připravené pro
stavební „kleště“, aby se mohly zakousnout do kamene při jeho vyzvedávání rumpá-
lem na lešení ke kameníkům. Kamenické značky byly většinou takovými trvanlivými
podpisy kameníka, který daný kus opracoval. Podle jejich počtu byl pak odměněn.
Takové značky nemusely být příliš složité, jejich role končila výplatou nebo usaze-
ním kamene do zdiva. Na obr. 6.7 je uvedena část kamenických značek od kameníků
pracujících na svatovítské katedrále.

Obrázek 6.7: Značky kameníků parléřovské huti

Z jejich umístění a počtu se může určit, jak dlouho tam daný kameník pracoval,
jakým postupem se části stavby budovaly atp. Propracovanější značky důmyslně
sestrojené podle geometrické sítě čar mohly mít význam jakéhosi průkazu, že daný
kameník přísluší jisté huti, tedy že je odborně zdatný. Geometrické sítě sloužící jako
podklad pro značku celé huti se lišily podle výchozího tvaru pro tvorbu sítě a jeho
dalšího rozvíjení. Na obr. 6.8 jsou uvedeny po řadě základy geometrických značek
(kořeny) pro hutě z Prahy, Kolína nad Rýnem, Curychu, Štrasburku a Vídně.

a) b) c) d) e)
Obrázek 6.8: Kořeny značek středoevropských hutí
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Postupné vytváření geometrické sítě buď pootáčením (opakováním) jednoho zá-
kladního tvaru nebo jeho rozvíjením ve zmenšeném měřítku (trochu to připomíná
tvorbu fraktálu) vidíme na obr. 6.9.

Obrázek 6.9: Konstrukce značky opakováním kořene a rozvinutím kořene

Při konstrukci horní značky z obrázku je kořenem rovnostranný trojúhelník pětkrát
pootočený a obrazec má 18 vrcholů. Pro značku je třeba doplnit ještě dvě další přímky
(výšky v trojúhelnících). Všechny části lomené čáry tvořící tuto značku pak leží na
některé z čar geometrického základu. Dolní značka vychází z pravidelné šesticípé
hvězdy. Po sestrojení všech výšek v trojúhelnících získáme šest průsečíků výšky se
stranou jiného trojúhelníku . . .

Obrázek 6.10: Posloupnost kamenického znaku: otec Hanns, syn Mathäus, vnuk
Hanns
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V kamenických rodech se značky nebo jejich varianty postupně měnily. Na
obr. 6.10 je v rámci konstrukční kružnice (ale bez sítě) zachycen vývoj kamenic-
kého znaku v rodě Böblingenů.

Znak pražské Velké hutě (asi Svatovítské) a z něho vycházející znak Velké lóže
ČR vidíme na obr. 6.11. (Znaky zednářských lóží vždy obsahují i obrazy základních
pracovních nástrojů.) Znak Petra Parléře je výrazně umístěn v katedrále sv. Víta pod
jeho sochou sv. Václava, ve svatováclavské kapli. Je to podpis dokonalého sochaře,
který může být hrdý na své dílo.

Obrázek 6.11: Znak pražské Velké huti, Parléřův znak a znak Velké lóže ČR

Není čára jako čára

Díky stavební činnosti nás obklopuje svět plný přímých linií a pravých úhlů. Jsou
to výhodné a relativně snadno sestrojitelné „tvary“, které se prosazují v architektuře
i malířství (kubismus atd.). Někteří výtvarní umělci jsou však přesvědčeni, že „přímka
do přírody nepatří“. V oblasti umění i symbolického vidění světa nás upoutávají
křivky zajímavých tvarů. Už v megalitické kultuře nejen západní Evropy se setkáváme
s obrazy různých spirál, kružnic a jiných uzavřených křivek vyrytých do kamenů.
Kamenné kruhy a podobné stavby poutají i naši pozornost, stejně jako ohromné
„obrazy a čáry“ v krajině. Mnohé zajímavé křivky vidíme kolem sebe. Třeba spirály
– křivky, které se odvíjejí z počátečního bodu – vidíme v oblacích, ve skořápkách,
v technických zařízeních a samozřejmě na technických výkresech, (viz obr. 6.12),
prostorové křivky pak na ulitách mlžů i točitých schodištích (viz obr. 6.13).
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Obrázek 6.12: Spirály v přírodě živé i neživé, v technice i na rysu

Obrázek 6.13: Oválné schodiště,šroubovice a šnekovnice
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Obrázek 6.14: Katedrála v Chartres s labyrintem

Už sama kružnice se stala posvátnou, symbolizuje Slunce, božstva i „nekonečnou
cestu“. Posvátnými se staly také cesty ke svatým místům. Ještě ve středověku mohli být
„nehodní věřící“ potrestáni poutí do Jeruzaléma, aby jim bylo odpuštěno, ale mnozí



124 Krása geometrie

silně věřící poutníci tam přicházeli z vlastní vůle. Cesty ke vzdáleným cílům se časem
nahrazovaly kratšími cestami (do Říma, do Compostely, Na Svatý kopeček nebo do
Příbrami). Podstatný byl „důvod cesty“ a „dosažení cíle“. V gotických katedrálách se
počaly objevovat labyrinty (známé už z bájných mýtů), které původně podle některých
historiků sloužily při oslavách Velikonoc, ale také symbolizovaly „cestu k Bohu“,
protože přiváděly od vchodu po spletité cestě věřící do středu kruhu – obrazu vesmíru.
Na obr. 6.14 je rytina – pohled do chrámu v Chartres – z roku 1750, na které je díky
zobrazeným lidem dobře vidět nesmírnou rozlohu hlavní lodě chrámu, ale i labyrint na
jeho podlaze. (V letech vzniku rytiny už svou posvátnou funkci nekonal. Byl pro hluk,
kterým během mší děti po něm běhající narušovaly obřad, ale později – pro zvýšení
zájmu o katedrálu – se tam vrátil. Tak to aspoň píší kroniky.) Za Napoleonovy vlády
byla měděná deska ze středu labyrintu, na níž Theseus zabíjel Mínotaura, vyjmuta
a roztavena na zbraně. Průměr tohoto kruhu je prý roven průměru kruhového okna –
rozety – nad hlavním vchodem do chrámu (tj. přibližně 13 m) a je umístěn tak, aby
při sklopení průčelní stěny chrámu na podlahu rozeta padla právě na jeho místo.

Pro spletitou „cestu“ používáme dva termíny: labyrint a bludiště. Bludiště nás
vede k několika rozcestím, na nichž se musíme rozhodnout o další cestě. Pokud
zabloudíme do slepé uličky, je třeba se vrátit. V baroku bývala takové bludiště často
součástí zámeckých zahrad. Mohou být ze stříhaných živých plotů, z dostatečně
vysokých zdí, ale i jen vyznačena na zemi jako labyrinty v chrámech.

Obrázek 6.15: Základní typy labyrintů
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Mnohá zobrazení labyrintů na kamenech či mozaikách se dochovala do naší doby.
Jejich základní typy jsou uvedeny na obr. 6.15: 1) klasický labyrint, 2) trojitá spirála,
3) středověký kruhový, 4) krétský kruhový, a 5) „chakravyuha“. Na obr. 6.16 jsou
dva velmi si podobné labyrinty čtvercové. Labyrint z Remeše se zobrazením stavitelů
chrámu (z let 1287–1311) je pozoruhodný také tím, že v jeho rozích jsou postavy
držící v rukou nástroje potřebné ke stavbě. Ani samo uvedení hlavního stavitele
nebývalo běžné. (V románské době se autoři děl výtvarných ani architektonických
„nepodpisovali“ a v knihách většinou také ne. Rovněž přebírání celých odstavců
z cizích textů bylo běžné. Díky tomu se zachovaly celé pasáže ze zničených spisů
antických myslitelů.) Labyrint s prázdným středem se od prvního liší jen velikostí
toho středu. Je téměř jisté, že oba labyrinty pocházejí z jedné stavební hutě.

Obrázek 6.16: Labyrint z katedrály v Remeši

Dalším symbolem spletitosti a jistého tajemství jsou různé uzly – už užitečné, jako
třeba horolezecká „dračí smyčka“, zábavné jako hlavolamy či dekorativní předměty.
Uzly mohou být opravdu z provazů nebo vytesané jako reliéf do kamene či dřeva.
Ornamenty na vikingských lodích se jim velmi blíží. My si je můžeme nakreslit. Na
obr. 6.17 je návod k výrobě uzlu bez konců. Vychází z jednoduchého schématu a na-
značuje vedení provazu. Ve spodní řadě je vlevo „vylepšený obraz“ uzlu vytvořeného
podle návodu a další dvě podobné varianty z téhož prvotního schématu.
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Obrázek 6.17: Konstrukce „nekonečného uzlu“

Lidská vynalézavost nezná mezí. Různých uctívaných artefaktů – ať přírodních či
lidmi vytvořených – je nepřeberné množství. Často se také stává, že pro dvoje různá
společenství má jeden „kus“ (i gesto nebo barva) opačný význam. Pěkné i strašidelné
bývají také příběhy, které jsou s okolnostmi vzniku jejich uctívání spojovány. Jde
zpravidla o pověsti, pohádky a pověrčivost, ale do kulturního obrazu každého národa
patří, stejně jako k našim dějinám Libuše na bílém koni či tajemná moc kopí sv. Vác-
lava. Kdyby nic víc, tak podnítily naše umělce – malíře, sochaře i literáty – k tvorbě
výsostných děl a tak obohatily naši kulturu.

Skrytá geometrie obrazu

Dochované kamenné stavby, archeologické vykopávky a později i pergamenové vý-
kresy (např. Parléřovy plány katedrály sv. Víta v Praze) jasně dokumentují geomet-
rické plánování budoucího díla. S obrazy je tomu trochu jinak. Původní geometrický
rámec kompozice je překryt barvami a o jeho tvaru se můžeme s menší či větší
pravděpodobností jen domýšlet na základě jeho drobných dochovaných částí, podob-
nosti celkového řešení obrazů různých umělců, dobových zvyklostí atp. V současnosti
se rozvíjejí nové technické možnosti průzkumu jednotlivých vrstev laků, barev, pod-
malby i úpravy plátna, desky či stěny, na nichž je obraz vytvořen. Jestliže ve starověku
podléhala „posvátná“ výtvarná díla řadě kánonů i drobnějších předpisů, ve středověku
se zejména v knižních ilustracích, kancionálech i nástěnných malbách „ze života“tento
styl postupně rozvolňoval a později zcela uvolnil, oltářní obrazy a další díla nábožen-



Lekce 6. Kánony krásy a geometrie 127

ského charakteru nadále dodržovaly prvky „historické posvátné geometrie“. Ukážeme
si to na Raffaelově obrazu Ukřižovaný Kristus s Pannou Marií, svatými a anděli. Tento
oltářní obraz je téměř tři metry vysoký a kompozičně je podřízen přísné symetrii, jak
vidíme na obr. 6.18. (Jeho náboženská symbolika zdůrazňuje odpuštění, očištění od
hříchu a spasení světa prolitím Kristovy krve – tak jej popisují historici umění.)

Obrázek 6.18: Ukřižovaný Kristus, Raffael, 1502

Koncem minulého století začaly vycházet výpravné knihy edice Umění zblízka
(výtvarné umění od starověku po současnost). Ve svazku Kompozice se Sarah Kentová
zabývá na ukázku právě tímto obrazem. Popisuje sérii rovnoramenných trojúhelníků
souměrných podle svislé osy obrazu. Tak pravoúhlý trojúhelník, v němž leží hlava
Krista i obou andělů, symbolizuje svatou Trojici. Důležitým symbolem je trojúhelník
s vrcholem v dolní části obrazu. Kentová píše o jeho skryté symbolice toto:

Symbol sv. Trojice, trojúhelník, ovládá kompozici Raffaelova Ukřižování. Svatí
klečící u kříže vděčně shlížejí nahoru. Jejich póza a pohledy naznačují sérii trojúhel-
níků, jejichž společným vrcholem je horní konec kříže. Kříž a Kristovo tělo na něm
tvoří dva obrácené trojúhelníky. Tato výměna (nahoru a dolu) poukazuje na základní
téma díla – dávání a přijímání milosti.

Na osově souměrných kompozicích se dají rovnoramenné trojúhelníky předpo-
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kládat – to vidí nejen geometři. Je-li jim přikládán další (zde posvátný) význam, to
už záleží na malíři, dobové atmosféře a divákovi. Na tentýž obraz se můžeme podívat
i jinak. Renesanční umělci navazovali ve svých dílech na díla středověká a vědomě na
antiku. Od svých předchůdců převzali dva důležité proporční poměry: poměr strany
čtverce k jeho úhlopříčce zvaný „brána harmonie“ (ianua harmoniae) a zlatý řez
(sectio aurea). Ve výtvarném umění symbolizoval kruh božství, vesmír a nekonečnost
a čtverec ležící jednou stranou „na zemi“ věci pozemské, zemi a svět lidí. Podívejme
se na obraz Ukřižování z tohoto hlediska.

Obrázek 6.19: Ukřižovaný Kristus, kompoziční rozbor

Plochu celého obrazu můžeme rozdělit na obdélník ABCD a polokruh s průmě-
rem CD. Osou souměrnosti obrazu je svislá úsečka NW. Úsečky AN a NB rozdělme
zlatým řezem a získanými dělícími body J a veďme svislé přímky. Průsečíky těchto
přímek s úsečkou CD na prsou obou andělů proložíme dvě strany čtverce, jehož dva
vrcholy P a Q leží na okrajích obrazu a zbývající dvojice vrcholů na ose NW. (Použití
takto umístěného čtverce není např. při kompozici gotické architektury neobvyklé.)
Kromě tohoto čárkovaně vyznačeného čtverce doplňme síť čar ještě rovnostranným
trojúhelníkem, jehož jeden vrchol je „nejvyšším“ vrcholem čtverce a zbývající dva leží
na jeho stranách.Kromě kružnice s průměrem PQ hraje na kompozičním schématu
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důležitou roli ještě kružnice se středem v Kristově hlavě, jejíž poloměr je menší
částí zlatého řezu strany zakresleného čtverce. Konečně průměr kružnice soustředné
s předchozí a procházející bodem W je větší částí zlatého řezu průměru CD kružnice
určené rámem obrazu. Toto všechno jsou čáry, které jsme mohli sestrojit bez ohledu
na vlastní malbu jako prosté geometrické schéma . . .

Podívejme se teď, jak vzhledem k naší síti umístil Raffael postavy obrazu. Osová
kompozice přirozeně umisťuje ideové centrum díla na svislou osu souměrnosti. Sféra
„nebeská“ (Kristus a andělé zachycující krev kanoucí z poraněných dlaní) je sou-
měrně vkomponována do největšího kruhu. Lidé „patří zemi“, jsou zobrazeni ve
čtverci ABLM (symbol našeho světa). Andělé se vznášejí nad tímto čtvercem (nemají
na zemi místo), jen Kristus zasahuje do obou těchto sfér. Všechny „lidské hlavy“
včetně Kristovy nejen že leží na stranách vyznačeného čtverce, ale jsou umístěny do
významných bodů: Hlavy Panny Marie a sv. Jana tvoří vrcholy rovnostranného troj-
úhelníku, hlavy sv. Jeronýma a Marie z Magdaly dělí zlatým řezem strany kompozič-
ního čtverce. Snad „nejsvětější oblastí“ obrazu je malý kruh (hlava Krista a andělů),
na jehož obvodu kane krev (oběť Krista) do zlatých pohárů. Ani symboly času – Měsíc
a Slunce – nejsou umístěny nahodile. Leží na prodloužených stranách kompozičního
čtverce a dotýkají se větší z dvojice soustředných kružnic. Dokonce i tabule s nápisem
INRI (Ježíš Nazaretský, král Židovský) leží na významné přímce a dotýká se malé
kružnice . . . Dvojice svislých drobně čárkovaných čar procházejících poháry v rukou
andělů tvoří osy obou polovin obrazu . . .

V obraze je skryta řada dalších zajímavých poměrů, které nejsou patrné při zběžné
prohlídce díla. Tak výška klečících postav (bez oděvu rozhozeného po zemi) je rovna
polovině úsečky CD, výška postav stojících vzdálenosti nejnižšího bodu malé kružnice
od bodu W a výška Krista jeho vzdálenosti od dolního okraje obrazu. Výška Krista se
svatozáří je rovna délce větší části zlatého řezu úsečky BC atd.

Některé z uvedených poměrů či zajímavých umístění prvků obrazu mohou být
náhodné. Přesto však základní kompoziční rozvržení, které lze vystopovat i v dílech
dalších umělců, náhodné není. Obřadní díla, jako tento Raffaelův oltářní obraz plný
náboženské symboliky, jsou v první řadě mistrně komponována a vše, co zachycují,
má svůj význam. Na tom nic nemění ani fakt, že my už většinou mnohé skryté významy
těchto uměleckých pokladů minulosti neodhalíme. Přesto je dobré vědět, že i na nich
se podepsala geometrie, třebaže nám zůstává skryta. (Text psaný kurzivou je citát
z mého článku Geometrie utajená v obrazech.)
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Cvičení a úlohy k lekci 6

1) Pravidelný pětiúhelník je možné sestrojit několika způsoby. Popište aspoň dva
postupy, jak se „propracovat“ k tomuto obrazci. Do narýsovaného pravidelného
pětiúhelníku vepište jeho úhlopříčky a pomocí rovnoramenných trojúhelníků z ob-
razce dokažte, že průsečík dvojice úhlopříček je jejich zlatým řezem. (25 bodů)

2) Na obr. 6.20 je zobrazena jedna stránka z Keplerova rukopisu a rytina, která
ilustrovala jeho hypotézu o uspořádání naší planetární soustavy pomocí platon-
ských mnohostěnů. Uveřejnil ji ve spise Kosmografické mysterium. (Tuto hypotézu
později odvrhl – a objevil „Keplerovy zákony“ o oběhu planet, které (doufám) znáte
ze školy.) Napište stručné vysvětlení „pro žáky“, co vše tento model jeho představ
ilustruje. (Vyhledejte v literatuře a srozumitelně vše popište.) (20 bodů)

Obrázek 6.20: Model Keplerovy hypotézy

3) Na obr. 6.11 je zobrazena kamenická značka Petra Parléře. Pokuste se vyhledat
geometrický postup její tvorby. (Pokud najdete její mřížku na internetu, narýsujte ji
a ověřte, je-li „přesná“. Některé značky se dají sestrojit několika způsoby. (25 bodů)

4) Narýsujte podle středověkých postupů vhodnou mřížku pro značku začátečního
písmene vašeho jména, zapište postup její konstrukce a hotovou značku v ní.
(Hodnotit se bude mřížka i tvar písmene a jeho „umělecké ztvárnění“.) (15 bodů)

5) Popište pověst o gordickém uzlu. Na geometrickém podkladu vytvořte vlastní
složitější nekonečný uzel a popište postup jeho konstrukce. (15 bodů)
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Lekce 1. Tahová hra „loupežník a soudce“
Rozhodnutí, která v životě děláme, mohou být samozřejmá, snadná i těžká, ale vždy
se o nalezení nejlepšího řešení aspoň pokoušíme. Ačkoli si to nemusíme připouštět,
možnosti ve výběru mají pro nás určitou hodnotu a rozhodování není nic jiného než
hledání možnosti s nejvyšší hodnotou. Situace se ale značně zkomplikuje, když naše
rozhodování vstupuje do života i někomu jinému a ten svým jednáním zase rozhoduje
o nás. Zájem můžeme mít společný, ale také docela odlišný a můžeme se pak ptát, zda
je lepší dát za pravdu jednomu, druhému, nebo hledat přijatelný kompromis. Na tyto
otázky se pokouší odpovědět moderní odvětví aplikované matematiky zvané teorie
her. V následujících lekcích se podíváme, jak se dá kdejaká konfliktní situace chápat
jako matematická úloha a jak se dá vyřešit.

Byl jednou jeden loupežník a jeden soudce. Když byl loupežník na svobodě, mohl
loupit, nebo neloupit. Neloupit znamenalo jíst žáby a kořínky, což nebylo nic moc, ale
pořád to bylo lepší než skončit ve vězení. Loupežník si takového života cenil číslem 1,
zatímco soudce byl za pořádek v zemi odměňován číslem 2. Když loupežník loupil,
krátkodobě si polepšil na číslo 3 a soudce z toho měl ostudu v hodnotě 0. Loupežníka
pak dopadli drábové a předvedli soudci. Soudce mohl loupežníka ihned propustit, nebo
libovolně dlouho věznit. Jelikož soudce musí odsouzenému obstarávat hlídání a jídlo,
dostává v době věznění loupežníka pouze číslo 1, zatímco loupežník je potrestán
kvalitou života v hodnotě 0. Ještě předpokládejme, že v okamžiku propuštění oba
dostanou číslo 1.

Za příběhem lze vidět tahovou hru, kde začíná loupežník. Pokud se rozhodne
neloupit, zůstává na tahu a rozhoduje se znovu. Pokud loupí, je na tahu soudce. Pokud
loupežníka odsoudí, zůstává na tahu a rozhoduje o prodloužení trestu. Jakmile se
rozhodne vězně propustit, je na tahu loupežník a hra pokračuje jako na začátku.

Hru lze znázornit rozhodovacím stromem. Průběh hry si pak lze představit tak, že
přesouváme figurku z jednoho políčka na jiné ve směru šipek. „L“ označuje políčka,
kde je na tahu loupežník, „S“ označuje políčka, kde je na tahu soudce.

132
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L

S L

S L S L

S L S L S L S L

loupit neloupit

odsoudit propustit loupit neloupit

odsoudit propustit

loupit neloupit
odsoudit propustit

loupit neloupit

Rozhodnutí hráčů v každém tahu určí cestu (větev), podle které se hra vyvíjí.
Tu nazýváme průběhem či historií. Obrázek výše znázorňuje rozhodovací strom pro
první tři kola, ale my budeme předpokládat, že hra může probíhat i neomezeně dlouho,
strom by tedy měl být nekonečný.

V naší hře má aktivní hráč vždy na výběr ze dvou možností a ty jsou navíc
pokaždé stejné. Stačí nám tedy dokonce jenom dvě políčka hracího plánu, na rozdíl
od stromového znázornění je však využíváme opakovaně.

L S

loupit

neloupit
odsoudit

propustit

Obě schémata patří mezi tzv. automaty, pomocí kterých lze v teoretické informa-
tice mimo jiné znázorňovat jednoduché algoritmy.

Výhry hráčů si ještě pro lepší přehlednost zapišme do tabulek:
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loupežník

loupit 3
neloupit 1
odsoudit 0
propustit 1

soudce

loupit 0
neloupit 2
odsoudit 1
propustit 1

Zkusme si spočítat příklad, jak hra může dopadnout. Předpokládejme, že v prvním
tahu loupežník neloupil, ve druhém už ano, ve třetím tahu ho soudce odsoudil, ve
čtvrtém také a v pátém ho propustil. V šestém tahu loupežník neloupil, v sedmém
také ne, ale v osmém už ano. Pro takovou historii bychom dostali cestu

L L S

SSL

L L S

neloupit loupit

odsoudit

odsouditpropustit

neloupit

neloupit loupit

a tabulku výher:

1 2 3 4 5 6 7 8 celkem

loupežník 1 3 0 0 1 1 1 3 10
soudce 2 0 1 1 1 2 2 0 9
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Má-li hra pokračovat neomezeně dlouho, nelze už výhry sčítat (vyšlo by nej-
spíš nekonečno), ale raději bychom měli počítat s průměrnou výhrou za jedno kolo.
Takovou hodnotu bychom u konečného počtu kol dostali jako podíl

průměrná výhra =
součet výher

počet kol
,

ale jak si poradíme u nekonečně dlouhé hry?
Pokud by se hrálo „divoce“, ani průměrná výhra nemusí existovat, nicméně pro

určité vzorce chování hráčů se nám ji spočítat podaří. Zaměříme se totiž na zjednodu-
šené vzorce, říkejme jim strategie s omezenou pamětí. V naší hře je můžeme popsat
tak, že hráč, kterému je předán tah, provede vždy stejnou posloupnost akcí.

Příkladem budiž strategie loupežníka, při níž vždy dvakrát neloupí a poté loupí,
nebo strategie soudce, při níž vždy třikrát odsoudí a poté propustí. Strategie si opět
můžeme znázornit jako automaty:

L L L
neloupit neloupit loupit

S S S S
odsoudit odsoudit odsoudit propustit

Přidaná políčka pro loupežníka i soudce fungují jako počítadla. Díky nim hráči
nezapomenou, kolikrát ještě mají neloupit nebo odsoudit.

V historii vzniklé hry se pak tyto dva úseky střídají. Je zřejmé, že průměrnou výhru
můžeme stanovit jako průměr výher v prvních sedmi kolech, protože tato posloupnost
se pak stále opakuje.1 Dostáváme tabulku výher:

1 2 3 4 5 6 7 celkem průměr

loupežník 1 1 3 0 0 0 1 6 6/7
soudce 2 2 0 1 1 1 1 8 8/7

1U konečné hry samozřejmě záleží i na tom, v kterém kole sehrávku „utneme“, poslední cyklus totiž
nemusíme dokončit a naruší nám tak výpočet. Lze ovšem dokázat, že s prodlužováním sehrávky na tom
záleží čím dál méně a výsledek se skutečně bude blížit námi stanovené hodnotě. Dokončených cyklů
totiž bude přibývat a „přebijí“ ten nedokončený.
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V naší hře tedy vychází strategie s omezenou pamětí poměrně jednoduše —
loupežník si pouze stanoví, kolik kol vydrží neloupit, a podobně soudce si stanoví,
kolik kol nechá loupežníka ve vězení. Dohodněme se, že symbolem Ln označíme
strategii, ve které loupežník n kol neloupí a v následném kole už loupí. Přitom n
může být jakékoli přirozené číslo nebo nula — ve strategii L0 loupežník okamžitě
loupí, jakmile se dostane na tah. Opačným extrémem je strategie „neloupit vůbec“, tu
označme L∞. Obdobným způsobem označíme strategie soudce Sn, případně S∞.

U strategie L∞ „nikdy neloupit“ máme zjednodušenou práci pro výpočet výher,
protože všechna kola jsou stejná (a soudce si vůbec nezahraje). Naproti tomu u stra-
tegie S∞ by byl loupežník po první loupeži odsouzen na doživotí. Pokud se tak stane,
bude loupežník na svobodě pouze konečný počet kol, zatímco ve vězení stráví ne-
konečně mnoho kol. Hra necyklí jako v předchozí úvaze a musíme předpokládané
výhry stanovit jinak. Vyjděme z toho, že „nekonečno převáží“ a stanovíme průměrnou
výhru, jako kdyby byl loupežník uvězněn pořád, tj. 0 pro loupežníka, 1 pro soudce.
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Cvičení a úlohy k lekci 1

1) Loupežník v prvním kole loupil, soudce ho dvakrát odsoudil a pak propustil.
Loupežník se poté dvě kola choval cnostně, pak ale loupil a soudce ho pětkrát
odsoudil. Následně byl loupežník propuštěn a víme už jen to, že po tři další kola se
choval cnostně. Zapište průběh této (konečné) sehrávky do tabulky, určete výhry
hráčů a průměrné výhry na jedno kolo. (12 bodů)

2) Navrhněte co nejjednodušší automaty pro strategie L1,S0,S∞. (24 bodů)

3) Už jsme spočítali průměrné výhry pro hru L2 proti S3. Podobným způsobem do-
počítejte průměrné výhry loupežníka i soudce pro všechny možnosti L0,L1,L2,L∞

proti S0,S1,S2,S∞ a doplňte je do tabulek. (64 bodů)

loupežník S0 S1 S2 S∞

L0

L1

L2

L∞

soudce S0 S1 S2 S∞

L0

L1

L2

L∞



Lekce 2. Bimaticové hry
Určením průměrných výher se nám podařilo zjistit předpokládanou spokojenost hráčů
s možnými průběhy hry. Nyní bude jednodušší promýšlet, co je pro ně výhodné a jak
toho dosáhnout.

Tahovou formu hry jsme převedli na tzv. bimaticovou hru. Každý z hráčů má výhry
určeny tabulkou, které se odborně říká matice. Protože hráči jsou dva, jsou matice
také dvě, odtud bimaticová hra. Prvnímu hráči přísluší řádky, druhému sloupce, také
proto se někdy hovoří o řádkovém a sloupcovém hráči. Hra se realizuje tak, že řádkový
hráč si jako svoji strategii vybere řádek, sloupcový hráč sloupec a z matic se vyčtou
odpovídající výhry. Na rozdíl od tahových her ale hráči volí strategie současně a
nezávislé a obvykle se ani nepředpokládá, že by se směli předem domluvit. Na druhou
stranu se budeme držet předpokladu, že hráči znají nejen svoji, ale i soupeřovu matici,
a mohou tedy usuzovat, o co se bude soupeř snažit. (Takové hry řadíme mezi hry
s úplnou informací).

V příběhu o loupežníkovi a soudci je samozřejmě možné, že soudce nejprve
veřejně vyhlásí sazebník trestů a podle něj se loupežník zařídí tak, aby to pro něj
bylo výhodné. Ale také to může být naopak. Loupežník bude loupit podle svých
zvyklostí a soudce si až pak vytvoří vhodný sazebník. Nejpravděpodobnější se tak
jeví spíš varianta, že oba hráči budou své strategie upravovat souběžně a žádný nebude
znevýhodněn tím, že by se své rozhodnutí musel oznámit dřív než protivník. Můžeme
se tedy ptát, co se stane, když loupežník si třeba naplánuje držet se strategie L2 a
soudce strategie S3 a zda je taková volba rozumná.

Prozatím se ale podívejme na nějakou jinou bimaticovou hru, například danou
maticemi

A =

1 2
3 1
1 1

 , B =

1 2
1 3
3 1

 ,

kde matice A představuje výhry prvního (řádkového) hráče, matice B výhry druhého
(sloupcového) hráče. (Všimněte si, že řádkový hráč má tři strategie, zatímco sloupcový
jen dvě, ale proč ne.)

Rozbor hry můžeme zahájit pozorováním, že řádkový hráč může vyhrát nejméně
1 a nejvíce 3. Pokud by ale zahrál třetí řádek, dostal by určitě 1 a připravil se tak
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o možnost, byť třeba jen teoretickou, vyhrát trochu víc. Můžeme tedy prvnímu hráči
doporučit třetí řádek z rozhodování zcela vyloučit. Správně si vybrat mezi prvním a
druhým řádkem už není vůbec jednoduché, protože nevíme, co provede sloupcový
hráč, ponechme tedy zatím obě možnosti otevřené a řešme hru zase z pohledu druhého
hráče.

Sloupcový hráč předpokládá, že řádkový „hraje rozumně“, vyloučí onen třetí řádek
a zabývá se tak už jen redukovanou hrou

A =

1 2
3 1
−1 −1

 , B =

1 2
1 3
−3 −1

 .

V redukované matici B je už druhý sloupec jednoznačně lepší, bude tedy vybrán.
(V původní neredukované verzi by to ovšem nebyla pravda — tam je ve třetím řádku
první sloupec naopak lepší než druhý!) Jinými slovy, hra bude redukována o první
sloupec a přejde do tvaru

A =

 |1 2
|3 1
−1 −1

 , B =

 |1 2
|1 3
−3 −1

 .

Nyní si už zase řádkový hráč vybere lepší z možností 2 a 1, tedy první řádek.
Neboli, redukuje hru o druhý řádek

A =

 |1 2
|3 −1
−1 −1

 , B =

 |1 2
|1 −3
−3 −1

 .

Z matic zůstaly jenom čísla a můžeme konstatovat, že jsme hru vyřešili tzv.
metodou eliminace dominovaných strategií. Řádkovému hráči doporučíme hrát první
řádek, sloupcovému hráči druhý sloupec. Výhry budou 2 a 2.

Obecně říkáme, že jedna řádková strategie dominuje jinou, pokud je v aspoň
jednom sloupci lepší a v ostatních není horší — např. řádek (1 2) dominuje řádek
(1 1), protože 2 > 1 a 1≥ 1. Podobně definujeme dominování pro sloupce. V metodě
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se tedy postupně zbavujeme strategií, které jsou dominované nějakou jinou a neslibují
tedy žádné zlepšení.

Zkusme tutéž hru vyřešit ještě jinak. Předpokládejme, že hráči si již vybrali
strategie a měli by si podle výsledku vyplatit odpovídající výhry, ale my jim místo
toho ještě umožníme volbu upravovat.

Nechť úvodním pokusem je levý horní roh, tzn. první hráč volí první řádek a
druhý hráč první sloupec. Oba hráči by tedy měli vyhrát 1, ale první hráč vidí, že
volbou druhého řádku by si polepšil na 3. My mu tedy změnu strategie dovolíme a
necháme podobně rozhodovat druhého hráče. Ten stále vyhrává 1, volbou druhého
sloupce by si tedy polepšil na 3. Dobrá tedy. A co na to první hráč? Ten má zisk
opět jenom 1 a polepšit si může jedině návratem k prvnímu řádku. Ocitli jsme se
tak opět v pravém horním rohu matic, tedy ve stejné situaci jako při odstraňování
dominovaných strategií.

Je důležité si všimnout, že ve výsledné situaci se už postup zastaví, čili žádnému
hráči nechce uhýbat, protože si nepolepší. Takové volbě strategií se říká Nashova
rovnováha a v teorii her bývá vnímána jako řešení hry. U spousty her se může
velmi snadno stát, že s metodou eliminace dominovaných strategií se moc daleko
nedostaneme. Ovšem Nashova rovnováha existovat stále může a dokonce jich může
být víc.

Uvažme například následující bimaticovou hru:

A =

1 2 1
3 1 1
1 1 2

 , B =

1 2 1
1 3 0
1 1 3

 .

Nashovy rovnováhy najdeme dvě (vyznačeny čtverečky), ale ani u jednoho z hráčů
nenajdeme dominovanou strategii. (Ověřte si, že řádkový posun v matici A by prvnímu
hráči přinesl zhoršení na 1 a stejný účinek by měl sloupcový posun v matici B pro
druhého hráče.)

Postup „postupného vylepšování strategií“ jednotlivými hráči by se určitě dal
pořádněji promyslet a algoritmizovat, nicméně musíme mít na paměti, že hrozí riziko
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zacyklení. Například hra

A =

1 1 3
1 2 1
3 1 1

 , B =

3 1 1
1 2 1
1 1 3


má rovnováhu na prostředních strategiích, ale při zahájení postupu z některého rohu
bychom jen obíhali další rohy proti směru hodinových ručiček.

Každopádně pro hledání Nashových rovnovah není na škodu nakreslit si „schéma
záměrů“, tedy kam by se který hráč chtěl přesunout. Záměry řádkového hráče znázor-
níme svislými modrými šipkami (přechody mezi řádky), záměry sloupcového hráče
vodorovnými červenými šipkami (přechody mezi sloupci). Pro výše zmíněný příklad
dostáváme schéma:

• • •

• • •

• • •

Ze schematu je zřejmé, že ze středové situace „není úniku“, jde tedy skutečně o rov-
novážnou situaci.

Dodejme ještě, že užitek hráče může pro daný řádek/sloupec nabývat maximální
hodnoty pro více strategií, což může diskusi mírně zkomplikovat.
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Cvičení a úlohy k lekci 2

1) Vyřešte metodou eliminace dominovaných strategií bimaticovou hru

A =


2 0 3 5 3
8 3 1 2 4
4 4 6 3 5
2 1 4 7 3
1 4 0 1 3

 , B =


4 8 2 1 3
1 2 3 7 6
2 4 3 4 3
3 3 5 1 0
2 1 1 1 7

 .

(25 bodů)

2) Najděte všechny Nashovy rovnováhy bimaticové hry

A =


1 2 3
3 4 1
0 3 2
1 4 3

 , B =


1 2 2
3 2 3
2 3 4
0 1 0

 .

(25 bodů)

3) Pokuste se přesně formulovat definici Nashovy rovnováhy pro bimaticové hry, tj.
i-tý řádek spolu s j-tým sloupcem tvoří Nashovu rovnováhu právě tehdy, když ...
(15 bodů)

4) Najděte příklad co nejjednodušší hry, pro kterou neexistuje Nashova rovnováha.
(15 bodů)

5) Prozkoumejte dominování strategií a Nashovy rovnováhy pro bimaticovou hru
odvozenou ze strategií L0,L1,L2,L∞ a S0,S1,S2,S∞ hry „loupežník a soudce“,
kterou jste sestavili v Lekci 1. Dominuje některá strategie jinou? Existuje Nashova
rovnováha? (20 bodů)



Lekce 3. Smíšené strategie
Uvažujme bimaticovou hru

A =

(
3 0
1 2

)
, A =

(
3 1
0 2

)
.

Hra je mj. zajímavá tím, že je symetrická, tj. B vznikne z A záměnou řádků za sloupce.
Taková hra se oběma hráčům jeví stejně a je tedy v nejlepším smyslu spravedlivá. (To
se o předchozích příkladech tvrdit nedá.)

Ihned vidíme, že Nashovy rovnováhy jsou dvě — první řádek proti prvnímu
sloupci a druhý řádek proti druhému sloupci. Ovšem tím, že hráči se rozhodují
nezávisle, není vůbec zaručeno, že se jim podaří některou z rovnovah trefit. První
řádek a první sloupec slibuje oběma hráčům dosažení výhry 3, což můžeme po všech
stránkách pokládat za optimální řešení. Pokud to však sloupcový soupeř „zmotá“ a
zahraje druhý sloupec, dostane řádkový hráč nejhorší možnou výhru 0. Opatrný hráč
by možná raději volil druhý řádek, protože tam má zaručen zisk minimálně 1.

Strategii, kterou si zaručujeme největší zisk při nejméně příznivé protihře soupeře,
nazýváme opatrnou. V bimaticových hrách ji pro řádkového hráče určíme tak, že
vybereme minima ze všech řádků a z nich poté maximum. Řádek, jímž se toto
maximum realizuje, je hledanou opatrnou strategií. Pro sloupcového hráče je postup
podobný. Pochopitelně vezmeme jeho výplatní matici a prohodíme úlohu řádků a
sloupců.

(
3 0
1 2

) (
0
1

)

1

min

max

(
3 1
0 2

)

(
0 1

)
1

min

max

Možná vás to překvapí, možná ne, ale u víckrát hrané hry si hráči mohou zajistit
vyšší průměrnou výhru než u jednorázového pokusu. Pokud by měli hráči řekněme 100
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pokusů, mohli by udělat lépe vhodnou rozvahou do obou strategií. Pokud by například
řádkový hráč investoval 25 pokusů do prvního řádku a 75 pokusů do druhého řádku,
zajistil by si zisk 3 · 25+ 1 · 75 = 150 v případě, že se bude hrát první sloupec, a
0 ·25+2 ·75 = 150 v případě, že se bude hrát druhý sloupec. Řádkový hráč si tedy
může zaručit průměrnou výhru 150/100 = 1,5, ať hraje sloupcový hráč jakkoli, třeba
také s možností rozdělit pokusy do obou sloupců.

Možnost rozdělit pokusy mezi více strategií odpovídá ekonomickému pojmu di-
verzifikace rizika. Investor hledá optimální rozdělení svých financí mezi různá aktiva,
kde výnosnější obvykle znamená riskantnější, zatímco bezpečnější zase typicky bývá
méně výnosné. Vhodným vyvážením investic si může zaručit větší jistotu výnosu a
dát mu přednost před „sázkou na jednu kartu“.

V teorii her se rozdělení pokusů nazývá smíšenou strategií a někdy se na něj
nahlíží pravděpodobnostně: hráč své rozhodnutí svěří vhodnému losovacímu zařízení
(kostka, mince, počítač). V našem případě by stačilo využít dvě mince — padne-
li na obou panna, budeme hrát první řádek, padne-li aspoň jeden orel, zahrajeme
druhý řádek. V dlouhodobém výhledu by měla náhoda přinášet stejné výsledky jako
přesná rozvaha pokusů. Nemusíme ani předpokládat, že hráči hrají určitý počet partií,
např. oněch 100 z našeho myšlenkového pokusu. Klidně jich může být více nebo
méně, ale může být třeba i jediná. V pravděpodobnostním pojetí pak pracujeme
s předpokládanou výhrou, což je průměrná výhra ze všech možností vážená jejich
pravděpodobnostmi.

Například pokud by první hráč hrál první řádek s pravděpodobností 0,6, na
druhý řádek mu zůstane doplňková pravděpodobnost 1−0,6 = 0,4. Předpokládejme,
že druhý hráč zahraje první sloupec s pravděpodobností 0,7, a tedy druhý sloupec
s pravděpodobností 0,3. Pravděpodobnost situace „první řádek, první sloupec“ by byla
0,6 · 0,7 = 0,42.2 Když si dopočítáme pravděpodobnosti ostatních situací, můžeme
je uspořádat do matice (

0,42 0,18
0,28 0,12

)
.

Situaci si lze představit i tak, že hráči křížem „rozparcelují“ jednotkový čtverec tak, že

2Pokud se necítíte jistě v pravděpodobnostním počítání, můžete si stále představovat, že první hráč
si ze sta pokusů vybere 60, kdy hraje první řádek. Přitom v každých deseti pokusech hraje druhý hráč
první sloupec sedmkrát, tedy v 60 pokusech to bude právě 42 případů.
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první hráč podle své rozvahy pravděpodobností určí hranici jdoucí západovýchodním
směrem a druhý hráč severojižním:

0,42 0,18

0,28 0,12

0,6

0,4

0,7 0,3

Pravděpodobnosti odpovídají obsahům vzniklých obdélníků.
Předpokládaná výhra prvního hráče je pak

0,42 ·3+0,18 ·0+0,28 ·1+0,12 ·2 = 1,78,

druhého hráče
0,42 ·3+0,18 ·1+0,28 ·0+0,12 ·2 = 1,68.

Novou hru, ve které hráčům umožníme hrát smíšené strategie, nazýváme pravdě-
podobnostním rozšířením. Hráči si již nevybírají strategie jako řádky nebo sloupce ve
výherních maticích, ale „rozkládají jedničku“, tedy celkovou pravděpodobnost. Stra-
tegie z předchozího příkladu bychom tedy zapsali jako dvojice (obecněji a odborněji
vektory) pravděpodobností (0,6 ; 0,4) u řádkového hráče a (0,7 ; 0,3) u sloupcového
hráče.

Původním (nerozděleným) strategiím se v kontextu pravděpodobnostního rozší-
ření říká čisté. Odpovídají jim vektory „s nerozloženou jedničkou“, v naší hře jsou
jen dva: (1 ; 0) a (0 ; 1).

Opatrnou strategii a zaručenou výhru v pravděpodobnostním rozšíření můžeme
pěkně určit i graficky:
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strategie

výhra

(1; 0) (0; 1)

1,5

3

(0,25; 0,75)
0

Vodorovná osa znázorňuje smíšené strategie prvního hráče, přičemž krajními hodno-
tami jsou čisté strategie. Na svislé ose vynášíme výhry první hráče. Pokud druhý hráč
hraje první sloupec, výsledek se objeví na modré úsečce, pokud hraje druhý sloupec,
výsledek se objeví na červené úsečce. Pokud druhý hráč zahraje smíšenou strategii
(0,5 ; 0,5), výhru najdeme na zelené úsečce. V každém případě budeme výhru hledat
na nějaké úsečce ve žluté oblasti spojující její levý a pravý okraj.

Z obrázku je zřejmé, že strategie (1 ; 0) je skutečně nejriskantnější, strategie
(0 ; 1) o něco opatrnější, ovšem nejjistější je smíšená strategie (0,25 ; 0,75), o které
už byla řeč. V ní se skutečně všechny úsečky protnou, tj. nezáleží na strategii soupeře
a hráč si zaručuje výhru 1,5. Nejhorší situace pro prvního hráče kopírují průběh
dolního okraje žluté oblasti — od (1 ; 0) do (0,25 ; 0,75) je to část červené úsečky,
od (0,25 ; 0,75) do (0 ; 1) je to část modré úsečky. Maximum této lomené čáry je
v bodě (0,25 ; 0,75), jedná se tudíž o opatrnou strategii.

Pravděpodobnostní rozšíření samozřejmě přináší další možnosti řešení hry. Zej-
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ména se mohou objevit další Nashovy rovnováhy a platí důležitá existenční věta:

Věta. (Nashova) Pravděpodobnostní rozšíření každé bimaticové hry má aspoň jednu
Nashovu rovnováhu.

Věta nás může potěšit zejména u her, kde jsme žádnou rovnováhu v čistých
strategiích zatím neměli. Každopádně další rovnováhy ve smíšených strategiích se
mohou objevit i u her, které už mají rovnováhu v čistých.

Připomeňme, že v naší hře jsme nalezli rovnováhy „první řádek, první sloupec“
a „druhý řádek, druhý sloupec“, zapsáno pomocí pravděpodobnostních vektorů by
to bylo (1;0),(1;0), resp. (0;1),(0;1). Představujeme si to tak, že hra „spadla do
stabilního rohu“, kde jsou oba hráči spokojeni a nemají v úmyslu odejít pryč. Graficky
tomu odpovídá levý konec modré úsečky a pravý konec červené úsečky. Tam by
jakýkoli posun znamenal ústup z dosaženého maxima pro pevnou strategii soupeře.

Ovšem ve smíšených strategiích je zde ještě jedna možnost. A sice když oba
hráči zvolí „zelené“ strategie (0,5;0,5). Jak je vidět z grafu, zelená úsečka znamená
konstantní výhru 1,5. Hráč se sice může pohnout doleva nebo doprava, aniž by si
pohoršil, ale ani si nepolepší. Pokud oba hráči zůstanou na místě, vzájemně se „drží
v šachu“.

Snadno ověříme, že další rovnováhy hra už nemá. Pokud sloupcový hráč hraje
cokoli jiného než (0,5;0,5), výherní funkce řádkového hráče bude úsečkou nakloně-
nou doleva nebo doprava, tedy funkce bude rostoucí nebo klesající. Řádkový hráč si
pak samozřejmě raději vybere optimální výhru na odpovídajícím konci úsečky, tedy
zahraje některou z čistých strategií. Ta ovšem vede ke stejnému naklonění výherní
funkce sloupcového hráče, čímž dostáváme jednu z oněch dvou rovnováh v čistých
strategiích. A stejně by to dopadlo, kdybychom na začátku dovolili odbočit řádkovému
hráči.

Obecněji můžeme prohlásit, že Nashova rovnováha nastává buď v některém
„rohu“, nebo vzájemným vyvážením výherních funkcí. (U větších bimaticových her
bychom ale měli co do činění s vícerozměrným prostorem a tam se to může i zkom-
binovat — vybereme jen část strategií a ty pak vyvážíme.)

Ovšem výpočet správného vyvážení můžeme provést i čistě algebraicky bez pou-
žití obrázku. Označme x pravděpodobnost zahrání prvního řádku a y pravděpodobnost
zahrání prvního sloupce. Hráči už nemají jiné možnosti než zahrát druhý řádek a druhý
sloupec, vychází nám pro ně tedy pravděpodobnosti 1− x, resp. 1− y. Hrají se tedy
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smíšené strategie (x;1− x) a (y;1− y). Pravděpodobnostní matice pro všechny čtyři
situace je (

xy x(1− y)
(1− x)y (1− x)(1− y)

)
.

Výhra prvního hráče je

3xy+0x(1− y)+1(1− x)y+2(1− x)(1− y)

a druhého
3xy+1x(1− y)+0(1− x)y+2(1− x)(1− y).

Než se pustíme do úprav, je dobré si uvědomit, že cílem druhého hráče je vyvážit
prvnímu hráči výherní funkci tak, aby nezávisela na způsobu jeho hry neboli na
parametru x. Snažíme se tedy vytknout parametr x a upravíme výherní funkci

x(3y− y−2(1− y))+ y+2(1− y) = x(4y−2)+2− y.

Vidíme, že výraz nezávisí na x právě tehdy, když závorka (4y− 2) je nulová, tzn.
y = 0,5. Obdobně bychom z výherní funkce druhého hráče odvodili, že x = 0,5. (Zde
navíc můžeme využít faktu, že hra je symetrická. Co zjistíme pro jednoho hráče, mělo
by platit i pro druhého.)
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Cvičení a úlohy k lekci 3

1) Najděte opatrné strategie v čistých strategiích v bimaticové hře

A =


1 2 3
3 4 1
0 3 2
1 4 3

 , B =


1 2 2
3 2 3
2 3 4
0 1 0

 .

(10 bodů)

2) Najděte opatrné strategie ve smíšených strategiích v bimaticové hře

A =

(
1 2
3 1

)
, B =

(
2 1
1 3

)
.

(25 bodů)

3) Pro bimaticovou hru z předchozího příkladu najděte Nashovu rovnováhu ve smíše-
ných strategiích. (25 bodů)

4) Odvoďte a popište algebraický výpočet opatrné strategie prvního hráče pro bima-
ticovou hru typu 2×2. (20 bodů)

5) Grafickou metodou najděte opatrné strategie prvního hráče ve smíšených strategi-
ích v bimaticové hře

A =

(
1 4 2 1
4 1 3 3

)
, B =

(
1 2 3 4
3 2 1 0

)
.

(20 bodů)



Lekce 4. Markovské řetězce
Vraťme se zase ke hře „loupežník a soudce“. Po absolvování lekce o smíšených stra-
tegiích v bimaticových hrách si možná říkáte: „Nemohli by si soudce s loupežníkem
při svém rozhodování také pomáhat kostkou? A jak by se potom spočítal výsledek?“
Pojďme se pokusit tyto otázky zodpovědět.

U strategií Ln šlo v podstatě o to, že jsme chtěli najít vhodný kompromis mezi
strategiemi „vždy loupit“ a „nikdy neloupit“. Ovšem ani nekonečně mnoho strategií
nám nemusí stačit. Může se třeba stát, že strategie L2 bude na určitého soudce „příliš
zločinná“ a bude nás za ni hodně trestat, zatímce strategie L3 se ukáže už zase
„zbytečně mírná“. Je docela možné, že optimum (např. ve smyslu opatrné strategie
nebo pro vytvoření Nashovy rovnováhy) bude „něco mezi“ a potřebovali bychom
vymyslet strategii řekněme L2,6.

Po zkušenostech s konstrukcí smíšených strategií bychom mohli hrát například
tak, že čtyři „sezóny“, kdy je loupežník na tahu, bude hrát podle vzorce L2, šest
sezón podle vzorce L3 a celý tento cyklus deseti sezón stále opakovat. Strategie tak
namícháme v poměru 4 : 6, což zaručí požadovaný vážený průměr

4 ·2+6 ·3
10

= 2,6.

Celá věc by se ale dala řešit ještě jednodušeji pomocí náhodného rozhodování.
Loupežník by se na začátku každého tahu náhodně rozhodoval, zda půjde loupit, nebo
ne. V tomto pojetí bychom strategii L1, tedy „první tah neloupím, druhý tah loupím“,
nahradili strategií „hodím si korunou, a když padne panna, půjdu loupit“. Pravděpo-
dobnostost loupení bude půl na půl s pravděpodobností neloupení, v dlouhodobém
průměru by tedy loupežník spáchal stejné množství loupeží jako se strategií L1.

Loupežník jistě takový způsob hry uvítá, neboť na rozsáhlejší kartotéku pro evi-
denci zločinů nemá v jeskyni dost místa a ještě by pomáhal spravedlnosti s obstaráním
důkazního materiálu. Soudci se jistě také uleví, že nemusí vždy znovu studovat celý
spis a o propuštění uvězněného loupežníka může prostě metat los. Aby se nové
strategie nepletly s dřívějšími, označíme je horním indexem Lp a Sp, kde p je pravdě-
podobnost loupení, resp. propuštění. Budeme je nazývat markovské.

Zkusme nyní spočítat očekávaný výsledek hry třeba pro strategie L1/3 a S1/2.
Pravděpodobnost se bude podle rozhodovacího stromu (viz Lekce 1) rozpadat násle-
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dovně:

1

1/3 2/3

1/6 1/6 2/9 4/9

1/12 1/12 1/18 1/9 1/9 1/9 4/27 8/27

1/3 2/3

1/2 1/2 1/3 2/3

1/2 1/2 1/3 2/3 1/2 1/2 1/3 2/3

Čísla u šipek představují pravděpodobnost přechodu z jednoho políčka do druhého,
čísla v kolečkách představují celkovou pravděpodobnost, že jsme do políčka dopu-
tovali.3 Těmito pravděpodobnostmi budeme vážit výhry hráčů. Na rozdíl od jediné
větve tak budeme počítat celý strom, protože hra se může vyvíjet jakkoli. Navíc
bychom zase měli výsledek zprůměrovat k počtu odehraných kol. Vidíme, že úloha je
zapeklitá a s dosavadními nápady zřejmě nevystačíme.

V úvodní lekci jsme provedli důležité pozorování, že rozhodovací strom můžeme
nahradit automatem s dvěma stavy (políčky) L (loupežník na tahu) a S (soudce na
tahu). Tyto stavy budou navštěvovány s různými pravděpodobnostmi — cnostný lou-
pežník bude častěji na tahu než loupežník ukrutný a přísný soudce častěji než soudce
mírný. Teorie předvídá, že tyto pravděpodobnosti se po dostatečném počtu kol usadí.

3Stále předpokládáme, že hráči „si nic nepamatují“ a rozhodují se nezávisle na historii hry. Pravdě-
podobnosti se pak jednoduše postupně násobí.
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Pro nás budou naprosto klíčové. Využijeme je k výpočtu pravděpodobností akcí hráčů
„loupit“, „neloupit“, „odsoudit“, „propustit“ a následně spočítáme předpokládanou
výhru jako průměr z výher vážený právě těmito pravděpodobnostmi.

Označme a pravděpodobnost, že je na tahu loupežník, tedy s pravděpodobností
1−a bude na tahu soudce. Odpovídající automat pak vypadá takto:

a 1−a

1/3

2/3
1/2

1/2

Do stavu L se můžeme dostat s pravděpodobností 2/3 zase ze stavu L, kde se
nacházíme s pravděpodobností a, nebo s pravděpodobností 1/2 ze stavu S, kde se
nacházíme s pravděpodobností 1−a. Tyto dva případy se zřejmě vzájemně vylučují
— když nastává jeden, nemůže nastat i druhý. Hovoříme tedy o tzv. disjunktních
jevech a souhrnnou pravděpodobost dostaneme jako jejich součet.4 Platí tedy rovnice

a =
2
3

a+
1
2
(1−a)

a tu už snadno vyřešíme:

a− 2
3

a+
1
2

a =
1
2

5
6

a =
1
2

a =
3
5

Podobně bychom pro stav S sestavili rovnici

1−a =
1
3

a+
1
2
(1−a)

4Když jev A bude „na kostce padla šestka“ a jev B bude „na kostce padlo liché číslo“, máme pro
A jednu možnost ze šesti a pro B tři možnosti ze šesti. Protože šestka není liché číslo, jevy A a B jsou
disjunktní a pravděpodobnost jevu „podla šestka nebo liché číslo“ můžeme určit sečtením 1

6 +
3
6 = 4

6 .
(Což se zde i snadno vidí, protože máme čtyři příznivé situace 6, 1, 3 a 5.)
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a „kupodivu“ došli ke stejnému a. (Samozřejmě lze dokázat, že to musí vyjít stejně.)
Náš příklad je ukázkou tzv. „markovského řetězce“. Máme veliké štěstí, že hra

vede pouze na dvoustavový řetězec a ten se řeší velmi jednoduše. (Při více stavech
se už potýkáme se soustavami rovnic více proměnných.) Dvojice pravděpodobností
(a,1− a) se nazývá stacionárním vektorem markovského řetězce. Teorie zaručuje
jeho existenci a jednoznačnost mj. tehdy, když jsou přechodové pravděpodobnosti
mezi stavy nenulové (což bylo v našem případě splněno).

Zbývá už jen dopočítat očekávané průměrné výhry hráčů. Víme, že ve stavu L se
nacházíme s pravděpodobností 3/5, přechod L→L tudíž probíhá s pravděpodobností

3
5
· 2

3
=

2
5

a přechod L→S s pravděpodobností

3
5
· 1

3
=

1
5
.

Ve stavu S se nacházíme s pravděpodobností 2/5, přechody S→L i S→S tak shodně
probíhají s pravděpodobnostmi

2
5
· 1

2
=

1
5
.

Pro loupežníka dostáváme výhru jako vážený průměr

2
5
·1+ 1

5
·3+ 1

5
·1+ 1

5
·0 =

6
5

a pro soudce
2
5
·2+ 1

5
·0+ 1

5
·1+ 1

5
·1 =

6
5
.

(Tentokrát je shoda výsledků opravdu čistě náhodná!)
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Cvičení a úlohy k lekci 4

1) Určete výsledek hry pro markovské strategie L1/4 a S3/4. (20 bodů)

2) Najděte nějaká p,q, pro něž hra v markovských strategiích Lp a Sq nemá jedno-
značný stacionární vektor. (Nápověda: Rovnice sestavená pro výpočet a „bude
k ničemu.“) (15 bodů)

3) Odvoďte obecný vzorec pro výsledek hry v markovských strategiích Lp a Sq. (Pro
výjimky z předchozího úkolu použijte selský rozum a ošetřete je jako samostatné
případy.) (35 bodů)

4) Najděte Nashovy rovnováhy pro hru v markovských strategiích Lp a Sq, tj. hru
v níž si loupežník vybere p a soudce q a uplatní se obecný vzorec. (30 bodů)



Lekce 5. Jednoduché a opakované hry 2×2
Z rozebíraných příkladů je vám už určitě jasné, že u spousty her nemusí být cílem
převýšit nebo pokořit soupeře, ale hráči raději směřují buď k oboustranně přijatelnému
kompromisu, nebo se rovnou snaží o společně výhodné řešení.

Hry, ve kterých mají hráči protichůdné cíle, nazýváme antagonistické. Charak-
terizuje je podmínka, že zvýšení výhry jednoho hráče znamená snížení výhry hráče
druhého, a obráceně. Je zřejmé, že v antagonistických hrách si hráči vzájemně škodí,
seč můžou. Speciálním případem jsou hry s konstantním součtem, kde si hráči dělí
nějakou pevnou částku. V šachu je touto částkou jeden bod, který získává vítěz partie.
Poražený dostává nulu, v případě remízy se bod rozdělí napůl. Mezi antagonistické
hry patří i velká většina tradičních sportů a deskových a karetních her. Bodování fot-
balových soutěží „3 — výhra, 1 — remíza, 0 — prohra“ je příkladem antagonistické
hry, která není hrou s konstantním součtem. (U rozhodnutého utkání se rozdělí 3 body,
u remízy jen 2.)

Na opačeném konci stojí hry kooperativní, v nichž se hráči snaží aspoň částečně
spolupracovat. Zejména v bimaticových hrách se o nich někdy hovoří jako o hrách
koordinačních. U těchto her často najdeme alespoň jednu „pěknou“ Nashovu rovno-
váhu, tedy oboustranně výhodnou, stabilní a pokud možno realizovanou už v čistých
strategiích. Hráči zde stojí před problémem, jak se na potřebných strategiích smluvit,
čili koordinovat své úmysly. U zajímavějších her se někdy stává, že Nashových rov-
nováh je víc a jednou mírně doplácí jeden z hráčů, jindy jiný. Poškozený hráč se pak
může snažit přimět soupeře ke změně strategie, aby se hra přepnula do výhodnější
Nashovy rovnováhy.

Mezi antagonistickými a kooperativními hrami existuje ještě spousta dalších,
obtížně zařaditelných her, kde se hráči nemusí k sobě chovat ani ryze přátelsky, ani
ryze nepřátelsky. Příjemné je, že pro hledání vhodných příkladů nemusíme chodit
příliš daleko a s důležitými principy se seznámíme už při podrobnějším zkoumání
bimaticových her 2×2, tedy her dvou hráčů, v nichž má každý právě dvě strategie.

Pro začátek si situaci zjednodušíme a budeme předpokládat, že výhry hráčů
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nabývají právě čtyř hodnot 0,1,2,3. Hráč má pro libovolné dvě situace zcela jasno
v tom, které by dal přednost, což je dáno právě uspořádáním výher 0 < 1 < 2 < 3. Hra
je pak zadána pouze pořadími čísel 0–3 v maticích A a B, omezujeme se tedy pouze
na konečnou množinu her ke zkoumání.5

Podívejme se nejprve na hru

A =

(
0 2
3 1

)
, B =

(
3 0
1 2

)
.

Jedná se o typickou antagonistickou hru s netriviální Nashovou rovnováhou ve smíše-
ných strategiích. (Tu už dokážete spočítat.) Říkám jí hra na kočku a na myš. Řádkovým
hráčem je myš, sloupcovým kočka. První řádek a první sloupec odpovídá strategiím
„jít do světnice“, druhý řádek a druhý sloupec strategiím „jít do komory“. Výhry
můžeme zdůvodnit takto:

• Pokud se myš dokáže vyhnout kočce, dostane 2 body.

• Pokud se kočka setká s myší, dostane 2 body.

• Myš dává přednost pobytu v komoře, za což dostává 1 bod.

• Kočka upřednostňuje světnici, za což má také 1 bod.

Součty bodů za vyhnutí/setkání a pobyt v oblíbenější místnosti určují hodnoty ve
výherní matici.

Z předchozích lekcí víme, že hráči dosáhnou rovnováhy volbou vhodných po-
měrů pro náhodné střídání strategií. Nahodilost je zde mimořádně důležitá! Pokud
by některý z hráčů použil pravidelný vzor, např. „půjdu pětkrát do světnice a poté
třikrát do komory“, soupeř by jej mohl rozpoznat a snadno se přizpůsobit. Řešení
je tedy i pro opakovanou verzi hry poměrně jednoduché — hráči volí stále stejnou
pravděpodobnostní strategii, z historie si nic dělat nemusí a dokonce by to mohlo být
nežádoucí.

5Z kombinatoriky možná víte, že počet pořadí čtyřprvkové množiny je 4! = 24. Pro dva hráče tak
dostáváme celkem 242 = 576 různých her. Ve skutečnosti to ale není tak hrozné. Některé hry se totiž
liší pouze přehozením řádků, sloupců nebo obojího, a můžeme je zcela oprávněně ztotožnit.
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Nicméně poznamenejme, že hru bychom mohli vyřešit ještě jedním trochu pod-
vodným způsobem. Na výherních maticích nás totiž může zaujmout, že situace „myš
v komoře, kočka ve světnici“ přináší největší celkový zisk 3+ 1 = 4. Myš by tedy
mohla (mimo záběry kamer) kočce nabídnout úplatek ve výši 1 jako kompenzaci
za to, že zůstane ve světnici, a sama by šla do komory. Každý hráč by tak získal
výhru 2, což je víc než výhry v Nashově rovnováze a ještě víc než zaručené výhry
plynoucí z opatrných strategií. Takovému způsobu řešení hry se říká úloha o dohodě a
je mu věnovaná celá teorie. My ovšem zůstaneme u čestné výhry plynoucí z dosažení
Nashovy rovnováhy.

Další zajímavou hrou je líný rodič daná maticemi

A =

(
2 1
3 0

)
, B =

(
2 3
1 0

)
.

Hra je často uváděna příběhem o páru ptáků hašteřících se o to, kdo vysedí vejce.
V naší verzi jde o hru symetrickou, nemusíme tedy rozlišovat hráče (samečka a
samičku). Celková výhra hráče je poskládána z dílčích zisků takto:

• Pokud sedí na hnízdě aspoň jeden rodič, ze snůšky se zdárně vyklubou ptáčata,
což představuje výhru 2 pro oba hráče.

• Rodiči, který zůstal na sezení sám, se výhra snižuje o 1. (Má hlad a chřadne.)

• Rodiči, který se ze sezení ulil a nechal tam sedět druhého, se výhra zvyšuje o
1. (Nacpal se zrním.)

Na první pohled vidíme dvě rovnovážné situace. Jsou jimi situace, kdy na hnízdě
sedí jen jeden pták. Uletět nemůže, protože by přišel o potomstvo a tím si pohoršil.
Druhý z ptáků mu nepomůže, protože by ztratil bonus za nicnedělání. Situaci v levém
horním rohu můžeme sice vnímat jako správnou a spravedlivou, ale není Nashovou
rovnováhou.

V případě hraní smíšených strategií by se do výpočtu předpokládané výhry pro-
mítla i nepříznivá situace neúspěšného hnízdění. Protože celková výhra v ostatních
případech je vždy 4, i bez výpočtu dokážeme odvodit, že jakékoli přimíšení pravého
dolního rohu by ji snížilo. Jsme tedy oprávněni tvrdit, že Nashovy rovnováhy v čistých
strategiích poskytující výhry 1, 3, resp. 3, 1, představují ta lepší řešení hry.
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Každopádně se tedy jedná o hru koordinační. Na rozdíl od kočky a myši se u líného
rodiče uplatňuje princip výhody z oznámení záměru. Pokud jeden pták ohlásí ochotu
sedět na vejcích, druhý pták si může letět po svých. Pokud jeden pták ohlásí neochotu
sedět na vejcích, druhému nezbyde nic jiného než se toho osobně ujmout. Druhá
z těchto možností je samozřejmě pro ptáka mnohem výhodnější, „vyhrožovat leností“
se prostě vyplácí. Jenže jak jsme si uvědomili u loupežníka a soudce, nemá moc smysl
předpokládat, že jeden z hráčů se smí se svými plány pochlubit dřív než druhý. Měli
bychom se tedy pokusit o nalezení vhodného mechanismu, kterým se hráči doberou
k přijatelnému výsledku i bez závazků a vyhrožování.

Pro opakovanou verzi hry si můžeme pomoci strategiemi s omezenou pamětí.
Zde je to o něco málo komplikovanější než u loupežníka a soudce, protože v každém
kole hrají oba hráči a výsledek je tak určen oběma jejich akcemi. Hra už nepřipomíná
partii kulečníku, kde hráč hraje tak dlouho, dokud nějaký šťouch nepokazí. Nyní mu do
každého rozhodnutí vstupuje i soupeř a vůbec tak není předem jasné, do jakého stavu
hra dospěje. Každopádně si strategie zase co nejvíc zjednodušme a předpokládejme,
že z historie hry si hráč pamatuje pouze výsledek posledního kola. Odpovídajícím
strategiím budeme říkat jednopaměťové a pár si jich představíme:

• Strategie střídač úzkostlivě střídá strategie „sedět“ a „nesedět“, bez ohledu na
to, co dělá soupeř. Hru začíná akcí „sedět“.

• Strategie oko za oko začíná hru akcí „sedět“ a následně opakuje akce po sou-
peři, tzn. pokud soupeř v minulém kole seděl, oko bude v dalším kole také
sedět, pokud soupeř neseděl, ani oko nebude příště sedět. Oko je tedy důsledný
opláceč.

• Strategie líné oko začíná hru akcí „nesedět“, pak už funguje stejně jako oko.

• Strategie pes začíná hru akcí „sedět“. Pokud v minulém kole soupeř seděl, hraje
pes stejnou akci jako minule. Pokud soupeř v minulém kole neseděl, změní pes
svoji akci.

• Strategie líný pes se od psa odlišuje zase jenom úvodní akcí „nesedět“.

• Strategie lenoch nikdy nesedí.

• Strategie dobrák naopak sedí vždy.
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Zkusme třeba rozebrat hru střídače proti oku. Oba začínají akcí „sedět“. Oko v ní
pokračuje i ve druhém kole, protože soupeř seděl. Ovšem střídač hraje ve druhém
kole akci „nesedět“. Tím pohněvá oko a přiměje ho zahrát „nesedět“ ve třetím kole.
Naštěstí ve třetím kole střídač sedí, čímž je snůška zachráněna, atd. S výjimkou prvního
kola, kdy sedí oba, dochází ke „střídavé péči“. Střídačovi se vlastně podařilo z oka
„vychovat“ dalšího, i když fázově posunutého, střídače. Protože se historie zacyklila,
můžeme určit průměrnou výhru za jedno kolo, zřejmě to bude 2 pro každého hráče.

Zajímavé utkání je pes proti línému oku. V prvním kole pes sedí, líné oko nesedí.
Pes je nespokojen a mění akci pro druhé kolo na „nesedět“. Líné oko ve druhém kole
imituje psa podle prvního kola, tedy sedí. To psa potěší, vyloží si to jako zámínku
k pokračování v lenivosti a ve třetím kole opět nesedí. Líné oko se ovšem ve třetím
kole mstí za psí nečinnost v kole druhém, tedy ani ono nesedí a snůška uhyne. Pes je
opět nespokojen a mění akci pro čtvrté kolo na „sedět“, líné oko pořád nesedí. Tím se
kruh uzavírá, neboť jsme se dostali do stejného stavu jako v prvním kole. Pes dosahuje
výher 1, 3, 0, 1, 3, 0, . . . , líné oko výher 3, 1, 0, 3, 1, 0. Průměrná výhra je pro oba
hráče 4/3.

Jednopaměťové strategie je stále možné znázornit pomocí automatů. Pro jednot-
livé hráče je nyní praktičtější psát do kroužků akce „co dělám já“ a k šipkám akce
„co dělá soupeř“. Například pokud v jednom kole sedím já i soupeř a strategie je
„naprogramovaná“ k tomu, abych v příštím kole neseděl, povede z kroužku „sedět“
šipka „sedět“ do kroužku „nesedět“. Strategie pes tedy vypadá takto:

S N

n

s
s

n

Šipka do S označuje vstup do počátečního stavu. Akce soupeře jsou pro přehlednost
značeny malými písmeny. Strategie líné oko vypadá takto:

S N

n

s
n

s
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Z obou automatů jsme následně schopni vytvořit automat pro celou hru. Zde pišme
do stavů velká písmena pro akce psa a malá pro akce líného oka. K šipkám už není
třeba nic dopisovat — cíl přesunu je jednoznačně dán.

Sn Ns

Nn

Testování strategií ve vzájemných utkáních je docela zábavné a poskytuje zajímavé
výsledky. Ovšem i kdybychom chtěli rozebrat všechna možná utkání třeba jen pro
několik prominentních strategií, zabralo by to desítky stránek textu. Pojďme místo
toho raději rychle projít ještě několik dalších zajímavých her 2×2.

Línému rodiči se trochu podobá hra lov na jelena. Je dána maticemi

A =

(
3 0
2 1

)
, B =

(
3 2
0 1

)
,

jedná se tedy opět o hru symetrickou. Hráči jsou lovci. První strategií je „jít lovit
jelena“, druhou strategií je „jít lovit zajíce“. Výhry vysvětlujeme následovně:

• Jelen představuje velmi hodnotnou kořist, ale jeho lov vyžaduje součinnost
obou lovců. Jeden lovec by odešel s nepořízenou. Jelen má hodnotu 6 a po
úspěšném lovu se rozdělí rovným dílem 3.

• Zajíc je méně hodnotnou, ale zato snadnou kořistí. K ulovení zajíce stačí jeden
lovec. Zajíc má hodnotu 2. Pokud loví zajíce oba lovci, musí se rozdělit rovným
dílem 1.

Hra je zajímavá tím, že má jednu zcela jasnou Nashovu rovnováhu ve společném
lovu jelena. Vedle toho je zde méně nápadná rovnováha v situaci, kdy oba lovci jdou
na zajíce, a dokonce i jedna smíšená rovnováha. Jedná se o známý příklad hry, kdy
optimální situace není dosaženo opatrnými strategiemi hráčů (což jsou strategie „lovit
zajíce“). Opatrní hráči zde dosahují výrazně nižšího zisku než vzájemně si důvěřující
„optimisté“.

Patrně nejznámější hrou 2× 2 je ovšem vězňovo dilema, které si necháme na
poslední lekci.
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Cvičení a úlohy k lekci 5

1) Ve hře parazit a hostitel má parazit na výběr mezi strategiemi „škodit“ a „neškodit“,
hostitel mezi strategiemi „bránit se“ a „nebránit se“. Pro výhry platí následující:

• Když se hostitel nebrání, dostává parazit 2 body.

• Když parazit neškodí, dostává hostitel 2 body.

• Když se hostitel brání a parazit škodí, dostávají oba 1 bod.

• Když se hostitel nebrání a parazit neškodí, dostávají oba další 1 bod.

Sestavte výherní matice, najděte všechny Nashovy rovnováhy v čistých strategiích
a opatrné strategie. (20 bodů)

2) Vymyslete nějaký příběh pro hru

A =

(
3 0
1 2

)
, B =

(
2 0
1 3

)
.

(20 bodů)

3) Načrtněte automaty pro strategie střídač a lenoch a pro utkání pes proti střídačovi.
(12 bodů)

4) Vytvořte tabulku 4×4 a vyneste do ní výsledky všech vzájemných utkání strategií
střídač, líné oko, líný pes a dobrák ve hře líný rodič. (Stačí psát pouze výsledek
pro řádkového hráče, pro sloupcového bychom prohodili role hráčů.) (48 bodů)



Lekce 6. Vězňovo dilema a markovské strategie
Mezi hrami 2× 2 dodnes vzbuzuje největší pozornost hra zvaná vězňovo dilema.
Obvykle se uvádí příběhem o dvou zadržených podezřelých, kteří společně provedli
nějakou neplechu, a policie je každého samostatně vyslýchá. Na výběr mají ze dvou
strategií „zradit“, tedy udat svého komplice, nebo „spolupracovat“, tedy mlčet. Zrada
přináší bod navíc, ovšem být zrazen znamená dva body ztrácet. V maticovém vyjádření
dostáváme hru

A =

(
1 3
0 2

)
, B =

(
1 0
3 2

)
.

Jedná se tedy o hru symetrickou s jedinou Nashovou rovnováhou „zrada – zrada“.
Zajímavost hry ovšem spočívá ve faktu, že situace „spolupráce – spolupráce“ při-
náší oběma hráčům vyšší výhru. Je zde vidět určitá příbuznost s lovem na jelena,
nicméně tam byla situace „jelen – jelen“ Nashovou rovnováhou. Ve vězňově dilematu
se „spolupráce – spolupráce“ nejenže realizuje v „neopatrných“ strategiích, ale není
ani rovnováhou. Přesto se hráčům vyplácí o dosažení spolupráce usilovat. Přesvědčit
soupeře ke spolupráci je totiž výhodnější, než „krást“ jeden bod zradou.

Z předchozích lekcí jste si už nejspíš odnesli ponaučení, že u opakované hry se
mohou hráči soupeře pokusit aspoň trochu zmanipulovat. Ve vězňově dilematu je
v tomto pojetí velmi účinná strategie oko za oko6, která soupeři doslova nastavuje
zrcadlo. Čím častěji bude spolupracovat, tím časteji bude oko oplácet svojí spoluprácí.
Soupeř je tak motivován spolupracovat pokud možno co nejvíce a to je přesně to, o
co nám jde. Přestože oko za oko funguje jako velmi jednoduchý algoritmus, objevují
se v něm vzorce chování, které bychom mohli nazvat pomstou (zrada po situaci
spolupráce – zrada) či odpuštěním (spolupráce po situaci zrada – spolupráce). I
v lidském chování je princip této strategie nepochybně silně zastoupen a projevuje se
hněvem a lítostí.

V utkání dvou očí je nesmírně důležitý úvodní tah. Pokud jeden z hráčů začne
zradou, spustí se nekonečná posloupnost vzájemných pomst. Pokud oba hráči zahájí
zradou, nepodaří se už nikdy dosáhnout ani jedné spolupráce. Důležitost „aktivní
vstřícnosti“ si lidé uvědomili už v dávných dobách a různých kulturách a zformulovali

6Strategii jsme si představili v minulé lekci.
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do tzv. zlatého pravidla. To je známo v mnoha verzích, např. „Nedělej druhým, co
nechceš, aby dělali tobě.“

V reálném světě bohužel dochází i k občasným chybám hráčů. Mohou mít podobu
nechtěného „přehmatu“, kdy hráč zahraje jinak, než zamýšlel nebo měl naplánováno,
nebo mohou vyplývat s nesprávného pochopení soupeřovy akce — hráč může napří-
klad vnímat vzniklou situaci jako křivdu nebo soupeřovu snahu šidit, přestože tomu
tak není. Každopádně tak musíme počítat i s možným odchýlením od strojově přesné
hry algoritmických strategií a hovoříme pak o hře se šumem. Ve vězňově dilematu
se šumem už oko prokazuje i určité nevýhody. Musíme už totiž počítat s tím, že
po dostatečně době aspoň jeden z hráčů chybuje a průběh se přepne do podobného
režimu, jako když nezahájí hru „správnou“ spoluprácí.

Jako vhodnější kandidát na nejúspěšnější strategii se nakonec může jevit „samo-
opravovací“ pes — v utkání dvou psů se z jakéhokoli vychýlení hráči nejpozději do
dvou tahů vrátí ke vzájemné spolupráci. (Zkuste si.) Další zajímavou strategií je šle-
chetné oko. Jedná se o markovskou strategii podobnou oku, ovšem mstí se jen s určitou
pravděpodobností.

Vězňovo dilema může trochu připomínat hru loupežník a soudce, kde se neroz-
lišují role (hra je symetrická) a hráči se mohou vzájemně trestat nebo si přilepšovat
zahráním zrady. Pro modelování konfliktů v ekonomii, ekologii, sociologii a dalších
vědách je to hra velmi užitečná a rozborům úspěšnosti strategií je stále věnována
značná pozornost. Mimo jiné lze se i zde řešit optimální míru trestu, což je právě
otázka, která nás už od první lekce velice zajímá. Pojďme se tedy podívat, jak se ve
hrách 2×2 definují markovské strategie, a zkusme s nimi udělat několik pokusů.

U loupežníka a soudce jsme definovali markovské strategie jediným parametrem,
který udával pravděpodobnost loupení, resp. věznění. Takto jednoduché je to díky
faktu, že vždy je na tahu jen jeden hráč, tudíž není třeba reagovat na různé kombinace
strategií. U opakovaných her 2×2 už je situace komplikovanější — ve hře máme čtyři
situace, na každou může hráč reagovat odlišně a máme tak co do činění se čtyřmi
různými parametry. Za pátou situaci navíc můžeme považovat úvodní kolo a zvolit
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si pro něj samostatný parametr.7 Dohodněme se, že každý z těchto parametrů před-
stavuje pravděpodobnost zahrání spolupráce v následujícím kole a pořadí parametrů
je „začátek“, „spolupráce – spolupráce“, „spolupráce – zrada“, „zrada – spolupráce“,
„zrada – zrada“. Například oko za oko je pak kódováno pěticí (1;1;0;1;0), línému
oku8 přiřadíme pětici (0;1;0;1;0), psovi pětici (1;1;0;0;1), atd.

Automat pro vývoj utkání dvou markovských strategií tedy bude mít čtyři stavy
odpovídající čtyřem možným situacím a v principu je možné z každého stavu přejít
do kteréhokoli jiného (nebo tam zůstat). Například v utkání stratgií (1;0,3;1;1;0)
a (0,5;0,4;0;1;1) se ze stavu „spolupráce – spolupráce“ dostáváme do téhož stavu
s pravděpodobností 0,3 ·0,4= 0,12, do stavu „spolupráce – zrada“ s pravděpodobností
0,3 · (1− 0,4) = 0,18, do stavu „zrada – spolupráce“ s pravděpodobností (1− 0,3) ·
0,4 = 0,28 a konečně do stavu „zrada – zrada“ s pravděpodobností (1− 0,3) · (1−
0,4) = 0,42.9

Podobně jako ve 4. lekci tak lze z markovských strategií složit markovský řetězec,
hledat jeho stacionární vektor a následně určit předpokládanou výhru. Připomeňme, že
postačující podmínkou pro existenci stacionárního vektoru je předpoklad, že veškeré
přechodové pravděpodobnosti jsou nenulové, tedy že z každého stavu se lze dostat do
všech stavů. Tento předpoklad lze snadno splnit tím, že hráčům nedovolíme hrát „čistě“
a předpokládáme u každého pravděpodobnostního parametru aspoň nějakou drobnou
odchylku od nuly nebo jedničky. Tato úvaha odpovídá zavedení šumu, o kterém
byla nedávno řeč. Například místo „ideálního“ oka (1;1;0;1;0) pak pracujeme se
„zašuměným“ okem (0,99;0,99;0,01;0,99;0,01), přičemž za nejmenší chybu (šum)
jsme si zde zvolili hodnotu 0,01.

I zde z teorie vyplývá, že ve hře se šumem se rozdělení pravděpodobnosti sta-
bilizuje ve stejném stacionárním vektoru bez ohledu na úvodní tah. (Rozdíl je jen
v rychlosti, s jakou k tomu dojde.) První parametr v pětici tak nakonec vůbec nepo-
třebujeme. Výpočet stacionárního vektoru vede na soustavu více rovnic a je výrazně

7Pozorný čtenář jistě zaznamenal, že podrobnější rozlišení herních situací by bylo možné i u loupež-
níka a soudce. I tam bychom mohli volit zvláštní parametr pro úvodní kolo, případně rozlišovat, jestli se
hráč dostal na tah poprvé, nebo jestli byl na tahu už v minulém kole.

8Pro vězňovo dilema je přiléhavější hovořit o podlém oku.
9Pozor! Z pohledu druhého hráče situace „spolupráce – zrada“ vypadá jako „zrada – spolupráce“, a

obráceně. Přechody z těchto situací tedy počítáme jako součiny pravděpodobností 3. parametru 1. hráče
s 4. parametrem 2. hráče, resp. 4. parametru 1. hráče s 3. parametrem 2. hráče.



Lekce 6. Vězňovo dilema a markovské strategie 165

složitější než tomu bylo u loupežníka a soudce. Spokojme se s ubezpečením, že pro
výpočet předpokládané výhry skutečně lze odvodit jistý komplikovaný obecný vzorec.
My jsme jej využili k naprogramování aplikace na stránce:

https://science.math.muni.cz/vezen

Na úvodní stránce si můžete vyzkoušet odhad nejlepší odpovědi na danou strategii
soupeře. Na výběr máte z „rohových“ strategií, to jsou ty, které stojí ve hře se šumem
nejblíže „čistým“, tedy parametry se od nul a jedniček liší jen o šum. (Na stránce jsou
tyto strategie dostupné jako tlačítka se symboly zvířat.) Pokud by vás žádné „zvíře“
neoslovilo, můžete parametry upravovat přímo.

Užitečná je i aplikace „kalkulátor“, kam můžete vložit jakoukoli bimaticovou hru
2× 2 a strategie hráčů nebo zase využít různá přednastavení. Kalkulátor následně
vypočítá předpokládané výhry hráčů.

Odvození stacionárního vektoru jsme se vyhnuli, což zvídavého čtenáře určitě
nepotěšilo. Aspoň tedy naznačme, že sestavenou soustavu rovnic lze zapsat pomocí
maticového počtu a dále upravovat. Zjistili bychom například, že soustavu lze docela
pěkně zjednodušit na tvar, v němž se objeví na jednom řádku rovnice obsahující pa-
rametry pouze jednoho hráče a na jiném řádku zase pouze parametry druhého hráče.
Znalec lineární algebry by už řešení snadno dopočítal, například pomocí tzv. Cra-
merova pravidla. (Tento postup využívá i skript na našich stránkách.) Do výsledného
vzorce se dají rovnou přimíchat i hodnoty výplatní matice a vyjádřit tak předpokládané
výhry hráčů.

Z tvaru upravené matice navíc vyplývají docela zajímavé důsledky pro hledání
Nashových rovnováh v opakované hře. Ukázuje se totiž, že každý z hráčů může zvolit
parametry své markovské strategie tak, aby soupeři bylo úplně jedno, jak bude hrát.
Taková strategie se nazývá ekvalizátor. Za předpokladu, že hrajeme hru s malým ale
nenulovým šumem a vynecháme tak první parametr, je markovská strategie (a;b;c;d)
ekvalizátorem právě tehdy, když jsou splněny podmínky

b = 2a−d−1, c = 1−a+2d.
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Z předchozího už však víme, že zafixování soupeře na konstantní výhře představuje
jeden ze způsobů, jak zkonstruovat Nashovu rovnováhu. No a skutečně, pokud oba
hráči zahrají některé z ekvalizátorů, sami si nemohou polepšit, půjde tedy o Nashovu
rovnováhu.

Speciálním případem ekvalizátoru je slibované šlechetné oko (1;0,5;1;0,5) od-
povídající volbě a = 1,d = 0,5. Můžeme tedy radostně konstatovat, že opakované
vězňovo dilema se šumem má přinejmenším jednu Nashovu rovnováhu odpovídající
oboustranně zahranému šlechetnému oku. Současně tak nacházíme i možnou odpo-
věď, jaký trest je přiměřený a prospěšný. V našem případě zjišťujeme, že hráč by měl
být co „nejhodnější“ až do chvíle, kdy ho soupeř podrazí. Pak má ovšem oplácet pouze
v polovině případů! Ke starozákonnímu „oko za oko, zub za zub“ a novozákonnímu
„dostaneš-li do tváře, nastav i druhou“ jsme tak spočítali kompromisní řešení „oko za
půl oka“.

Téma vězňova dilematu stále není vyčerpáno a dodnes se studuje zejména s ohle-
dem na populační modely a jejich evoluční stabilitu. Samozřejmě, že už pro mírně
odlišné výherní matice může být všechno docela jinak. Snad jste si ale udělali zá-
kladní představu, jak to s volbou moudré strategie může dopadnout, a třeba už umíte
lépe odhadnout, jak moc máme padouchy trestat.
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Cvičení a úlohy k lekci 6

1) Načrtněte schéma markovského řetězce pro hru markovských strategií (0,1;0,2;1;
0,5;0) proti (0,7;0,3;0,4;1;0,3). (Nezapoměňte na pravděpodobnosti i pro počá-
teční vstupy do stavů!) (40 bodů)

2) S využitím aplikace najděte nejlepší odpovědi na všech šestnáct rohových strategií
ve vězňově dilematu. (16 bodů)

3) Nechť první hráč hraje ekvalizátor (a;b;c;d). Určete výhru druhého hráče. Určete,
pro které hodnoty a,b,c,d je tato výhra maximální a pro které minimální. (Nápo-
věda: Na strategii druhého hráče nemá záležet, zvolte si ji tedy libovolně a nejlépe
tak, aby se výhra dobře počítala.) (24 bodů)

4) Uvažujme hru s parametry a,b

A =

(
a 1
0 b

)
, B =

(
a 0
1 b

)
.

Za podmínky 0 < a < b < 1 ji stále můžeme považovat za verzi vězňova dilematu.
Jaká další podmínka musí platit, aby hráči měli motivaci usilovat o vzájemnou spo-
lupráci? Jaké strategie jim doporučíte, když podmínka splněna nebude? (20 bodů)
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Matematika ukrytá v sochách a
obrazech

Eva Zelendová



Lekce 1. Drobnosti na úvodDrobnosti na úvod
 

Umělecká díla potkáváme na každém kroku, ať už jde o sochy, obrazy, architektonické skvosty 
či moderní instalace nebo graffiti. Někdy je mineme bez povšimnutí, někdy nás něčím upoutají. 
Málokdy si však uvědomíme, že většina uměleckých děl má spojitost s matematikou. Někdy je 
umělecké dílo přímo reprezentováno matematickými objekty (obr. 1.1), někdy spojitost 
s matematikou tvůrce vloží do názvu svého díla (obr. 1.2). Některá umělecká díla mohou 
evokovat zajímavé matematické úlohy. 

 

  

Obrázek 1.1: Sol LeWitt, Cubic Construction: 

Diagonal 4, Opposite Corners 1 and 4 Units, 

1971 

Obrázek 1.2: Jaroslav Hovadík, 

Rovnice o několika neznámých, 
1963-1965 

 

V šesti lekcích vám pomohou obrazy a sochy pochopit (a při řešení úkolů i procvičit) vybraná 
matematická témata. Zároveň se seznámíte s řadou výtvarných umělců od dávných dob až po 
dnešní dny. V úvodní lekci budeme řešit několik matematických „drobností“, ve druhé lekci se 

budeme věnovat planimetrii, ve třetí stereometrii, čtvrtá lekce nám prostřednictvím uměleckých 
děl přiblíží kombinatoriku. Poslední dvě lekce jsou věnovány posloupnostem, relacím 

a funkcím. 

 

1.1.   Číslice a čísla 

 

Římské číslice, chronogramy 

 

V Čechách nalezneme řadu uměleckých památek ze 17. nebo 18. století. Mnohé z nich ukrývají 
matematické tajemství, tzv. chronogram. Jedná se obvykle o latinský nápis, který nese 

informaci o letopočtu, který se vztahuje k dané památce. Pro určení letopočtu platí jednoduchá 
pravidla. Započítáme hodnotu všech římských číslic M, D, C, L, X, V a I, které jsou v nápisu 
graficky zvýrazněny (větším typem, zlatou barvou apod.), žádnou nesmíme vynechat, na jejich 

pořadí však nezáleží. Znak pro číslici pět může v chronogramu zastupovat jak souhláska V, tak 
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samohláska U. Hodnotu římských číslic sečteme a získáme ukrytý letopočet. Čím je 
chronogram kratší, tím je cennější. Chronogramy zdobí řadu uměleckých památek – soch, 

slunečních hodin, mariánských sloupů, štítů paláců apod. 

 

V Praze na Karlově mostě je na soše sv. Judy Tadeáše (obr. 1.3) chronogram DeVoto ChrIstI 

aMICo, což přeloženo z latiny znamená Oddanému Kristovu příteli. Spočtěme, ve kterém roce 
byla zmíněná socha na Karlův most postavena: M má číselnou hodnotu 1000, D 500, CC 200, 
V 5, III 3, součet je 1708. 

 

 

 

Obrázek 1.3: Socha sv. Judy Tadeáše na Karlově mostě 

 

Arabské číslice, počítání v desítkové soustavě 
 

Číslice, které dnes používáme, známe pod názvem arabské. Jejich původ je však třeba hledat 
v indické kultuře. Od Indů převzali toto označení arabští matematici a astronomové (odtud 

označení „arabské číslice“). V Evropě tyto číslice jako první použil matematik Leonardo 

Fibonacci v díle Kniha počtů z roku 1202. Arabské číslice se začaly prakticky používat, 
zejména mezi obchodníky a bankéři, až po mnoha desetiletích. 
 

Symboly pro arabské číslice využila ve své interaktivní duhové instalaci Forest of numbers 

francouzská umělkyně žijící v Japonsku, Emmanuelle Moureaux (obr. 1.4). Na ploše 2 000 m2 

je ze stropu spuštěno 60 000 papírových číslic od 0 do 9. V deseti vrstvách jsou zachyceny 
letopočty od roku 2017 do roku 2026. Návštěvník prochází „tichou instalací a ztrácí se v čase“. 



172 Matematika ukrytá v sochách a obrazech

  
Obrázek 1.4: Emmanuelle Moureaux, Forest of numbers, 2017 

 

To, že na obrazech jsou do kompozic začleněny číslice, není neobvyklé. V Treťjakovské státní 
galerii v Moskvě se nachází obraz malíře Bogdanova-Bělského s názvem Počítání z hlavy 

v Rachinského škole. Na obraze je namalována školní tabule, před ní je učitel se svými žáky. 
Žáci usilovně přemýšlejí a snaží se zpaměti vypočítat hodnotu číselného výrazu, který je na 
tabuli napsán (obr. 1.5). 

 

 
 

Obrázek 1.5: Nikolaj Bogdanov-Belskij, Počítání z hlavy v Rachinského škole, 1895 

 

Na tabuli je napsán číselný výraz 

 102 + 112 + 122 + 132 + 142365 ∙ 
Jak zpaměti určit hodnotu tohoto číselného výrazu? 

 

Stačí si uvědomit, že 102 + 112 + 122 = 100 + 121 + 144 = 365 

a zároveň 132 + 142 = 169 + 196 = 365. 
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Potom tedy  102 + 112 + 122 + 132 + 142365 = 2 ∙ 365365 = 2. 
 

Vyjádření části celku – zlomky, procenta 
 

Využití zlomků a procent pro vyjádření části celku budeme ilustrovat na barevné litografii 
3 halbierte Würfel švýcarského architekta, sochaře a designéra Maxe Billa (obr. 1.6) 
 

  
 

Obrázek 1.6: Max Bill, 3 halbierte Würfel 
 

Naším úkolem bude vyjádřit, jakou část plochy jednoho velkého pravidelného šestiúhelníku 

zakresleného na této litografii vyplňuje žlutě vybarvený kosočtverec a jakou část plochy 

druhého (shodného) šestiúhelníku vyplňuje červeně vybarvený obdélník. 

 

Zakresleme do obou šestiúhelníků pomocné úsečky, které nám rozdělí plochu šestiúhelníků na 
shodné geometrické útvary. 
 

  

Žlutý kosočtverec se skládá ze 4 malých 
shodných kosočtverců, šestiúhelník se 
skládá z 12 takových kosočtverců. Plocha 

žlutého kosočtverec tedy představuje 4/12 
čili 1/3 plochy šestiúhelníku. 
 

Můžeme také říci, že 33, 3 ̅ % plochy 

šestiúhelníku je vybarveno žlutě.  

Červený obdélník se skládá z 8 shodných 
pravoúhlých trojúhelníků, šestiúhelník se 
skládá z 12 takových trojúhelníků. Červený 
obdélník tedy představuje 8/12 čili 2/3 
plochy šestiúhelníku. 
 

Červeně je vybarveno 66, 6 ̅ % plochy 

šestiúhelníku.  
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1.2.    Písmena, konstanty a proměnné 

 

Písmena matematik potřebuje pro svou práci stejně jako čísla. Pomocí písmen označuje body 
v rovině, množiny a jejich prvky, geometrické útvary atd. Bez využití písmen pro označení 
proměnných v algebře, bychom nemohli provádět obecné výpočty.  Ověřme pomocí výpočtu 
s proměnnou, že naše geometrické úvahy nad litografií 3 halbierte Würfel (obr. 1.6) byly 

správné. 
Velikost strany šestiúhelníku označíme a. 
 

  

 
Obsah šestiúhelníku: 𝑃Š =  3 ∙ √3 ∙ 𝑎22  

Obsah kosočtverce: 𝑃𝐾 =  𝑎2 ∙ √3 ∙ 𝑎2  

Podíl obsahů: 
 𝑎2 ∙ √3 ∙ 𝑎23 ∙ √3 ∙ 𝑎22 = 2𝑎2√36𝑎2√3 = 13 

 
Obsah šestiúhelníku: 𝑃Š =  3 ∙ √3 ∙ 𝑎22  

Obsah obdélníku: 𝑃𝑂 =  √3 ∙ 𝑎2 
 
Podíl obsahů: 
 √3 ∙ 𝑎23 ∙ √3 ∙ 𝑎22 = 2𝑎2√33𝑎2√3 = 23 

 
 

O tom, že výtvarným uměleckým dílem může být i zápis matematických nebo fyzikálních 
vztahů, nás může přesvědčit The Concinnitas Project, který byl realizován v roce 2014 v New 

Yorku. Název projektu připomíná slavného umělce, architekta a filosofa Leona Battistu 

Albertiho (14041472), který latinským slovem concinnitas (ladné uspořádání) označoval 
překrásné umělecké práce. Na stránkách projektu nalezneme všechny umělecké tisky, které 
v projektu vznikly i s patřičným vysvětlením uvedených matematických či fyzikálních vztahů. 
 

  

 

Obrázek 1.7: David Mumford, Thirteen, 

2014 

 

Obrázek 1.8: Stephen Smale, Newtons 

Method, 2014 
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Poznámka: V roce 1988 uspořádal popularizační časopis Mathematical Intelligencer mezi 

svými čtenáři anketu o nejkrásnější rovnici světa. Přesvědčivě v ní zvítězila tzv. Eulerova 

identita, úhledná rovnice svazující pět základních matematických konstant (0, 1, i, e, π) 
prostřednictvím překvapivě jednoduchého vztahu eiπ + 1 = 0. 

 

Písmena a kruhy ve čtvercové síti zakreslil Jan Wojnar na plátně Prostorová mřížková báseň 

(obr. 1.9). Autorovým přáním bylo, aby se z pasivního diváka stal aktivní pozorovatel, který je 
ochoten přijmout nabídnutá „pravidla hry“. Pozorně si následující obrázek prohlédněte. Najít 
pravidla, podle kterých autor obraz vytvořil, by pro dobrého matematika nemělo být těžké! 

 

  

 

Obrázek 1.9: Jan Wojnar, Prostorová mřížková báseň, 1976 
 

Poznámka: Písmena a kruhy jsou na obraze Prostorová mřížková báseň umístěny v tzv. 

mřížových bodech. To jsou body v rovině, které mají v kartézské soustavě souřadnic 
celočíselné souřadnice, např. [3; 4] nebo [0; −19]. V roce 1899 publikoval pražský profesor 
Georg Alexander Pick vzorec pro výpočet obsahu mnohoúhelníku, který má všechny své 
vrcholy v mřížových bodech: 

 

 

 

v je počet mřížových bodů uvnitř mnohoúhelníku, 

h je počet mřížových bodů na hranici mnohoúhelníku. 

Pro zakreslený mnohoúhelník je  

 

Představte si, že máme obdélník o rozměrech 40 jednotek x 25 jednotek. Rozdělíme ho na 
jednotkové čtverce. Vybarvením některých z nich vznikl útvar znázorněný na následujícím 
obrázku. Jaký je obsah tohoto obrazce? 

𝑆 = 𝑣 + ℎ2 − 1 

𝑆 = 15 + 102 − 1 = 19. 
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Vybarvený obrazec je mnohoúhelník. Jeho hranice prochází všemi mřížovými body a žádný 
mřížový bod neleží uvnitř: h = 41  26 = 1066 a v = 0. Obsah je podle Pickova vzorce roven 532 

čtverečných jednotek. 

 

1.3.    Geometrická představivost, Möbiova páska 

 

Dobrým tréninkem pro geometrickou představivost může být také manipulace s tzv. Möbiovou 
páskou. Řada umělců ji ztvárnila ve svých dílech, pro ilustraci jsme vybrali jen dvě z nich. 

  

 

Obrázek 1.10: Max Bill, Eindeloze kronkel, 

1953-1956 

 

Obrázek 1.11: M. C. Escher, Mobius 

Strip II, 1963 

 

Vyrobte si z papíru Möbiovu pásku a zkoumejte její vlastnosti. Inspiraci naleznete např. na  
https://youtu.be/wKV0GYvR2X8.  

 

1.4.    Úkoly 

 

1. úkol 

„Ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou 
a nádherou nebude mít rovného v žádném jiném městě.‘‘ To jsou slova kameníka a sochaře 
Václava Rendera, tvůrce Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, která pronesl v roce 

1715. Třicet pět metrů vysoký sloup představuje nejvyšší sousoší v České republice. Od roku 
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1995 je společně s Mariánským sloupem a barokními kašnami národní kulturní památkou 
a v roce 2000 byl zařazen mezi světové dědictví UNESCO. Na sloupu jsou tři 
nápisy s chronogramy. Pod alegorií Víry v čele sloupu to je: GLORIA DEO PATRI, DEO 

FILIO, DEO PARACLETO („Sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému.“). 
 

 
 

Obrázek 1.12: Chronogram na Sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci, 1754 
 

Pod alegorií Naděje: IN FIDE PLENA SPE FIRMA CHARITATE PERFECTA. („Ve víře 
naplněné, v naději pevné, v lásce dokonalé.“) a pod alegorií Lásky: SACRATA SINT EI SOLI 

CORDA OMNIA. („Ať byla zasvěcena jí samotné všechna srdce.“)  
Určete letopočty, které jsou v chronogramech ukryty.  

(Maximálně 10 bodů.) 
 

2. úkol 
Tato zajímavá socha, která zdobí nádvoří hradu Lendava na maďarsko-slovinském pomezí, 
byla vytesána z jednoho kamenného bloku ve tvaru kvádru. Na fotografiích sochu vidíte ze čtyř 
stran.  

 

 

 
 

Obrázek 1.13: Socha na nádvoří hradu ve slovinském městě Lendava, autor neznámý 
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Odhadněte, kolik procent z celkového objemu kamenného bloku musel autor sochy 
odsekat. Svůj odhad přibližným výpočtem zdůvodněte. 
(Maximálně 20 bodů.) 
 

3. úkol 
Při výpočtu číselného výrazu na obraze malíře Bogdanova-Bělského s názvem Počítání z hlavy 

v Rachinského škole jsme využili toho, že  
 102 + 112 + 122 = 132 + 142 

 

Zjistěte, zda existují ještě další pětice po sobě jdoucích celých čísel, pro která platí, že 
součet druhých mocnin prvních tří je roven součtu druhých mocnin posledních dvou.  
(Maximálně 25 bodů.) 
 

4. úkol 
Na barevné litografii 3 halbierte Würfel Maxe Billa najdeme také následující dva šestiúhelníky: 

 

Jakou část plochy většího pravidelného šestiúhelníku vyplňuje menší 
modře vybarvený pravidelný šestiúhelník? Řešte výpočtem 
i rozdělením šestiúhelníků na shodné útvary (stranu většího 
šestiúhelníku označte a). 

(Maximálně 35 bodů.) 
 

5. úkol 
 

 

Pokuste se objasnit, proč Max Bill nazval svou barevnou 
litografii 3 halbierte Würfel. 

(Maximálně 10 bodů.) 
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2.1.   Základní rovinné obrazce 

 

Mezi základní rovinné obrazce, se kterými jste se seznámili již na prvním stupni základní školy, 
patří trojúhelník, čtverec, obdélník, kosodélník, kosočtverec, lichoběžník a kruh. Učili jste se 
počítat jejich obvody a obsahy (přehled naleznete v závěru této lekce). Z výtvarného hlediska 
jsou základní rovinné obrazce i obrazce z nich složené pro mnohé umělce (např. pro 
představitele minimalizmu) zdrojem inspirace (obr. 2.1 a obr. 2.2). 
  

  

Obrázek 2.1: Sol LeWitt, Wall Drawing 
#371, 1982 

Obrázek 2.2: Georges Rousse, Kochi, 2018 

 

Poznámka: Minimalistická díla používají většinou jednoduchou geometrickou formu. Použití 
jednoduchých prostředků slouží pro dosažení maximálního účinku. 
 

Rozvoj výpočetních a grafických programů umožnil umělcům rovinné obrazce snadno různě 
deformovat a tím zvyšovat estetický zážitek z uměleckého díla (obr. 2.3 a obr. 2.4).  

 

  

 

Obrázek 2.3: Dóra Maurerová, 
Raumbemalung, 1984 

 

Obrázek 2.4: Dóra Maurerová, 
Raumprojekte III/7, 1993 
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Využití jednoduchých útvarů, které jsou skládány do obrazu, je  základním principem kubismu 
(obr. 2.5). Na obrázku 2.6 je trojúhelník důležitým atributem neobvyklé sochy. 
 

 

 

 

Obrázek 2.5: Karel Černý, Prodavač 

zeleniny, 1949 

 

Obrázek 2.6: Eduardo Paolozzi, Master of 
the Universe, 1989 

 
Námět pro sochu Master of the 

Universe nalezl Paolozzi na obraze 
Newton, který namaloval kultovní 
anglický malíř Williama Blake (obě 
postavy zaujímají obdobnou pózu, 
povšimněte si, že se liší objekty, které 
postavy mají v ruce). Při realizaci byla 
socha nejprve odlita jako celek, poté 
„rozkrájena“ na kousky a opět složena.  

 

 

Obrázek 2.7: William Blake, Newton, 1805 
 

V roce 1946 Auguste Herbin zveřejnil svou Plastickou abecedu (obr. 2.8). Každému písmenku 
přiřadil konkrétní rovinné útvary a určil příslušné barvy. Pomocí takto definovaných útvarů do 
svých obrazů „zašifroval“ jejich názvy (obr. 2.9).  
 

 

 
  

Obrázek 2.8: Auguste Herbin, Alphabet plastik, 
1946 

Obrázek 2.9: Auguste Herbin, 

Vendredi, 1951 
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Poznámka: Oblíbenost obrazů s geometrickými útvary ilustrujme cenou abstraktní kompozice 
F. Foltýna na aukci v březnu 2014. Obraz byl prodán v aukčním rekordu za 4,68 milionu korun.  
 

 
 

Obrázek 2.10: František Foltýn, Kompozice, 1927 

  

2.2.   Souměrnosti rovinných obrazců 

 
Umělecká díla mohou vykazovat různé typy souměrností (symetrií). V následujícím textu si 
vymezíme, čím jsou osová souměrnost, posunutí, středová souměrnost a otočení jednoznačně 
určeny. 
 

Osová souměrnost 

 

 

Obrázek 2.11: Chad Knight, 
Renewal 

Obrázek 2.12: Oldřich Kulhánek, Symetrie obezity, 
2004 
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V osové souměrnosti je bod X´ obrazem bodu X právě tehdy, když úsečka XX´ má střed na dané 
přímce (tzv. ose souměrnosti) a je k této ose kolmá. Pro vymezení konkrétní osové souměrnosti 
je třeba určit osu souměrnosti. Na obr. 2.13 a 2.14 jsou osy souměrnosti vyznačeny (na obr. 
2.13 je souměrná pouze lodička s rybářem). 

 

 
Obrázek 2.13: Jiří Krejčí, Rybář, 1967 Obrázek 2.14: Keith Haring, Bez názvu, 

1987 
  

Posunutí 
 

Posunutí každému bodu X roviny přiřadí bod X´, přičemž všechny orientované úsečky XX´ jsou 

navzájem rovnoběžné, shodné a souhlasně orientované. Pro vymezení konkrétního posunutí je 
třeba určit tzv. vektor posunutí reprezentovaný orientovanou úsečkou XX´. Na obr. 2.15 je 

vektor posunutí vyznačen (všimněte si, že v posunutí jsou zobrazeny pouze postavy, ne 
provázek a květinové pozadí). 

 

 Obrázek 2.15: Luisa Rivera, The Bond, 2016 
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Středová souměrnost 

 

Středová souměrnost je dána středem souměrnosti S. Každému bodu X odpovídá bod X´ takový, 
že bod S je střed úsečky XX´. Na obr. 2.17 je střed souměrnosti vyznačen pomocí tmavě 
modrých úseček. 

  

 

Obrázek 2.16: Alex Konahin, Sui 
Generis 

 

Obrázek 2.17: Jan Kubíček, Geokonstrukce 
s elementem L, 2008 

 

Otočení 
 

Otočení je určené středem otočení S a jednou dvojicí bodů A a A´, pro které platí A ≠ S  

a |AS| = |A´S´|. Obraz libovolného bodu X ≠ S leží na kružnici o středu S a poloměru |SX|, 

přičemž úhel otočení XSX´ má stejnou velikost i orientaci jako úhel ASA´. Na obr. 2.18 je 

vyznačen útvar U (jedna lopatka větrného mlýna) a další útvary vzniklé otočením U1, U2 atd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 2.18: Jan Zrzavý, Moulin Rouge, 1930 

 

2.3.   Pokrývání roviny 

 

Užití rovinných útvarů a souměrností umožní vytvářet zajímavá pokrytí roviny. Že jde 
o problém, který matematici a umělci řešili po staletí, ilustrují např. podlahy ze dvou 
historických budov (obr. 2.19 a obr. 2.20), ale i náčrty pokrytí roviny od J. Keplera (obr. 2.21). 
Moderně pojaté pokrytí plochy reprezentuje dílo Sol LeWitta (obr. 2.22). Maximální 
dokonalosti v uměleckém pokývání roviny však dosáhl M. C. Escher (obr. 2.23 a 2.24). 
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Obrázek 2.19: Podlaha 
v Archeologickém muzeu v Seville  

 

 

Obrázek 2.20: Podlaha v polském zámku Kórnik 
 

 

  

Obrázek 2.21: Johannes Kepler, 
Ilustrace z knihy Harmonices Mundi, 

1619 

Obrázek 2.22: Sol LeWitt, Wall drawing 
 

 

 

 

 

Obrázek 2.23: M. C. Escher, Ještěrka, 1942 

 

Obrázek 2.24: M. C. Escher, Dvě ryby, 1941 

 

Následující obrázek ukazuje, na jakém principu je možné vytvářet rozmanité „dílky“ tak, aby 
při pokrývání roviny do sebe „zapadly“. 
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Obrázek 2.25: Ukázka tvorby dílků pro „escherovské" pokrytí roviny 

 

2.4.   Steinerovy řetězce v mezikruží 
 

Na mnoha uměleckých dílech nalezneme kružnice a kruhy. Uveďme např. dílo V. Kandinského 
(obr. 2.26) nebo výzdobu oken zámku v Oslu (obr. 2.27).   

 

  

Obrázek 2.26: Vasilij Kandinskij, Několik kruhů, 
1926 

Obrázek 2.27: Okno norského 
zámku 

 

U výzdoby okna norského zámku se chvilku zastavme. Jde totiž o ukázku jednoho z možných 
vzorů pro vyplnění mezikruží dvou soustředných kružnic. Vidíme osm shodných kružnic 
(obecně tento počet označme n), které jsou vepsány mezi dvě soustředné kružnice. Každá 
vepsaná kružnice se dotýká sousedních vepsaných kružnic. Takto vepsané kružnice se nazývají 
Steinerův řetězec kružnic. Na následujícím obrázku jsou znázorněny Steinerovy řetězce 

v mezikruží pro n = 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
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Obrázek 2.28: Steinerovy řetězce v mezikruží pro n=3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Středy shodných kružnic, které jsou vepsány do mezikruží, leží ve vrcholech pravidelných 

n-úhelníků. Velmi důležitou roli hraje n středů stran daného mnohoúhelníku, protože v těchto 
bodech se vepsané kružnice navzájem dotýkají. Budou nás tedy zajímat tři poloměry: poloměr 
a vnitřní kružnice, poloměr b vnější kružnice a poloměr r vepsaných Steinerových kružnic. 

V případě Steinerova řetězce v mezikruží platí: b = a + 2 r. V závislosti na n platí pro velikosti 
a a r následující vztahy:  𝑎 < 𝑟 jestliže 3 < 𝑛 < 6 𝑎 > 𝑟 jestliže 𝑛 > 6 𝑎 = 𝑟 jestliže 𝑛 = 6. 
Na obr. 2.29 je znázorněna část Steinerova řetězce v mezikruží s n shodnými kružnicemi 
(obrázek je přejat z amerického časopisu, proto označení pravého úhlu neodpovídá našemu 
značení).  

 

Obrázek 2.29: Část Steinerova řetězce pro n shodných kružnic 
 

Velikost úhlu u vrcholu A v rovnoramenném trojúhelníku ABC s velikostí ramene a + r 

a základnou 2r je  
360°𝑛 . Úsečka AD je výškou v rovnoramenném trojúhelníku ABC, proto 

můžeme použít trigonometrické vztahy pro vyznačený úhel 𝛼 = 180°𝑛  . Jedna z možných rovnic 
je: 

sin 𝛼 = 𝑟𝑟 + 𝑎 

Známe-li n a a, je možné určit r (poloměr kružnic v řetězci). Vzhledem k tomu, že platí dříve 
zmíněná rovnice b = a + 2r, můžeme, když budeme znát n a a, určit také b. 

sin 𝛼 = 𝑟𝑟 + 𝑎 1sin 𝛼 = 𝑟 + 𝑎𝑟 = 1 + 𝑎𝑟 𝑎𝑟 = 1sin 𝛼 − 1 = 1 − sin 𝛼sin 𝛼 . 
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2.5.   Úkoly 

 
1. úkol 
A. Herbin ve své Plastické abecedě (obr. 2.8) přiřadil každému písmenku konkrétní rovinné 
útvary a určil příslušné barvy. Tímto způsobem do svých obrazů „zašifroval“ jejich název. 
 

Pomocí útvarů z Plastické abecedy vytvořte obraz, který ukrývá slovo MATEMATIKA. 

(Maximálně 10 bodů.) 
 

2. úkol 
Jakými shodnými pravidelnými mnohoúhelníky lze pokrýt plochu? Své tvrzení dokaž. 
(Maximálně 25 bodů.) 

 
3. úkol 
 

  
 

Obrázek 2.30:  Max Bill, Quinze variations sur un meme theme, 1938 

 

M. Bill ve dvou částech portfolia Quinze variations sur un meme theme odlišně barevně 
zpracoval stejný námět: pomocí rovnostranného trojúhelníku vytvořil čtverec, z něj 
pětiúhelník, šestiúhelník atd. Obrazy byly inspirací pro následující úlohu. 

Je dán čtverec, do kterého je vepsána kružnice. Do této kružnice je vepsán pravidelný 
pětiúhelník se svou kružnicí vepsanou, které 
je vepsán pravidelný šestiúhelník. 
 

S přesností na setiny určete, kolikrát je 
větší obvod daného pětiúhelníku než obvod 
daného šestiúhelníku.   
(Maximálně 30 bodů.) 
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4. úkol 
 

  

 

Obrázek 2.31: Matti Kujasalo, Nástěnná konstrukce, 2014 

 
V triptychu Nástěnná konstrukce lze určit shodná zobrazení, která převedou svislý obdélník na 
obdélník šikmý.  
 

Popište podrobně, o jaká zobrazení se jedná (u každé ze tří částí samostatně). Do 

jednotlivých obrázků zakreslete pro upřesnění potřebné charakteristiky jednotlivých 
shodných zobrazení.  
(Maximálně 15 bodů.) 
 
5. úkol 

  
 

Obrázek 2.32: Okno norského zámku 

 

Obrázek 2.33: Katedrála sv. Antonína 
v Padově 

 
Na obr. 2.32 a 2.33 jsou zakresleny Steinerovy řetězce v mezikruží pro n = 8 a n = 16. 

Určete podíl 𝑹𝒏 = 𝒓𝒂 pro oba případy (n = 8 a n = 16). 

 (Maximálně 20 bodů.) 
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Lekce 3. Prostorové objekty Prostorové objekty
 

V minulé lekci jsme se převážně věnovali uměleckým dílům, která byla umístěna v rovině 
a obsahovala rovinné geometrické objekty. Věnujme nyní pozornost obrazu, jehož autorem je 
V. Vasarely. Obraz na nás může působit plošně, jestliže v něm vidíme vybarvené šestiúhelníky, 
nebo prostorově, vidíme-li zakresleny krychle a jejich jednobarevné stěny (obr. 3.1). 
 

 

  

Obrázek 3.1: Viktor Vasarely, ION 11, 1967 

 

Pomocí geometrických obrazců bylo dosaženo optické iluze. Této skutečnosti využili umělci 
výtvarného směru, který se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století, a který byl 
pojmenován op-art (zkráceně z anglického optical art, optické umění). Autoři op-artových děl 
využívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Hlavními představiteli op-artu jsou např. 
B. Riley (obr. 3.2) a již zmíněný V. Vasarely (obr. 3.3) 
 

  

 

Obrázek 3.2: Bridget Riley, Blaze 4, 1962 

 

Obrázek 3.3: Viktor Vasarely, Kivar, 1977 

 

V roce 1934 zveřejnil Oscar Reutersvärd první „neexistující objekt“ (obr. 3.4). Největšího 
úspěchu v tomto směru však dosáhl M. C. Escher (obr. 3.5).  
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Obrázek 3.4: O. Reutersvärd, Opus 1,1934 

 

Obrázek 3.5: M. C. Escher, Relativity, 1953 
 

V této lekci se nebudeme věnovat obrazům, které působí prostorově, ale budou nás zajímat 
skutečné prostorové objekty. Mohou to být sochy v klasickém i moderním slova smyslu (obr. 
3.6 a 3.7), instalace (obr. 3.8) nebo i umělecky zpracované přírodniny (obr. 3.9).  

  

 

 

 

Obrázek 3.6: Michelangelo Buonarroti, David, 
1501–1504 

 

Obrázek 3.7: A. Giacometti, Čtyři ženy 

na podstavci, 1950 

 

 

 

Obrázek 3.8: M. Pistoletto, Venere Degli 
Stracci, 1967 

Obrázek 3.9: P. Blanc, Budova Caixa 
Forum v Madridu 
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Největší pozornost budeme věnovat uměleckým dílům, která obsahují geometrická tělesa.  
 

 
 

Obrázek 3.10: I. Theimer, Hlavou proti zdi, 

1966 

Obrázek 3.11: C. Andre, Hearth, 1963 

 

3.1.   Základní geometrická tělesa 

 

Mezi základní geometrická tělesa zařadíme krychli, kvádr, hranol, jehlan, komolý jehlan, 
rotační válec, rotační kužel, komolý rotační kužel a koule. V závěru lekce najdete přehlednou 
tabulku se vztahy pro výpočty objemů a povrchů těchto těles. Z výtvarného hlediska jsou 
základní geometrická tělesa a prostorové objekty z nich složené častým námětem. Jako příklad 
si uveďme umělecky ztvárněnou krychli E. Kmentové (obr. 3.12). Koule spojil v umělecký 
objekt H. Demartini (obr. 3.13).  

 

  
 

Obrázek 3.12: E. Kmentová, 
Agresivní krychle, 1970 

 

Obrázek 3.13: H. Demartini, Prostorový objekt II, 
1969 

 

Jehlany využil ve svém díle P. Kvíčala. Jeho plastika Zig Zag vyrobená z hliníku je přes tři 
metry vysoká. Při realizaci této plastiky autor pracoval nejprve s papírovými modely, aby 
dokonale využil rozložení zvolených tvarů a vzorů v prostoru (obr. 3.14). Skvělou ukázkou 
využití základních těles v umění je projekt D. Langa Procházení zdí, který byl uskutečněn 
v roce 2013 v Českých Budějovicích. Monumentální socha (obr. 3.15) propojila pět místností. 
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Obrázek 3.14: Petr Kvíčala, Zig Zag, 2014 

 

Obrázek 3.15: Dominik Lang, Procházení zdí, 2013 

 

Poznámka: K-dron mezi základní tělesa nepatří, přesto se o něm zmíníme. Polský umělec 
Janusz Kapusta, který žije trvale v New Yorku, si nechal geometrické těleso (jedenáctistěn) 
s tímto názvem patentovat v roce 1987. Hned poté se těleso začalo používat pro návrhy průčelí 
budov, hraček, šperků, divadelních kostýmů i automobilových karosérií. Na obr. 3.16 vidíte, 
jak toto těleso vypadá. Složením dvou K-dronů, získáme krychli.  

 

Obrázek 3.16: Složení dvou K-dronů 

 

K-dron inspiroval jeho objevitele J. Kapustu mimo jiné i ke dvěma skleněným prostorovým 
objektům, které vidíte na následujícím obrázku. 
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Obrázek 3.17: Janusz Kapusta, Skleněné K-drony 

   

3.2. Lidská postava složená ze základních těles 

 

Prostorové zobrazování lidské postavy patřilo od nepaměti k významným uměleckým 
aktivitám. Soška ženy známá pod názvem Věstonická venuše, která měří na výšku jen 11,5 
centimetru, patří k nejstarším uměleckým dílům nalezeným na území České republiky (obr. 
3.18). Velký rozvoj sochařství nastal v Evropě v době renesance (15. a 16. století). Sochařství 
se osvobozuje od architektury, sochy určené pro volné prostranství harmonicky působí při 
pohledu z více stran. Sochaři se zaměřují na zobrazování skutečnosti na základě vědeckého 
studia, vše musí být důsledně realistické (obr. 3.19). K ilustraci současné moderní sochařské 
tvorby využijeme ukázku z díla Niki de Saint Phalle (obr. 3.20). 
 

 
  

 

Obrázek 3.18: 
Věstonická venuše, 29 
00025 000 let př. n. l. 

 

Obrázek 3.19: Katedrála 
Miláno, socha svatého 

Bartoloměje 

 

Obrázek 3.20: Niki de Saint 
Phalle, Dawn, 1993 

 

 

Častokrát se umělci zaměřují jen na některou část lidského těla, např. na ruce (obr. 3.21) nebo 
na hlavu (obr. 3.22). Zajímavé spojení hlavy a rukou vidíme na obr. 3.23. 
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Obrázek 3.21: August 
Rodin, La Cathedrale, 

1908 

 

Obrázek 3.22: Amedeo 

Modigliani, Hlava ženy, 
1912 

 

Obrázek 3.23: Rainer Kriester, 
Grosser verletzter kopf, 1981 

 

 

Dokonalé a působivé zjednodušení 
lidského těla realizoval ve svých 
dílech Henry Moore (obr. 3.24).  
Pro představu, jak mohou vypadat 
sochy lidí, které jsou vytvořené jen 
ze základních geometrických těles, 
uvádíme tři příklady (obr. 3.25, 
3.26 a 3.27). 

 

Obrázek 3.24: Henry Moore, Reclining Woman, 1951 

 

  
 

Obrázek 3.25: Olbram 
Zoubek, Nezjištěno 

Obrázek 3.26: Martin 
Skalický, Pokora, 2017 

Obrázek 3.27: B. a M. 

Matschinsky-Denninghoffovi, 

Herkules, 1971 
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3.3.   Platónská tělesa 

 

Platónská tělesa jsou pravidelná konvexní tělesa. Stěny jednotlivých těles tvoří shodné 
pravidelné mnohoúhelníky a z každého vrcholu tělesa vychází stejný počet hran. Lze dokázat, 
že takových těles existuje pouze pět. Pět kamenů, které připomínají Platónská tělesa, bylo 

nalezeno ve Skotsku. Jejich stáří je odhadnuto na 4 000 let. (obr. 3.28).  

 

Obrázek 3.28: Skotské kameny připomínající Platónská tělesa 

 

Na následujícím obrázku jsou Platónská tělesa znázorněna prostorově (v pořadí krychle, 
pravidelný čtyřstěn, pravidelný dvanáctistěn, pravidelný dvacetistěn a pravidelný osmistěn). 
U každého tělesa je zakreslena jeho síť.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.29: Platónská tělesa a jejich sítě 

 

Ve výtvarném umění jsou Platónská tělesa součástí řady děl. Na portrétu matematika Lucy 
Pacioliho je pravidelný dvanáctistěn vpravo dole (obr. 3.30). V následujícím textu se budeme 
více věnovat třem Platónským tělesům: krychli, čtyřstěnu a osmistěnu. 

 

 

Obrázek 3.30: Jacopo de Barbari, Luca Pacioli, 1495 

 



Lekce 3. Prostorové objekty 197

Krychle 

 

Svou absolutní jednoduchostí inspiruje krychle řadu umělců. Když se budete pozorně dívat, 
najdete ji „na každém kroku“ (obr. 3.31 a 3.32).  
 

  

Obrázek 3.31: Květinová výzdoba 
Lisabonu 

 

Obrázek 3.32: Neobvyklá architektura 

 v ulicích Toronta 
 

 

Krychle je zásadním a opakujícím se motivem představitelů minimalizmu. Na následujícím 
obrázku jsou umělecká díla, která vytvořil Donald Judde [A;1], Tony Smith [B;3], Ellsworth 

Kelly [A;2], Dan Flavin [B;1], Carl Andre [B;2], Richard Serra [C;3], Sol LeWitt [C;1], Eva 

Hessová [A;3] a Robert Marris [C;2]. 
 

 

Obrázek 3.33: Díla představitelů minimalizmu  
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Neúplná otevřená krychle 

 

Minimalistický umělec Sol LeWitt uskutečnil v roce 1966 zajímavý projekt (obr. 3.34). 

V rámci akce Serial projekt 1 vystavil větší množství „neúplných krychlí“. „Krychle“ byly 
tvořeny pouze souvisejícími hranami, které neležely všechny v jedné rovině. Každá socha měla 
nejméně 3 a nejvíce 11 hran.   
 

 
 

Obrázek 3.34: S. Sol LeWitt, Serial projekt 1, 1966 
 

Jednotlivé sochy (nazvané Incomplete Open Cube) umělec vystavoval i samostatně. Na obr. 
3.35 vidíme reprezentanty neúplných otevřených krychlí s osmi, devíti a deseti hranami.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.35: Některé neúplné otevřené krychle s osmi až deseti hranami 
 

Abychom mohli určit, kolik různých neúplných otevřených krychlí mohl Sol LeWitt vytvořit, 
udělejme následující úmluvu: sochy o stejném počtu hran označíme za shodné, jestliže 
otáčením v prostoru můžeme převést jednu na druhou. 

 

Každou neúplnou otevřenou krychli můžeme zjednodušeně zakreslit dvěma způsoby. První je 
zakreslen na následujícím obrázku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.36: Zakreslování neúplných otevřených krychlí – první způsob 
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Na obr. 3.37 jsou zakresleny všechny různé typy neúplných otevřených krychlí pro daný počet 
hran (a – tři hrany, b – čtyři hrany, c – deset hran, d – jedenáct hran). 
 

 

Obrázek 3.37: Zobrazení všech typů neúplných otevřených krychlí pro 3, 4, 10 a 11 hran  
prvním způsobem 

 

Druhý způsob zakreslení neúplných otevřených krychlí je objasněn na obr. 3.38. Místo krychle 
v rovnoběžném promítání (vlevo) využijeme zobrazení hran krychle na stranách a úhlopříčkách 
pravidelného šestiúhelníku (vpravo). 

 

 

Obrázek 3.38: Zakreslování neúplných otevřených krychlí – druhý způsob 

 

Na obr. 3.39 jsou zakresleny všechny různé typy neúplných otevřených krychlí pro daný počet 
hran (a – tři hrany, b – čtyři hrany, c – deset hran, d – jedenáct hran) druhým způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.39: Zobrazení všech typů neúplných otevřených krychlí pro 3, 4, 10 a 11 hran 
druhým způsobem 

  

Jestliže rozkreslíte všechny možné typy neúplných otevřených krychlí pro počet hran od 3 do 
11, získáte 122 možností. 
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Čtyřstěn a osmistěn 

 

Jedinečnou sochu, která se skládá z pravidelných měděných osmistěnů, najdete v New Yorku. 

Jejím autorem je brazilský umělec Saint-Clair Cemin. Ve středu sochy je umístěn jeden největší 
osmistěn. Kolen něj jsou seskupeny menší osmistěny dvou různých velikostí (obr. 3.40). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 3.40: Saint-Clair Cemin, The Four, 1997 

 

Celou sochu bychom mohli schovat do pravidelného čtyřstěnu, jehož síť tvoří čtyři 
rovnostranné trojúhelníky. Do fotografie sochy si jeden takový trojúhelník zakresleme (obr. 
3.41 vlevo). V pravé části obr. 3.41 si nyní velmi snadno zakreslíme dělení rovnostranného 
trojúhelníku ve třech krocích. Z posledního náčrtku je již zřejmé, z kolika osmistěnů se socha 
skládá a jakou mají velikost.   
 

 

Obrázek 3.41: Rozložení tří velikostí osmistěnů v soše The Four 
 

3.4.   Úkoly 

 

1. úkol 
Zakreslit do šestiúhelníku krychli je jednoduché.  

Zakresli do pravidelného šestiúhelníku tři 
shodné krychle, které se nepřekrývají. Využij 
maximálně plochu šestiúhelníku.  
(Maximálně 5 bodů.) 
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2. úkol 
Moravský umělec L. Jarcovják vytvořil v roce 2002 sochu s názvem Dalekohled. Odhadni na 

základě výpočtu váhy „tubusu“ dalekohledu, zda by autor sám uzvedl sochu na ocelový 
podstavec, jestliže socha může být ze žuly, z betonu nebo z pískovce. 

K výpočtu využij následující fotografie a údaje v tabulkách. 

 Hustota [kg.m-3]   [cm] 
Beton 2 300  Délka „tubusu“ 80 

Pískovec 1 900  Délka strany čtvercové 
podstavy „tubusu“ 

20 

Žula 2 900  Průměr vyvrtaného otvoru 6 

 

 

 

 

 

 

 

(Maximálně 15 bodů.) 
 

3. úkol 
Slož „lidskou postavu“ pomocí základních geometrických těles. Za pomoci 
krejčovského metru případně posuvného měřítka změř na svém těle potřebné 
údaje.  

Přibližně urči hmotnost svého těla. Podrobně popiš své výpočty.  
Získanou hodnotu porovnej se svou skutečnou váhou. 
(Maximálně 20 bodů.) 
 

4. úkol 
Zakresli druhým způsobem všechny různé typy neúplných otevřených krychlí pro 5 a 9 

hran. 

(Maximálně 20 bodů.) 
 

5. úkol 
Označme s délku hrany pravidelného osmistěnu.  

a) Urči objem a povrch osmistěnu v závislosti na s.  

b) Urči objem osmistěnu, když je délka jeho hrany s rovna 90 cm. 
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Sochu The Four tvoří pravidelné osmistěny tří velikostí. 
c) Urči objem a povrch nejmenšího osmistěnu, jestliže délka hrany největšího 

osmistěnu je rovna 90 cm. 
d) Urči délku hrany nejmenšího čtyřstěnu, kterým bys mohl sochu „přiklopit“, 

jestliže délka hrany největšího osmistěnu je rovna 90 cm. 
 (Maximálně 40 bodů.) 
 

 

 

 

  



Lekce 4. Kombinatorika
 

4.1.   Základní pojmy kombinatoriky 

 

  

Obrázek 4.1: K. Nakamura, 
Number Structure II, 1984 

 

Obrázek 4.2: F. Kyncl, Červená monostruktura, 1992 
 

  
 

 

Obrázek 4.3: F. De Comite, 
Modelling Sea Shells, 2017 

 

Obrázek 4.4: N. J. Paik, I Never Read Wittgenstein, 

1997 
 

 

 

Obrázek 4.5: C. Andre, 64 Zinc 
Square, 1968 

 

Obrázek 4.6: K. Nepraš, Rodina připravená 
k odjezdu, 1969 

 

  

Obrázek 4.7: D. Maurerová, 2009 
 

Obrázek 4.8: E. Kienholz, Volksempfängers, 1977 
 

 

Osm výše uvedených uměleckých děl nemá na první pohled se základními pojmy 
kombinatoriky nic společného. V dalším textu si však pomocí těchto děl připomeneme Pascalův 
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trojúhelník, faktoriál a kombinační číslo, kombinatorická pravidla součtu a součinu, variace, 
permutace a kombinace (i s opakováním). Někdy nám postačí černobílá verze díla, někdy 
využijeme jen jeho část, jindy doplníme dílo vysvětlujícím náčrtkem nebo obraz modifikujeme. 
 

Pascalův trojúhelník, faktoriál, kombinační číslo 

 

Pascalův trojúhelník je uspořádání čísel do tvaru trojúhelníku, ve kterém jsou dodržena 
následující pravidla: na první řádek odshora napíšeme číslo 1, na druhý řádek napíšeme dvě 
jedničky, na začátku a konci každého následujícího řádku budou také jedničky, ostatní čísla 
v řádcích získáme tak, že sečteme dva nejbližší prvky, které se nacházejí o řádek výš. 
Při pečlivém zkoumání obrazu Kazuo Nakamury (obr. 4.1) nalezneme na pravé straně uprostřed 
pozměněné schéma Pascalova trojúhelníku. 

 

 
 

Obrázek 4.9: Pascalův trojúhelník – klasické schéma a umělecké zpracování 

 

 

Čísla uvedená v Pascalově trojúhelníku se rovnají 
kombinačním číslům (nula nad nulou, jedna nad nulou, jedna 

nad jednou atd., obecně n nad k), která značíme: (𝑛𝑘) = 𝑛!(𝑛 − 𝑘)! ∙ 𝑘! ∙ 
V rozepsaném kombinačním číslu představují výrazy 
„s vykřičníkem“ faktoriály přirozených čísel, kde: 𝑛! = 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2)⋯5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 0! = 1. 

 

Kombinatorické pravidlo součtu  

 

 Do výřezu obrazu F. Kyncla (obr. 4.2) jsme šipkami 
zakreslili „povolené cesty“ mezi vyznačenými políčky 
v mřížových bodech.  
Kolik existuje různých „povolených cest“ z políčka A na 

políčko B?  

 

Zapišme do políčka označeného A jedničku. Potom 
vyplníme sousední políčka tak, že sečteme číselné 
hodnoty ve všech políčkách, ze kterých vedou do 
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vyplňovaných políček šipky.  Nad políčko A napíšeme tedy 1, vpravo od bodu A napíšeme také 
1 a úhlopříčně zapíšeme 1 + 1 +1 = 3. Pokračujeme ve vyplňování dalších políček. Požadovaný 
počet cest se po všech provedených součtech objeví v políčku označeném B. 
 

 
 

Obrázek 4.10: Využití kombinatorického pravidla součtu 

 

Při výše uvedeném řešení jsme používali kombinatorické pravidlo součtu:  

Pokud žádné dvě z množin A1, A2, … , Ak nemají společný prvek a jestliže počet prvků množiny 
A1 je n1, množiny A2 je n2, … , počet prvků množiny Ak je nk, pak je počet všech možných 
způsobů, jak lze vybrat jeden prvek z jejich sjednocení, roven n1 + n2 + … + nk. 

 

Kombinatorické pravidlo součinu 

 

Představme si poličku se šesti přihrádkami. Do každé přihrádky můžeme umístit jednu z devíti 
lastur z 3D tisku Francesca De Comité (obr. 4.3). V poličce se každá lastura může vyskytnout 
maximálně jednou.  
Kolika způsoby můžeme poličku zaplnit? Na následujícím obrázku jsou znázorněny dvě 
vyhovující možnosti zaplnění přihrádek.  
 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek 4.11: Využití kombinatorického pravidla součinu 

 

Pro obsazení první přihrádky máme 9 možností (vybíráme z devíti lastur), pro každou z těchto 
možností můžeme druhou přihrádku obsadit 8 zbylými lasturami, pro třetí přihrádku máme 
7 možností atd. Existuje tedy 9  8  7  6  5  4 = 60 480 možností. 
Při řešení úlohy s lasturami jsme používali kombinatorické pravidlo součinu:  

Jestliže počet prvků množiny A1 je n1, množiny A2 je n2, … , množiny Ak je nk, potom počet 
všech možných způsobů, jak lze vytvořit uspořádanou k-tici objektů [a1, a2, … , ak] tak, aby a1 

byl prvkem množiny A1, a2 množiny A2, … ,  ak prvkem množiny Ak, je roven n1  n2   …  nk. 
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K-prvkové variace z n prvků 

 

Obraz Nam June Paika (obr. 4.4) rozdělíme na jednotlivé pruhy a od každé ze sedmi barev 
(fialová, červená, růžová, modrá, zelená, žlutá, šedá) si ponecháme jen jeden pruh. Pruhy 
budeme sestavovat do trojic.  

a) Kolik existuje všech různých trojic, které můžeme z pruhů sestavit? 

b) Kolik trojic má modrý pruh uprostřed? 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 4.12: Čtyři různé trojice sestavené ze sedmi pruhů 

 

a) Protože záleží na pořadí pruhů ve trojici a každá ze sedmi barev je zastoupena právě jednou, 
jedná se o tříprvkové variace ze sedmi prvků (obecně o k-prvkové variace z n prvků). Využijeme 
vztah: 𝑉𝑘(𝑛) = 𝑛!(𝑛 − 𝑘)! 𝑉3(7) = 7!(7 − 3)! = 7 ∙ 6 ∙ 5 =  210 

b) K modrému pruhu uprostřed musíme do trojice přidat dvě barvy ze šesti zbývajících. Proto: 𝑉2(6) = 6!(6 − 2)! = 6 ∙ 5 =  30 

 

K-prvkové kombinace z n prvků 

 

Carl Andre vytvořil svou sochu z 64 zinkových čtverců (obr. 4.5). 
a) Kolika způsoby můžeme na soše označit tři čtverce?  
b) Kolika způsoby můžeme vyznačit tři čtverce tak, aby neležely všechny v jednom sloupci? 
 

 

Obrázek 4.13: Tři různé možnosti vyznačení čtverců 

 
 

a) Protože vybíráme skupiny prvků a nezáleží na jejich pořadí, jedná se o k-prvkové kombinace 
z n prvků (konkrétně o 3-prvkové kombinace z 64 prvků). Využijeme vztah: 
 𝐾𝑘(𝑛) = 𝑛!(𝑛 − 𝑘)! ∙ 𝑘! = (𝑛𝑘) 
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𝐾3(64) = 64!(64 − 3)! ∙ 3! = 41 664 

b) Využijeme získaného počtu všech trojic a odečteme od něj osmkrát počet všech možných 
trojic v jednom sloupci:  (643 ) − 8 ∙ (83) = 41 216 

 

Permutace n prvků 

 

Seskupení soch Karla Nepraše (obr. 4.6) rozdělíme na jednotlivé členy rodiny (otec, matka, 
babička, dítě a pes).  
a) Kolika způsoby můžeme jednotlivé sochy za sebe seřadit? 

b) Kolika způsoby můžeme sochy do řady sestavit tak, aby otec byl na kraji řady? 

c) Kolika způsoby můžeme sochy do řady sestavit tak, aby otec a matka stáli vedle sebe? 

d) Kolika způsoby můžeme sochy do řady sestavit tak, aby otec, matka a dítě stáli vedle sebe? 

e) Kolika způsoby můžeme sochy do řady sestavit tak, aby otec nestál vedle psa? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.14: Dvě různá pořadí soch 
 

a) Protože tvoříme skupiny, které obsahují všechny dané prvky (a záleží na jejich pořadí), jedná 
se o permutace n prvků (konkrétně o permutace pěti prvků). Využijme vztah:  𝑃(𝑛) = 𝑛! 𝑃(5) = 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 120 

b) Nejprve seřadíme všechny sochy bez otce (počet možností je 4!). U každé vytvořené řady 
můžeme postavit otce buď na začátek, nebo na konec. Počet všech možností je 2  4! = 48. 

c) Matka s otce musí stát u sebe, budeme je tedy brát jako jeden prvek. Tvoříme řadu ze 4 prvků, 
počet všech možností je 4!. Otec může stát před nebo za matkou, existuje tedy 2  4! = 48 

způsobů. 
d) Jako jeden prvek budeme brát otce, matku a dítě. Tvoříme řadu ze tří prvků, počet všech 
možností je 3!. Pro seřazení otce, matky a dítě existuje 3! způsobů.  Počet všech možností je 

3!  3! = 36. 

e) Od všech možných pořadí soch odečteme možnosti pro rozestavení, která nechceme (otec 
vedle psa). Vše máme již připraveno. Výsledek je 5! – 2  4! = 120 – 48 = 72. 
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K-prvkové variace z n prvků s opakováním 

 

Dóra Maurerová ve své koláži (obr. 4.7) uspořádala do trojic čtyři fotografie. Některé fotografie 
se v trojici opakují. Kolik různých trojic mohla tímto způsobem vytvořit? 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.15: Šest různých uspořádání tří fotografií 
 

Protože záleží ve trojici na pořadí fotografií (a ty se mohou opakovat), jedná se o k-prvkové 
variace z n prvků s opakováním (konkrétně o tříprvkové variace ze 4 prvků s opakováním):  
 𝑉𝑘, (𝑛) = 𝑛𝑘

 𝑉3, (4) = 43
. 

 

Permutace n prvků s opakováním 

 

Edward Kienholz využil pro svou instalaci sedm starých radiopřijímačů (obr. 4.8). Čtyři 
přístroje byly jednoho typu, zbývající tři byly navzájem rozdílné. Kolik různých instalací mohl 
realizovat, pokud přístroje stejného typu nerozlišujeme?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 4.16: Tři různá uspořádání čtyř druhů radiopřijímačů 

 

V tomto případě se jedná o permutace n prvků s opakováním, kde se jednotlivé prvky vyskytují 
k1-krát, k2-krát, … , kn-krát (konkrétně o permutace 4 prvků s opakováním, jeden prvek se 
vyskytuje čtyřikrát, ostatní jsou zastoupeny jen jednou).  
 𝑃´(𝑘1, 𝑘2, ⋯ , 𝑘𝑛) = (𝑘1 + 𝑘2 + ⋯ + 𝑘𝑛)!𝑘1! ∙ 𝑘2! ∙  ⋯ ∙ 𝑘𝑛!  
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𝑃´(4, 1, 1, 1) = (4 + 1 +  1 + 1)!4! ∙ 1! ∙  1! ∙ 1! = 7 ∙ 6 ∙ 5 = 210. 
 

K-prvkové kombinace z n prvků s opakováním 

 

Představte si, že máme k dispozici 9 druhů lastur z 3D tisku F. De Comitého (obr. 4.3), od 
každého druhu umíme vyrobit neomezené množství identických lastur. Lastury budeme dávat 
do krabiček po 15 kusech, každý druh lastury se v krabičce může vyskytnout maximálně 
patnáctkrát. Kolik krabiček s různým obsahem můžeme připravit? 
 

 
 

 Obrázek 4.17: Tři krabičky s různým obsahem 

 

V tomto případě se jedná o k-prvkové kombinace z n prvků s opakováním (konkrétně 
o patnáctiprvkové kombinace z 9 prvků s opakováním).  
 𝐾𝑘, (𝑛) = (𝑛 + 𝑘 − 1𝑘 ) 𝐾15, (9) = (9 + 15 − 115 ) = (2315). 
 

4.2.  Řešení kombinatorických úloh výpisem všech možností 
 

Deset schodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.18: Carl Andre, Cascade, 1984 

 

Monumentální socha (175 cm x 490 cm x 240 cm) C. Andreho evokuje klasickou 

kombinatorickou úlohu: 
Kolika různými způsoby lze vyjít 10 schodů, pokud děláme jen kroky a „dvojkroky”? 
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Vypíšeme si, jak můžeme cestu po schodech složit z kroků o jeden nebo o dva schody. 
U každého možného rozložení kroků určíme, kolika způsoby můžeme cestu realizovat. 
1. Půjdeme vždy jen o jeden schod: existuje jediná možnost. 
2. Využijeme jeden „dvojkrok“ a osm kroků o jeden schod: existuje 9 možností.  
3. Využijeme dva „dvojkroky“ a šest kroků o jeden schod:  𝑃´(2,6) = (2 + 6)!2! ∙ 6! = 28. 
4. Využijeme tři „dvojkroky“ a čtyři kroky o jeden schod:  𝑃´(3,4) = (3 + 4)!3! ∙ 4! = 35. 
5. Využijeme čtyři „dvojkroky“ a dva kroky o jeden schod: 𝑃´(4, 2) = (4 + 2)!4! ∙ 2! = 15. 
6. Využijeme pět „dvojkroků“: existuje jediná možnost. 

Počet všech dovolených cest je 1 + 9 + 28 + 35 + 15 + 1 = 89. 
 

Sto čtverců 

 

Autorem sochy 100 Zinc Square je opět Carl Andre (obr. 4.5). I tato socha nám může 
připomenout jednu kombinatorickou úlohu:  
Kolika různými způsoby lze rozdělit čtverec 10 x 10 na obdélníky o rozměrech 10 x 2, 10 x 1 
a 5 x 1? Vypište všechny možnosti. 
  

 
 

 

Obrázek 4.19: Dvě možnosti rozstříhání čtverce 10 x 10 na povolené obdélníky  
 

Při vypisování všech možností řešení kombinatorické úlohy je třeba si dobře rozmyslet, jaký 
systém zvolit, abychom žádnou možnost nepřehlédli. Domluvme se, že vyhovující počty 
jednotlivých typů obdélníků zapíšeme do kulatých závorek tak, že na prvním místě zapíšeme 
počet obdélníků s dvaceti čtverečky, na druhém místě počet obdélníků s deseti čtverečky a na 
třetí místo počet obdélníků s pěti čtverečky. (0, 10, 0) je zápis možnosti, která je zakreslena 
v prostřední části obr. 4.19, (3, 3, 2) je zápis možnosti znázorněné vpravo. Všechny možnosti 
lze díky této úmluvě zapsat přehledně: 



Lekce 4. Kombinatorika 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje tedy 36 možností jak čtverec 10 x 10 rozstříhat při splnění daných podmínek. 
 

Poznámka: Jestliže označíme počet obdélníků s dvaceti čtverečky 
x, počet obdélníků s deseti čtverečky y a počet obdélníků s pěti 
čtverečky z, platí rovnice                                    20𝑥 + 10𝑦 + 5𝑧 = 100. 

Jestliže zvolíme hodnotu x a y, hodnota z je již jednoznačně 
určena. Zakreslíme si do souřadného systému všechny mřížové 
body (pro nezáporné hodnoty x a y), které odpovídají nerovnici                                    20𝑥 + 10𝑦 ≤ 100. 

Zvýrazněné mřížové body lze také považovat za výčet všech 
možností rozstříhání čtverce. 
 

4.3.   Úkoly 

 

1. úkol 
U příležitosti výstavy v belgických Antverpách roku 1969 připravil Carl Andre pozvánku 
a plakát, na nichž využil nejen chemické značky hliníku a mědi, ale i celou periodickou 
soustavu chemických prvků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.20: C. Andre, Pozvánka a plakát na výstavu, 1969 
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Vytvořte alespoň pět slova „s matematickou tematikou“ pomocí značek chemických 
prvků (bez ohledu na diakritiku), které jsou uvedeny v periodické soustavě prvků 

(soustavu prvků najdete na konci lekce). Používejte jednotný zápis slov, aby bylo zřejmé, 
z jakých prvků se slovo „skládá“ (např. Mo:C:N:I:Na, ale také Mo:C:Ni:Na).  
Ke každému vytvořenému slovu zapište tzv. číslo slova, které dostanete jako součet 
protonových čísel prvků, ze kterých se slovo „skládá“, např.: 
 

 

 
   
Snažte se, aby číslo slova bylo co největší! 
(Maximálně 10 bodů.) 
 

2. úkol 
V. Pratt vytvořil sochy, které se skládají ze shodných žulových krychlí (obr. 4.21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.21: Vernon Pratt, All the Possibilities of Stacking Up to Two3 to Sit On, 1988 

 

Při realizaci soch dodržoval tato pravidla: 
 Na stavbu každé sochy bylo použito maximálně 8 krychlí. 
 Nejjednodušší sochu tvoří jedna krychle.  
 Socha s maximálním počtem použitých krychlí je zakreslena 

vlevo.  

 Všechny další sochy jsou částí této „největší“ sochy.  
 Každá krychle umístěná v horní vrstvě, musí mít krychli pod 

sebou. 

 Dvě sochy budeme považovat za shodné, jestliže jednu můžeme 
otáčením v prostoru převést na druhou. (Na obrázku jsou 
zakresleny dvě sochy, které shodné nejsou). 

 

Slovo Součet Číslo slova 

Mo:C:N:I:Na. 42 + 6 + 7 + 53 + 11 = 119 119 
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Nalezněte a libovolným způsobem zdokumentujte (např. zakreslete, popište, sestavte 
a vyfotografujte) všechny možné různé sochy, které umělec za daných podmínek mohl 
vytvořit. Kolik jich je celkem?  
(Maximálně 20 bodů.) 
 

3. úkol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obrázek 4.22: Dóra Maurerová, Reversní a proměnné fáze pohybů, Etuda No. 8, 1972 

 

1) Existuje na obr. 4.22 nějaká souvislost mezi uspořádáním fotografií a diagramy na 
pravé straně? Jestliže ano, pokus se tuto souvislost formulovat. 

2) Navrhněte jiné uspořádání daných pěti fotografií a zakreslete k tomuto uspořádání 
odpovídající diagram. 

3) Jakou výšku by měl obraz, kdyby autorka realizovala všechna možná uspořádání pěti 
fotografií? Obraz s 6 „řádky“ má výšku 100 cm. 

(Maximálně 15 bodů.) 
 

4. úkol 
Dřevěná socha Huga Demartiniho (obr. 4. 23), kterou tvoří polička a pět nerozlišitelných koulí, 
nás inspirovala k následujícím kombinatorickým úlohám. 
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Kolika způsoby můžeme do poličky 
umístit koule tak, aby: 
 
a) v každém řádku a v každém sloupci 
byla právě jedna koule 
 
b) v každém řádku byla právě jedna koule 
 
c) právě jeden řádek zůstal volný 
 
 

 

 

Obrázek 4.23: Hugo Demartini, Objekt, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.24: Možné rozložení koulí splňující podmínky a, b, c. 
 

(Maximálně 30 bodů.) 
 

5. úkol 
Kolika způsoby můžeme do poličky umístit rozlišitelné (např. očíslované) koule tak, aby: 
 

a) v každém řádku a v každém sloupci byla právě jedna koule 

b) v každém řádku byla právě jedna koule 

(Maximálně 25 bodů.) 
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Lekce 5. Posloupnosti
 

Přesto, že všechna umělecká díla (obrazy, sochy, instalace apod.) mají jen konečné rozměry, 
budeme se v této kapitole zabývat nekonečnými číselnými posloupnostmi. Umělecká díla nás 
budou inspirovat k vypsání několika prvních členů posloupností, naší snahou však bude zjistit, 
jak obecně zapsat n-tý člen těchto posloupností, případně jak prvních n členů „rychle“ sečíst.  
 

5.1.   Nekonečná posloupnost reálných čísel 
 

Nekonečnou posloupnost reálných čísel (𝑎𝑛)𝑛=1∞  obvykle zadáváme předpisem, který každému 
přirozenému číslu přiřazuje právě jedno reálné číslo. 
 

Mějme posloupnost ( 𝑛𝑛+1)𝑛=1∞  . Postupným dosazováním za n (n = 1, 2, 3. …, n, …) 

získáme hodnoty: 12 ,  23 ,   34 ,  45 ,  ⋯ ,  𝑛𝑛 + 1 ,  … 

 

První člen této posloupnosti je roven jedné polovině (značíme a1 = 
12), druhý člen je a2 = 

23, n-tý 

člen této nekonečné posloupnosti je  an = 
𝑛𝑛+1 atd.  

 

Prvních deset členů posloupnosti (𝑛)𝑛=1∞  můžeme najít např. v instalaci Fluorescent Light 

(obr. 5.1). Hodnoty 1, 2, …, 10 odpovídají počtům světelných kruhů v jednotlivých „řadách“ 
instalace.  
 

 
 

Obrázek 5.1: Dan Flavin, Fluorescent Light 
 

 

5.2.   Aritmetická posloupnost 
 

Jestliže si pozorně prohlédneme členy nekonečné posloupnosti 1, 2, 3. …, n, …, zjistíme, že 
každý člen (kromě prvního) získáme z předcházejícího členu přičtením čísla jedna. Pro danou 
posloupnost platí: a1 = 1 a an+1 = an + 1. 
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Socha Base 7 Aluminium Stack (obr. 5.2) je vytvořena z trojbokých hranolů, které jsou 
uspořádány do tvaru pyramidy. Hodnoty 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (počty hranolů v jednotlivých 
vrstvách pyramidy) odpovídají prvním sedmi členům nekonečné posloupnosti  (2𝑛 − 1)𝑛=1∞ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2: Carl Andre, Base 7 Aluminium Stack, 2008 
 

Zjistíme, že každý člen (kromě prvního) získáme z předcházejícího členu přičtením čísla dvě. 
Pro posloupnost platí: a1 = 2 a an+1 = an + 2. 

Obě uvedené posloupnosti patří mezi tzv. aritmetické posloupnosti.  
 

Posloupnost (𝑎𝑛)𝑛=1∞   se nazývá aritmetická, právě když existuje takové reálné číslo d, že pro 
každé přirozené číslo n platí an+1 = an + d. Číslo d se nazývá diference posloupnosti.  

 

V aritmetické posloupnosti s diferencí d platí pro každé přirozené číslo n:  𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑑. 
 

Pro součet prvních n členů a1 + a2 + … + an platí: 𝑠𝑛 = 𝑛2 ∙ (𝑎1 + 𝑎𝑛). 
 

Pro posloupnost 1, 2, 3, 4, 5, …, n, … je 𝑠10= 55.  

Pro posloupnost 1, 3, 5, …, 13, …, 2n – 1, … je 𝑠7= 49. 

 

Poznámka: Traduje se, že když byl 
významný německý matematik a fyzik Carl 
Friedrich Gauss (17771855) malý, vyřešil 
ve škole během chvilky součet celých čísel 
od 1 do 100. Je možné, že využil následující 
postup: pod hledaný součet čísel si zapsal 
součet čísel v opačném pořadí a rovnice 
sečetl. 
1     + 2   + … + 99 + 100 = s 

100 + 99 + … + 2   + 1     = s 

 
101 + 101 + … + 101 + 101 = 2s 𝑠 = 12 ∙ 100 ∙ 101 = 5050 

 

 

 

Obrázek 5.3: Johann P. Hasenclever, The 
First Day of School, 1852 
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5.3.   Geometrická posloupnost 

 

Posloupnost (𝑎𝑛)𝑛=1∞   se nazývá geometrická, právě když existuje takové reálné číslo q, že pro 
každé přirozené číslo n platí an+1 = an  q. Číslo q se nazývá kvocient posloupnosti.  

 

V geometrické posloupnosti s kvocientem q platí pro každé přirozené číslo n: 𝑎𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞𝑛−1. 
 

Pro součet prvních n členů platí následující vztahy: 
a) je-li q = 1, potom 𝑠𝑛 = 𝑛 ∙ 𝑎1 

b) je-li 𝑞 ≠ 1, potom                                          𝑠𝑛 = 𝑎1 𝑞𝑛 − 1𝑞 − 1 . 
 

Ve třetí lekci Prostorové objekty jsme se seznámili se sochou The Four. Tato socha se skládá 
z osmistěnů různých velikostí. Připomeňme si na následujícím obrázku, jak socha The Four 

vypadá, jak se rozměry osmistěnů postupně zmenšují a počty osmistěnů postupně zvětšují. 
 

 

 

 

 

 

 

Obecně by počty osmistěnů jednotlivých velikostí 1, 3, 9, 27, …, 3𝑛−1, … tvořily geometrickou 

posloupnost s kvocientem q = 3. Využijme toho při hledání odpovědí na následující otázky: 
 

1) Kolik osmistěnů celkem (bez ohledu na jejich velikost) potřeboval umělec k postavení sochy 
The Four, která obsahuje osmistěny tří velikostí? 

 

Hledaný počet je: 
 𝑠3 = 𝑎1 𝑞3 − 1𝑞 − 1 = 1 ∙ 33 − 13 − 1 = 13. 
 

2) Kolik osmistěnů by umělec potřeboval k postavení sochy, která by obsahovala osmistěny 
n velikostí? 

Hledaný počet je: 
 𝑠𝑛 = 1 ∙ 3𝑛 − 13 − 1 = 3𝑛 − 12 . 



Lekce 5. Posloupnosti 219

 
Poznámka: Každá posloupnost nemusí být 
aritmetická nebo geometrická. Příkladem 
posloupnosti, která není aritmetická ani 
geometrická, je posloupnost, jejíž členy tvoří 
délky úseček zakreslené na jedné z částí 
portfolia Quinze variations sur un meme theme 

(obr. 5.4). První čtyři členy jsou shodné (délka 
strany čtverce se rovná délce strany 
trojúhelníka), další tři členy jsou shodné (délka 
strany pětiúhelníku), potom následují délky 
stran šestiúhelníku atd.   

 

Obrázek 5.4: Max Bill, Quinze variations 
sur un meme theme, 1935-1938 

 

5.4.   Součet prvních n členů posloupnosti 
 

Pro aritmetickou a geometrickou posloupnost jsme si uvedli vztahy pro součty prvních n členů. 
Nyní se budeme součty prvních n členů zabývat i u posloupností, které aritmetické nebo 
geometrické nemusí být. 
 

Při tvorbě sochy Thebes využil sochař C. Andre čtyřicet osm stejně velkých dřevěných kvádrů, 
které skládal do skupin po čtyřech. Každá skupina kvádrů má jeden kvádr umístěný vertikálně, 
socha má tedy 12 vertikálních kvádrů (obr. 5.5). Při tvorbě sochy Still Blue Range sochař využil 
tři stejně veliké kvádry a osm shodných krychlí (obr. 5.6).  
 

  

Obrázek 5.5: Carl Andre, Thebes, 2003 Obrázek 5.6: Carl Andre, Still Blue 
Range,, 1989 

 

Zapišme obecně, kolik těles by sochař potřeboval při realizaci výše uvedených soch, jestliže by 
použil v obou případech n vertikálních kvádrů. 
1) Sochu rozdělíme do skupin po 4 kvádrech, v každé skupině je jeden kvádr vertikální. Počty 
kvádrů ve 12 skupinách můžeme chápat jako prvních 12 členů posloupnosti 4, 4, …, 4, …  
Počet použitých kvádrů pro n skupin je dán vztahem: 𝑠𝑛 = 𝑛 ∙ 4. 

2) Sochu rozdělíme na skupiny po třech tělesech, v každé skupině je jeden vertikální kvádr. 
Počty těles ve třech skupinách můžeme chápat jako první tři členy posloupnosti 3, 3, …, 3, … 

Počet použitých těles pro n skupin je dán vztahem 𝑠𝑛 = 3 ∙ 𝑛. Na konci sochy nesmíme 
zapomenout započítat 2 krychle. Celkový počet těles je tedy 3 ∙ 𝑛 + 2. 
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Uvedené příklady byly velmi jednoduché. Složitější situace nastane, chceme-li určit počet 
kvádrů, které na sochu Four-Sided Pyramid (obr. 5.7) použil sochař S. LeWitt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 5.7: Sol LeWitt, Four-Sided Pyramid, 1997 

 

Jestliže se budeme na sochu dívat shora, můžeme ji rozdělit horizontálními řezy na 24 vrstev. 
V první vrstvě je jeden hranol, ve druhé tři hranoly, ve třetí 7 hranolů atd. (viz obr. 5.8).  
 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.8: Pyramida – horizontální dělení shora dolů 
 

Počítat hranoly v dalších vrstvách by bylo již obtížné. Uvažujme tedy posloupnost 1, 3, 7, 13, 

21, 31, …  a pokusme se najít obecný předpis pro počet hranolů v n-té vrstvě. 
 

Vytvořme rozdíly dvou sousedních členů dané posloupnosti:  
3 – 1 = 2, 7 – 3 = 4, 13 – 7 = 6, 21 – 13 = 8, 31 – 21 = 10, … 

Získaná posloupnost 2, 4, 6, 8, 10, … je aritmetická posloupnost. V takovém případě se původní 
posloupnost nazývá aritmetická posloupnost druhého řádu. V každé takové posloupnosti 
můžeme n-tý člen zapsat kvadratickým vztahem 𝑎𝑛 = 𝐴 ∙ 𝑛2 + 𝐵 ∙ 𝑛 + 𝐶. 
 

Pro náš konkrétní případ představuje n číslo vrstvy, an počet hranolů v této vrstvě. Z výše 
uvedených hodnot můžeme sestavit tři rovnice pro tři neznámé A, B, C, např.: 1 = 𝐴 ∙ 1 + 𝐵 ∙ 1 + 𝐶 3 = 𝐴 ∙ 4 + 𝐵 ∙ 2 + 𝐶 7 = 𝐴 ∙ 9 + 𝐵 ∙ 3 + 𝐶. 
 

Rovnice přepíšeme obvyklým způsobem: 
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𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 1 4𝐴 + 2𝐵 + 𝐶 = 3 9𝐴 + 3𝐵 + 𝐶 = 7. 
Odečteme první rovnici od druhé a druhou od třetí a získáme soustavu: 3𝐴 + 𝐵 = 2 5𝐴 + 𝐵 = 4. 
Dořešením soustavy získáme A = 1, B = – 1, C = 1.  

Posloupnost počtu hranolů lze tedy zapsat: 1, 3, 7, …. (n2 – n + 1), … 

 

Pro zjištění součtu první 24 členů (sochu jsme rozdělili na 24 horizontálních vrstev) můžeme 
využít např. tabulkový procesor, ve kterém zadáme počty hranolů v jednotlivých vrstvách 
pomocí vzorce. Celkový počet hranolů činí 4 624. 
 

 
 

5.5.   Figurální čísla 

 

Za figurální číslo budeme považovat každé přirozené číslo, které lze vyjádřit pomocí nějakého 
rovinného nebo prostorového tvaru. Kromě geometrického zobrazení lze figurální čísla 
zapisovat také aritmeticky a algebraicky. Zde budeme moci využít získané znalosti 
o posloupnostech.  

 

Poznámka: Figurální čísla jsou spojována s řeckým filosofem a matematikem Pythagorem, 
který se zajímal o svět přirozených čísel. Chtěl v něm najít řád a zákonitosti. Snažil se využít 
geometrickou interpretaci čísel, znázorňoval je pomocí kamínků či mušliček rozložených 
v písku do geometrických tvarů. Všechna figurální čísla a jejich vlastnosti nebyly objeveny 

najednou, ale postupně během několika staletí.  Uvádíme jen některé z nich. 

 

Trojúhelníková čísla 

 

Z obrázku je zřejmé, že trojúhelníková čísla tvoří posloupnost 1, 3, 6, 10, 15… Pro určení 
vztahu pro n-tý člen této posloupnosti vyjděme z faktu, že n-té trojúhelníkové číslo lze 
zapsat jako součet přirozených čísel od 1 do n. Jde o součet prvních n členů aritmetické 
posloupnosti s diferencí 1, proto: T𝑛 = 1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 = 𝑛 ∙ (𝑛 + 1)2 . 
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Posloupnost trojúhelníkových čísel lze tedy zapsat: 1, 3, 6, ⋯ , 𝑛∙(𝑛+1)2 , ⋯    
 

Sochu Graphite Cube Sum of Eight (obr. 5.9) lze považovat za reprezentanta osmého 

trojúhelníkového čísla. Autor na tvorbu sochy potřeboval 36 krychliček ( 8∙(8+1)2 = 36). 
 

 

 

Obrázek 5.9: Carl Andre, Graphite Cube 
Sum of Eight, 2006 

Obrázek 5.10: Carl Andre, Belgica Blue Tin 
Raster, 1990 

 

Čtvercová čísla 

 

Posloupnost čtvercových čísel je tvořena čísly 1, 4, 9, 16, …, n2, …  
Socha na obr. 5.10 může reprezentovat čtvrté čtvercové číslo.  
 

Pyramidová čísla 

 

K objasnění pyramidových čísel využijme sochu Liberation, kterou tvoří basketbalové míče 
poskládané do tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu (obr. 5.11). 
 

 

 Obrázek 5.11: David Huffman, Liberation, 2019 

 

V nejvyšší vrstvě je jeden míč, ve druhé 4 míče, ve třetí 9 atd. (viz tabulka vpravo u obr. 5.11). 
Čísla, která získáme postupným sčítáním počtů koulí v jednotlivých vrstvách, nazýváme 
pyramidová čísla.  
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Posloupnost pyramidových čísel lze tedy zapsat: 1, 5, 14, 30, … , (1 + 4 + 9 + … + n2), … 

Dokážeme, že 1 + 4 + 9 + ⋯ + 𝑛2 = 𝑛6 (𝑛 + 1)(2𝑛 + 1). 
 

Využijeme vzorec (𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3. 

Umocníme postupně n následujících přirozených čísel: n + 1, n, n – 1, … , 3, 2. 
 (𝑛 + 1)3 = 𝑛3 + 3𝑛2 + 3𝑛 + 1                 𝑛3 = (𝑛 − 1 + 1)3 = (𝑛 − 1)3 + 3(𝑛 − 1)2 + 3(𝑛 − 1) + 1     (𝑛 − 1)3 = (𝑛 − 2 + 1)3 = (𝑛 − 2)3 + 3(𝑛 − 2)2 + 3(𝑛 − 2) + 1 ⋮                 23 = (2 − 1 + 1)3 = (2 − 1)3 + 3(2 − 1)2 + 3(2 − 1) + 1 

 

Získané rovnosti sečteme. 
 

Pro jednodušší zápis zavedeme symbol sumy, pomocí kterého zapíšeme např.  1 + 4 + 9 + ⋯ + 𝑛2 = ∑ 𝑘2𝑛
𝑘=1 . 

Součet uvedených rovností lze poté zapsat takto: ∑(𝑘 + 1)3 = ∑ 𝑘3𝑛
𝑘=1 + 3 ∑ 𝑘2 + 3 ∑ 𝑘 + 𝑛𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑘=1  

Upravíme 3 ∑ 𝑘2 =𝑛
𝑘=1 ∑(𝑘 + 1)3 − ∑ 𝑘3𝑛

𝑘=1
𝑛

𝑘=1 − 3 ∑ 𝑘 − 𝑛𝑛
𝑘=1  

 3 ∑ 𝑘2 =𝑛
𝑘=1 (𝑛 + 1)3 − 13 − 3 𝑛(𝑛 + 1)2 − 𝑛 

3 ∑ 𝑘2 =𝑛
𝑘=1 𝑛3 + 3𝑛2 + 3𝑛 + 1 − 1 − 3 𝑛(𝑛 + 1)2 − 𝑛 

3 ∑ 𝑘2 =𝑛
𝑘=1

2𝑛3 + 3𝑛2 + 𝑛2 = 𝑛(2𝑛2 + 3𝑛 + 1)2  

∑ 𝑘2 =𝑛
𝑘=1

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)6 ∙ 
 

Posloupnost pyramidových čísel můžeme tedy zapsat: 1, 5, 14, ⋯ , 𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)6 , ⋯ 

 

Díky nalezenému vztahu pro n-té pyramidové číslo můžeme snadno zjistit, kolik 
basketbalových míčů umělec pro instalaci sochy Liberation potřeboval. Socha je reprezentací 
dvanáctého pyramidového čísla. Po dosazení do odvozeného vztahu získáme: 
 12(12 + 1)(2 ∙ 12 + 1)6 = 12 ∙ 13 ∙ 256 = 650. 
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Čtyřstěnová čísla 

 

Na rytině z časopisu Harpers Weekly z roku 1861 

jsou dělové koule naskládány ve vrstvách do 
tvaru pravidelného čtyřstěnu. Čísla, která 
získáme postupným sčítáním počtů koulí 
v jednotlivých vrstvách, nazýváme čtyřstěnová 
čísla.  
 

Posloupnost čtyřstěnových čísel zapisujeme: 1, 4, 10, 20, 35, ⋯ , 𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)6 , ⋯ 

 

 

5.6.   Úkoly 

 

1. úkol 
 

V instalaci Display Stand with Brains (obr. 5.12) 
umístila sochařka v každé vrstvě „přesýpacích 
hodin“ určitý počet „mozků“. V jednotlivých 
vrstvách se nachází 20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 
8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 a 20 
„mozků“.  
 
Určete počet všech „mozků“, které sochařka 
nainstalovala (s využitím vlastností aritmetických 
posloupnost).  
(Maximálně 10 bodů.) 
 

 

Obrázek 5.12: Katharina Fritsch, 
Display Stand with Brains, 1989 

2. úkol 
 

Při tvorbě sochy Ziggurat form (obr. 5.13) využil umělec tělesa dvou typů. Shodné čtyřboké 
jehlany a „hranoly“ různých výšek rozmístil podle daných pravidel do pěti vrstev.   
S využitím posloupností určete, kolik by sochař potřeboval jehlanů a kolik hranolů pro realizaci 
sochy s n vrstvami. 

 
Obrázek 5.13: Ken Lu, Ziggurat form, 2018 

(Maximálně 20 bodů.) 
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3. úkol 
 

4 624 kvádrů potřebných na sochu Four-Sided Pyramid jsme určovali pomocí horizontálních 
řezů při pohledu shora.  

 

Ověřte získaný počet kvádrů, jestliže se budete dívat na sochu zprava a budete provádět 
vertikální řezy. Postup výpočtů podrobně popište. 
(Maximálně 35 bodů.) 

 

4. úkol 

 

Na obrázku jsou znázorněna pětiúhelníková čísla, která tvoří posloupnost 1, 5, 12, 22, …  
Určete vztah pro n-tý člen této posloupnosti. 
(Maximálně 35 bodů.) 
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V první lekci jsme se zmínili o tom, že výtvarným uměleckým dílem může být i zápis 
matematických nebo fyzikálních vztahů. V poslední lekci si ukážeme, že matematický či 
fyzikální zápis může být inspirací pro výtvarné dílo. Je-li zápis zobrazen v souřadném systému 
v rovině či prostoru, může být dokonce uměleckým dílem „vizualizován“. 
 

Výtvarnice L. Svobodová pojmenovala v roce 2014 svou výstavu Maxwellova rovnice. 

Vystavované olejomalby byly vytvořeny na základě řešení tzv. Maxwellových rovnic 

a následnou počítačovou úpravou (obr. 6.1). 
 

  

 

Obrázek 6.1: Lucie Svobodová, Maxwellova rovnice. 2014 

 

Rakouský matematik H. Hauser se převážně věnuje algebraickým plochám, které lze 
matematicky popsat a zobrazit v prostoru.  Přidáním barev a stínů vznikají zajímavá umělecká 
díla. Jedno z nich, popsané vztahem x2 + z2 = y3 (1 – y)3, je na obr. 6.2.  

Také německá výtvarnice H. Heinrichová zobrazuje objekty, které lze popsat matematickými 
formulemi. Na obr. 6.3 je zobrazen vztah 20x2 – 2x6 – y5z2 + x2 y2 z2(x2 + y2 + z5) – 11 = 0. 
 

 

 

Obrázek 6.2: Herwig Hauser, Citron Obrázek 6.3: Hiltrud Heinrichová, Může to být 
slon? 

 

V následujícím textu se při zakreslování matematických vztahů omezíme na souřadný systém 
v rovině.   
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6.1.    Kartézský součin a binární relace 

 

Pro libovolné množiny A, B rozumíme kartézským součinem 𝐴 × 𝐵 množinu všech 
uspořádaných dvojic takových, že první složka uspořádané dvojice je prvkem množiny A 

a druhá složka je prvkem množiny B. Zapisujeme:  𝐴 × 𝐵 = {[𝑎, 𝑏]: 𝑎 ∈ 𝐴  𝑏 ∈ 𝐵}. 
 

Každou neprázdnou podmnožinu kartézského součinu 𝐴 × 𝐵 nazveme binární relací mezi 
množinami A, B.  
 

Binární relace, v nichž A a B jsou množiny reálných čísel, můžeme zakreslovat do kartézské 
soustavy souřadnic. Čtyři příklady takových binárních relací jsou uvedeny v následující 
tabulce, relace jsou zapsány pomocí svých tzv. charakteristických vlastností. Reprezentací 
první binární relace je vyšrafovaná polorovina s hraniční přímkou (v charakteristické vlastnosti 
se vyskytuje nerovnost), reprezentacemi zbývajících relací jsou zakreslené křivky.  
 

 𝑈 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 ≤ 𝑦} 
 

 

𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: (𝑥 − 2)2 = 𝑦 + 4} 
 

𝑊 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑦2 = 𝑥 + 1} 
 

 

𝑋 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + 𝑦2 = 9} 
 

 

 

Všechny útvary, které zakreslil K. Nakamura ve svém díle Topology Series 1 (obr. 6.4), bychom 

také mohli popsat pomocí charakteristických vlastností binárních relací. Bylo by však nutné 
zvolit počátek a osy soustavy souřadnic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6.4: Kasuo Nakamura, Topology Series 1, 1968 
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6.2.    Elementární funkce 

 

Speciálním případem binárních relací, v nichž A a B jsou množiny reálných čísel, jsou tzv. 

funkce: každý prvek x z množiny A se vyskytuje v právě jedné dvojici [𝑥, 𝑦]. Ve výše uvedené 
tabulce je pouze druhá ze čtyř zakreslených relací funkcí. Je zapsána pomocí charakteristické 
vlastnosti 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: (𝑥 − 2)2 = 𝑦 + 4}. Obvykle se však pro funkce používá 
jednodušší zápis. Uvedenou funkci zapíšeme ve tvaru 𝑦 =  (𝑥 − 2)2 − 4. 

 

Poznámka: Množina prvních složek uspořádaných dvojic dané funkce se nazývá definiční obor 
funkce, množina druhých složek uspořádaných dvojic se nazývá obor hodnot funkce. 

Definičním oborem ani oborem hodnot nemusí být množina všech reálných čísel, ale libovolná 
její podmnožina.  
 

Lineární a kvadratickou funkci nalezneme na obrazech francouzského konceptuálního umělce 

B. Veneta (obr. 6.5 a 6.6).  
 

 

 

Obrázek 6.5: Bernar Venet, Director 
coefficient of the line D, 1966 

Obrázek 6.6: Bernar Venet, Representation 
graphique de la fonction y = - x2/4, 1966 

 

Lineární funkce je obecně dána předpisem y = a x + b (kde a, b jsou reálná čísla). Definičním 
oborem je množina všech reálných čísel. Grafem lineární funkce je přímka. Její poloha 
v systému souřadnic záleží na konkrétních hodnotách koeficientů a a b. 

 

Kvadratická funkce je dána předpisem y = a x2 + b x + c (kde a, b, c jsou reálná čísla, a ≠ 0). 
Definičním oborem je množina všech reálných čísel. Grafem kvadratické funkce je parabola. 
Její poloha v systému souřadnic záleží na konkrétních hodnotách koeficientů a, b, c. Důležitým 
bodem paraboly je její vrchol, na obr. 6.6 je to pro obě zakreslené paraboly bod [0;0]. Obecně 
můžeme určit souřadnice vrcholu paraboly: 
 𝑉 [− 𝑏2𝑎 ; 𝑐 − 𝑏24𝑎]. 



Lekce 6. Binární relace, funkce 229

Kromě lineární a kvadratické funkce mezi elementární funkce patří např. druhá odmocnina, 
třetí mocnina, lineární lomená funkce, exponenciální funkce, logaritmické funkce a funkce 
goniometrické – sinus, kosinus, tangens a kotangens (grafy uvedených funkcí naleznete 
v závěru této lekce).  
 

Zastavme se ještě na chvíli u dvou pojmů, které budou pro tvorbu uměleckých děl pomocí 
charakteristických vlastností binárních relací velmi důležité. 
 

Absolutní hodnota reálného čísla x je číslo |𝑥|, pro které platí: 
je-li 𝑥 ≥ 0, potom je |𝑥| = 𝑥, 

je-li 𝑥 < 0, potom je |𝑥| = −𝑥. 
 

Funkce absolutní hodnota je dána předpisem 𝑦 = |𝑥|, definičním oborem je množina všech 
reálných čísel. Na následujícím obrázku je zakreslen graf funkce 𝑦 = |𝑥|. 
 

 

 

 

 

 

Jestliže máme zjistit, jaký „obrázek“ popisuje charakteristická vlastnost binární relace, která 
obsahuje absolutní hodnoty, musíme postupovat podle definice a pečlivě prozkoumat, jak se 
mění charakteristická vlastnost vzhledem k diskuzi výrazů uvnitř daných absolutních hodnot.  
Osvětleme si tuto problematiku na konkrétním příkladu.  
 

Jaký „obrázek“ popisuje binární relace 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + |𝑦| ≤ 2} ? 

(Matematicky korektně: Sestrojte graf binární relace 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + |𝑦| ≤ 2}.) 
 

Charakteristická vlastnost binární relace V obsahuje dvě absolutní hodnoty, proto musíme 
prozkoumat 4 možné případy. Každá uvedená dvojice podmínek odstraní absolutní hodnoty 

jiným způsobem, a proto získáme čtyři nové charakteristické vlastnosti dílčích binárních relací: 
1) Jestliže 𝑥 ≥ 0 a 𝑦 ≥ 0, budeme zakreslovat binární relaci 𝑦 ≤ −𝑥 + 2 (modrá barva).  
2) Jestliže 𝑥 ≥ 0 a 𝑦 < 0, budeme zakreslovat binární relaci 𝑦 ≤ 𝑥 − 2 (žlutá barva).  
3) Jestliže 𝑥 < 0 a 𝑦 ≥ 0, budeme zakreslovat binární relaci 𝑦 ≤ 𝑥 + 2  (hnědá barva). 
4) Jestliže 𝑥 < 0 a 𝑦 < 0, budeme zakreslovat binární relaci 𝑦 ≤ −𝑥 − 2 (zelená barva). 

Výsledným obrázkem je čtverec. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6.7: Graf binární relace 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + |𝑦| ≤ 2}. 
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6.3.    Jak nakreslit srdce 

 

Mezi modernější umělecké směry patří design. V češtině se dříve užíval název „průmyslové 
výtvarnictví“, který však zahrnoval jen tvarování průmyslových výrobků (strojů, nástrojů, 
nábytku, oděvů atd.). Naproti tomu design dnes zahrnuje i grafický návrh plakátů a tiskovin, 
webových stránek, obalů, reklamních značek a firemních kampaní. Na obr. 6.8 vidíte reklamní 
kampaň kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice, jejímž ústředním motivem bylo 
srdíčko doplněné zkratkou CBC (Canadian Broadcasting Corporation). 
 

 

Obrázek 6.8: Reklamní kampaň Canadian Broadcasting Corporation, 2017 
 

Kdybychom chtěli obrázek srdíčka popsat pomocí charakteristických vlastností binárních 
relací, mohli bychom využít toho, že se skládá např. ze dvou půlkruhů a dvou obdélníků. Popsat 
charakteristické vlastnosti těchto tvarů již umíme: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 6.9: Zakreslení objektu ve tvaru srdce, který je složen z půlkruhů a obdélníků 

  

Jiný tvar srdce a sofistikovanější popis charakteristických vlastností je zachycen na obr. 6.10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6.10: Zakreslení objektu ve tvaru srdce s využitím absolutní hodnoty 



Lekce 6. Binární relace, funkce 231

Pro zakreslení binárních relací nebo funkcí jsme využili program GeoGebra, který je volně 
dostupný a uživatelsky velmi příjemný. 
Odkaz:  https://www.geogebra.org/calculator, https://www.geogebra.org/graphing. 

  

V GeoGebře naleznete i řadu připravených softwarových komponent (apletů). Jeden z nich 

zakreslí srdce pomocí funkce: 𝑦 = √4 − 𝑥2100 ∙ (cos 50𝑥 ∙ √cos 𝑥 + √|𝑥|) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.11: Martin Vinkler, Zakreslení objektu ve tvaru srdce  
 

Poznámka: Kdybychom se neomezovali jen na útvary 2D, objevili bychom obrazy s názvem 

Srdce jako výsledek prostorové realizace rovnic y2 + x2  z3 – y = 0 a  x2  z2 + z4 = y2 + z3. 
 

 

 

Obrázek 6.12: Hiltrud Heinrichová, Srdce Obrázek 6.13: Herwig Hauser, Srdce 

 

 

6.4.    Jak nakreslit rybu 

 

Představte si, že máme obrázek z nějakého grafického programu, neznáme však 
charakteristické vlastnosti binárních relací (nebo předpisy funkcí), které jsou na obrázku 
zakresleny. Podívejte se na obr. 6.14, na kterém je zakreslena ryba. Předpokládejme, že část 
ryby je ohraničena dvěma parabolami. Hledanými funkcemi tedy budou dvě různé kvadratické 
funkce dané obecným předpisem y = a x2 + b x + c (kde a, b, c jsou reálná čísla). A právě tyto 
dvě trojice reálných čísel musíme určit. 
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Obrázek 6.14: Ryba zakreslená pomocí kvadratických funkcí 
 

Určíme nejprve kvadratickou funkci, jejíž graf zakreslí břicho a horní část ocasu ryby. Na tomto 
grafu leží body [0; 4], [3; 0] a [12; 0]. Dosadíme postupně souřadnice za x a y do předpisu 
kvadratické funkce y = a x2 + b x + c a získáme tři rovnice pro tři neznámé a, b, a c: 4 = 𝑎 ∙ 0 + 𝑏 ∙ 0 + 𝑐 0 = 𝑎 ∙ 9 + 𝑏 ∙ 3 + 𝑐 0 = 𝑎 ∙ 144 + 𝑏 ∙ 12 + 𝑐. 
Rovnice přepíšeme obvyklým způsobem, z první rovnice víme, že c = 4: 9𝑎 + 3𝑏 + 4 = 0 144𝑎 + 12𝑎 + 4 = 0. 
První rovnici vynásobíme (– 4): −36𝑎 − 12𝑏 − 16 = 0 144𝑎 + 12𝑎 + 4 = 0. 
Rovnice sečteme, vyjádříme a, dopočítáme b:  108𝑎 − 12 = 0 𝑎 = 19 𝑏 = − 53. 
Hledaná kvadratická funkce má předpis: 𝑦 = 19 𝑥2 − 53 𝑥 + 4. 
 

Podobně bychom postupovali u funkce, jejíž graf zakreslí hřbet a dolní část ocasu. Do obecného 
předpisu kvadratické funkce bychom tentokrát dosazovali body [0; −4], [3; 0] a [12; 0]. Po 

vyřešení soustavy rovnic získáme předpis: 𝑦 = − 19 𝑥2 + 53 𝑥 − 4. 
 

Získané předpisy kvadratických funkcí můžeme po jednoduchých úpravách porovnat se zápisy 
z programu GeoGebra, ve kterém byla ryba zakreslena: 
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6.5.   Galerie pro matematiky  

 

Fiktivní galerie pro matematiky je zcela jiná než běžné galerie pro milovníky umění. Na zdech 
zde visí místo klasických obrazů jen matematické zápisy a názvy děl. Podívejte se na jeden 
obraz z galerie pro matematiky:  

 

Obrázek 6.15: Setkání v akváriu – galerie pro matematiky 

 

Protože jsme zběhlí v matematice, v duchu umístíme do roviny obrazu kartézskou soustavu 
souřadnic tak, aby osy byly rovnoběžné s hranami rámu. Potom stačí „vizualizovat“ binární 
relace, jejichž charakteristické vlastnosti jsou na plátně zapsány. V případě Setkání v akváriu 
to nebude složité, vše potřebné jsme si připravili! První dva zápisy v sobě ukrývají rybu 
otočenou hlavou doprava, druhé dva zápisy určují rybku otočenou hlavou vlevo. Pátý a šestý 
zápis zobrazí vlny a poslední zápis vymezí akvárium (obr. 6.16).  
 

 

Obrázek 6.16: Vizualizace obrazu pro matematiky Setkání v akváriu 

 

Je pravdou, že matematické galerie zatím neexistují. Možná proto, že je málo obrazů 
„namalovaných“ výše uvedeným způsobem. Možná proto, že je málo milovníků umění, kteří 
by obrazům v matematické galerii porozuměli.  
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6.6.    Úkoly 

 

1. úkol 
 

Jaký „obrázek“ popisuje binární relace 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + 2|𝑦| ≤ 3} ? 

(Maximálně 15 bodů.) 
 

2. úkol 
 

Zapište pomocí charakteristických vlastností tři 
binární relace, které „vizualizují“ zobrazené kruhy. 
(Maximálně 15 bodů.) 

 

 

 

 

3. úkol 
 

V galerii pro matematiky vás zaujal obraz Měsíční noc 

od Emila Caldy. Bez použití grafického programu 
uvedené binární relace „vizualizujte“. 

 

(Maximálně 35 bodů.) 
 

 

4. úkol 

 

Obrázky králíka a prasátka byly nakresleny jen s použitím grafů lineárních a kvadratických 
funkcí, grafu druhé odmocniny a kružnic či kruhů. 
   

 

Za stejných podmínek nakreslete svůj obrázek (např. v programu GeoGebra) a uveďte 
charakteristické vlastnosti alespoň tří využitých binárních relací, jejichž grafy jste použili. 

(Maximálně 35 bodů.) 
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Elementární funkce 

 

 
 

Dostupné na: http://user.mendelu.cz/marik/grafy-zakl-fci.pdf 
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Lekce 1

1) Popišme pomocí tzv. indukce, jak lze cihly na sebe a na stůl naskládat tak, aby
vzniklá stavba měla předepsaný přesah a nespadla. Nejdříve připomeňme, že cihla
má délku 2 dm, a předpokládejme, že má hmotnost m kg.

• Máme-li jednu cihlu, položíme ji na stůl tak, aby přečnívala
o s1 = 1 dm. Všimněme si, že těžiště této cihly leží přesně nad hranou stolu,
a proto cihla nepřepadne.

• Nyní předpokládejme, že už umíme postavit stavbu z n cihel tak, že nespadne,
horní cihla této stavby přesahuje hranu stolu o

sn =

(
1+

1
2
+

1
3
+ · · ·+ 1

n

)
dm

a současně těžiště Tn této stavby leží přesně nad hranou stolu.

Tn

Ukažme, jak postavit novou stavbu z (n+ 1) cihel tak, aby nespadla, aby
horní cihla přesahovala hranu stolu o

sn+1 =

(
1+

1
2
+

1
3
+ · · ·+ 1

n
+

1
n+1

)
dm

a současně tak, aby těžiště Tn+1 této nové stavby leželo přesně nad hranou
stolu:
Nejdříve na stůl položíme jednu cihlu tak, aby přesahovala hranu stolu
o 1

n+1 dm.
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přesah 1

n+1

Na tuto cihlu postavíme už dříve seskládanou stavbu z n cihel, ale posunutou
tak, aby její těžiště Tn leželo přesně nad hranou na stůl položené cihly – viz
obrázek.

Tn

Horní cihla takto postavené stavby zřejmě přesahuje hranu stolu právě o poža-
dovaných (

1+
1
2
+

1
3
+ · · ·+ 1

n
+

1
n+1

)
dm.

Zbývá dokázat, že stavba nespadne. Rozmyslete si, že k tomu stačí dokázat,
že těžiště Tn+1 této nové stavby leží nad hranou stolu. Naše stavba se skládá
ze dvou částí: dolní cihly, která má hmotnost m kg a těžiště

(
1− 1

n+1

)
dm

nalevo od přímky procházející hranou stolu, a z horních n cihel, které mají
dohromady hmotnost (n ·m) kg a těžiště Tn ležící 1

n+1 dm napravo od přímky
procházející hranou stolu.

Tn+1

Tn

těžǐstě spodńı cihly
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Tvrzení, že těžiště Tn+1 leží nad hranou stolu je snadným důsledkem rovnosti

m ·
(

1− 1
n+1

)
= (n ·m) · 1

n+1
.

Shrňme si ještě jednou, co jsme ukázali, a jak funguje zmíněná indukce. Řekli
jsme si, jak postavit stavbu z jedné cihly a jak (pokud už umíme postavit stavbu
z n cihel) postavit stavbu z (n+1) cihel. A teď:

• protože umíme postavit stavbu z n = 1 cihel, umíme postavit i stavbu
z (n+1) = 1+1 = 2 cihel,

• protože umíme postavit stavbu z n = 2 cihel, umíme postavit i stavbu
z (n+1) = 2+1 = 3 cihel,

• protože umíme postavit stavbu z n = 3 cihel, umíme postavit i stavbu
z (n+1) = 3+1 = 4 cihel,

• . . . .

Ukažme si na závěr tohoto velmi obtížného příkladu obrázek stavby, která se zřítí,
přestože hmotnosti částí stavby ležících nalevo a napravo od přímky procházející
hranou stolu se rovnají. Nestačí porovnat pouze hmotnosti částí stavby, důležitá je
i poloha příslušných těžišť.

2) Z rozkladu daného čtverce (viz obrázek) s obsahem 1 = 1
3 +

1
3 +

1
3 snadno plyne,

že
1
4
+

1
42 +

1
43 +

1
44 +

1
45 + · · ·=

1
3
.
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Lekce 2

1) 1729 = 13 +123 = 93 +103.

2) Snadno se přesvědčíme, že stačí vzít například posloupnost {an}∞

n=1 danou před-
pisem

an :=
1− (−1)n

2
.

3) Má-li aritmetická posloupnost {an}∞

n=1 diferenci δ ∈R, pak pro každé n ∈N platí

an = a1 +(n−1)δ ,

a proto

lim
n→+∞

an =


+∞ pro δ > 0,
a1 pro δ = 0,
−∞ pro δ < 0.

Odtud plyne, že aritmetická posloupnost má konečnou limitu pouze v případě, že
má nulovou diferenci, tj. pokud se jedná o konstantní posloupnost.

4) Stačí vzít například posloupnost

0, 13, 13, 13, 13, 13, . . . ,
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tzn. posloupnost {an}∞

n=1 danou předpisem

an :=

{
0, je-li n = 1,
13, je-li n > 1.

Lekce 3

1) Existuje nekonečně mnoho řad s daným součtem. Jednou z nich je řada

π2

8
+0+0+0+0+ · · · ,

tj. řada
∞

∑
n=1

an, kde an :=

{
π2

8 pro n = 1,
0 pro n > 1.

2) Není těžké si uvědomit, že
∞

∑
n=1

(
1− (−1)n)= 2+0+2+0+2+0+ · · · .

Protože pro posloupnost částečných součtů této řady, tzn. pro posloupnost

{sn}∞
n=1 = 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, . . . ,

platí lim
n→+∞

sn =+∞, je
∞

∑
n=1

(
1− (−1)n)=+∞.

3) Označme si {tn}∞
n=1 posloupnost částečných součtů řady

∞

∑
n=1

1
n3

a {sn}∞
n=1 posloupnost částečných součtů řady

∞

∑
n=1

1
n2 . Není těžké si rozmyslet, že

pro každé n ∈ N platí
tn ≤ sn < 2

(viz příklad 3.3), a proto1
∞

∑
n=1

1
n3 = lim

n→+∞
tn ≤ 2. Daná řada konverguje.

1Posloupnost {tn}∞
n=1 je rostoucí, a proto má limitu (viz větu 2.1 z lekce 2).
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Lekce 4

1) Stačí vzít geometrickou řadu, která má první člen 13 a kvocient 0, tj. řadu

13+0+0+0+ · · · .

2)

1,234 = 1,2343434 . . .= 1+
2
10

+

(
34
103 +

34
105 +

34
107 + · · ·

)
=

=
6
5
+

∞

∑
n=1

34
103

(
1

102

)n−1

=
6
5
+

34
103

1− 1
102

=
6
5
+

34
1000

99
100

=
6
5
+

34
990

=
611
495

.

3) Stačí se omezit na případ x ∈ (−1,1). Kdyby totiž x /∈ (−1,1), geometrická řada
na levé straně rovnice by nekonvergovala. Pro x ∈ (−1,1) se úloha zredukuje na
řešení rovnice

x
1− x

= 8−5x,

která má kořeny 2 a 4
5 . Protože 2 6∈ (−1,1), dostáváme jediné řešení x = 4

5 .

Lekce 5

1) Geometrická řada
∞

∑
n=1

aqn−1, kde a 6= 0,2 konverguje právě tehdy, je-li q ∈ (−1,1).

Pro taková q je ale taky |q| ∈ (−1,1), a proto konverguje i geometrická řada

∞

∑
n=1
|aqn−1|=

∞

∑
n=1
|a| · |q|n−1.

Odtud již přímo plyne, že každá konvergentní geometrická řada konverguje abso-
lutně, neboli: neabsolutně konvergentní geometrická řada neexistuje.

2Řada 0+0+0+0+ · · · zřejmě konverguje absolutně.
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2) Už víme, že každá řada s nezápornými členy má nezáporný součet (viz větu 3.1
z lekce 3) a že pokud je tento součet konečný, nelze přerovnáním této řady získat
řadu s jiným součtem (viz větu 5.2 z lekce 5). Zbývá rozhodnout, zda lze přerov-
náním řady s nezápornými členy a nekonečným součtem získat řadu s konečným
součtem. To ale možné není, protože pak by nově vzniklá řada byla absolutně
konvergentní a nešlo by ji přerovnat zpět, abychom získali řadu se součtem +∞

(opět viz větu 5.2). Závěr: přerovnáním žádné řady s nezápornými členy nelze
získat řadu s jiným součtem.

3) Daná geometrická absolutně konvergentní řada má součet právě −1
3 , a proto kaž-

dé její přerovnání má součet −1
3 . Jedním z nich je například i daná řada (stačí

v definici 5.1 volit bijekci ϕ(n) := n).

Lekce 6

1) Zřejmě pro každé n ∈ N platí, že 1
n9 ≤ 1

n7 , a proto3

1≤
∞

∑
n=1

1
n9 ≤

∞

∑
n=1

1
n7

.
= 1,008349277.

Odtud již snadno plyne, že například číslo 1 se od součtu řady

∞

∑
n=1

1
n9

liší o méně než 1
100 .

2)

√
e = e

1
2
.
= 1+

1
2
+

1
2!

(
1
2

)2

+
1
3!

(
1
2

)3

=

= 1+
1
2
+

1
8
+

1
48

=
79
48

= 1,64583.

3Viz příklad 6.3 v lekci 6
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3) Budeme postupovat analogicky jako v příkladu 6.1 v lekci 6:

s =
∞

∑
n=1

„0 /∈ n“

1
n
≤ 9 ·1+92 · 1

10
+93 · 1

100
+94 · 1

1000
+ · · ·=

= 9 ·

(
1+

9
10

+

(
9
10

)2

+

(
9

10

)3

+ · · ·

)
= 9 · 1

1− 9
10

= 90.

Daná řada konverguje.
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Lekce 1

1) Mnohé obrazce nějakým způsobem tvarově zajímavé se často v různých kulturách
hodnotily zcela protichůdně. Ve starém Egyptě byl např. pravoúhlý rovnoramenný
trojúhelník symbolem spojení bohyně Isis s Osirisem, pro křesťany symbol Boha-
otce (či jeho svatozáře) a základní geometrické obrazce čtverec, rovnostranný
trojúhelník a kruh symbolizovaly hmotný svět, svatou trojici a věčnost či vesmír.
Také jejich významy se časem měnily. Kruh s vepsanými písmeny řecké abecedy
v raném křesťanství v sobě skrýval pro věřící mnoho významů: kolo – slunce,
světlo, věčnost, paprsky písmeno X (Christus), písmena alfa, omega začátek a ko-
nec atd. Známe symbolickou „postavu“ – egyptský Anch (anč) i symbol duševní
rovnováhy – černobílý kotouč, na němž bílá část (jang) představuje nebe, den,
dominanci, aktivitu, mužský princip – a černá část (jin) matku zemi, noc, pasivitu,
tvárnost, ženský princip. Davidova hvězda – propletenec dvou rovnostranných
trojúhelníků svět viditelný a svět neviditelný – jejich vyváženost a nedělitelnost
atp.

3) V každém čtverci egyptského obdélníku leží dva stejnolehlé trojúhelníky se spo-
lečným bodem (střed jejich stejnolehlosti).

4) Jednu z možností vidíte na obr. 1.14.

5) Některé ze zlatých obdélníků jsou zvýrazněny barvou. Všimněte si, že u půdorysů
záleží na tom, zda jde o vnitřní prostor stavby nebo její venkovní rozměry. Dobrou
pomůckou k hledání je jeden ZO s úhlopříčkou na průsvitce.

6) Ke čtvercům a obdélníkům z dělení obdélníku ABCD vidíme jejich stejnolehlé
polohy nejen ve stejnolehlosti se středem P, ale ještě dalším středem na po-
lopřímce DC. Lze porovnávat obsahy stejnolehlých útvarů. Zajímavé je porov-
nání délek vyznačených úseček procházejících bodem P. Platí např.: |T P| =
|V P|+ |UP|
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Obrázek 1.14

Obrázek 1.15: Obdélníky blížící se zlatým obdélníkům
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Lekce 2

Řešení úkolů v této lekci vyžadovalo samostatnou tvůrčí práci žáků. Na ukázku
uvádíme řešení úloh 2–5 účastnice kurzu Anny Krátké (SZŠ Plzeň).

Úkol č. 5 

(obr. 9 – dlaždice) Poslední dva typy dlaždic (vpravo dole) vychází z motivu na můj malířský váleček (úkol č. 2).  Vrchní dlaždice se hodí k jakýmkoli jednobarevným stěnám (např. ve vstupní hale), ale je potřeba mít dva tvary dlaždic, aby nevznikla prázdná místa. Dlaždice vpravo nahoře se hodí k cihlové zdi, nebo k tapetě s motivem cihel. 
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Úkol č. 2 

 

(obr. 6 – návrh malířského válečku) 

Pozn. Na tmavých plochách by se nezachytávala barva (vyrytá plocha) stínování by muselo být ještě trochu doupraveno, aby se vhodně zobrazilo na stěně (zvolila bych spíše šrafování  (jedná se pouze o nástin, jak by to mohlo vypadat)).  Použila bych tuto tapetu na zdech s tmavým podkladem a vzor válečku bych následně dala světlou barvou (mohlo by to zajímavě vypadat v obývacích pokojích či 
v ložnicích s lehce historickým vzhledem). 
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Úkol č. 3 

 
(obr. 7 – rozeta ze staré synagogy v Plzni z venku (vlevo), zevnitř (vpravo)) 

Od sebe se asi nejvíce liší v tom, jak je vnímáme, zvenku se nám jeví jen jako 

„klasické“ okno s reliéfem, ale ve skutečnosti se jedná o umělecké dílo plné barev, které 

dodává k monumentalosti dané stavby. Fotografie z vnitřku synagogy je více barevná 

(díky dopadajícímu slunečnímu záření (při dopadu na barevné sklo se absorbovaly 

všechny vlnové délky, kromě těch, které vidíme – např. červené sklo absorbovalo 

všechny vlnové délky kromě červené)) 

Úkol č. 4 

Rozetu můžeme rozdělit na 

pomyslné tři části (tři kruhy), které se od 

sebe liší vzorem, ale zachovávají se 

zbytkem osu souměrnosti.  

Nachází se zde minimálně šest os 

souměrnosti. 

 

 

 

 

 

(obr. 8 – rozeta a její osy)  
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Lekce 3

Protože jste měli možnost často vymýšlet vlastní výtvarná díla, jsou zde uvedeny spíše
poznámky a ukázky některých možností. Pohybovali jsme se na pomezí geometrie
a volného umění. Je to místo, kde se rodí a tvoří počátky reálných plánů či uměleckých
děl, kde se řídíme více osobními představami o kráse, která by konečnému dílu neměla
chybět, ať jde o stavbu, obraz, textilní vzor či sochařské dílo. Při jejich ztvárňování
v praxi nás pak sice omezují mnohé fyzikální zákonitosti, inženýrské normy, kvalita
materiálů, s nimiž pracujeme, a finanční možnosti. Snad právě proto je ta první,
svobodná, ničím a nikým neomezovaná volnost jednou z nejkrásnějších fází tvorby
jakéhokoli díla.
Poznámky k úlohám:

1) Jednotka v síti většího domku je úhlopříčkou strany čtverce domku původního.
Tak se obsah každého obrazce zvětší na dvojnásobek obsahu toho původního. Na
kopírkách se nejčastěji užívá zmenšení na 70 % nebo na 50 %, zvětšení na 144 %,
což je slušná aproximace téhož.

2) Kružnice ve čtvercové síti v lineární perspektivě (např. dlažba podlahy) přejde
do elipsy v lichoběžníku. Pokud zvolíme v lichoběžníku vlastní deformaci sítě
(viz obr. 3.6), promění se v různé uzavřené křivky. Pro nás je nejjednodušší
zvolit síť úseček, jejich koncové body zůstanou pravidelně rozmístěné na stranách
lichoběžníku.

3) Bude-li se kružnice dotýkat všech stran lichoběžníku, jejím obrazem je křivka,
která se dotýká všech stran čtverce. Jde-li o lichoběžník z perspektivní sítě, je
obrazem kružnice elipsa, při „libovolném dělení“ obecně uzavřená křivka.

4) Velikost „nábytku“ i postav na obrázcích závisí na jejich vzdálenosti od pozoro-
vatele. To zmenšování se dobře „odečítá“ od úseček v obrazech čtvercových sítí.
Pokud jste pracovali takto, šlo o napodobení malíře, který si připravuje rozvrh
svého obrazu (podklady pod vlastní malbu), chce-li vytvořit realistický obraz.

Řešení účastnice kurzu Ivy Kasprzakové (G Brno):
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Lekce 4

1) Dům zakreslený na obr. 4.13 nesplňuje doporučení zadání, protože jeho křídla
jsou zde „téměř“ souměrná. Ještě horší umístění by bylo z opačné strany – vůbec
bychom netušili, jak tato jeho strana vypadá. Na větším obrázku jsou lehce zachy-
ceny potřebné čáry pro konstrukci. Menší obrázek vznikl náznakovým doplněním
reálných prvků kresby. V této variantě si laik reálnou stavbu lépe představí, přestože
žádné další informace o jejích tvarech nepřináší. (Doporučení: Zvolte si vhodnou
velikost délkové jednotky, aby pro kresbu stačil papír formátu A4. Měřítko připojte
formou očíslované úsečky.)

Obrázek 4.15: Dům ve vojenské perspektivě

2) Na obrázku je ve čtvercové síti zakreslen ovál Borrominiho a jemu „velice blízká“
elipsa. Při kresbě silnějšími čarami obě křivky téměř splývají.

Výpočet ploch uvnitř oválu Borrominiho a elipsy se stejnými vrcholy není obtížné.
Obsah poloviny („pod obloukem Borrominiho“) plochy je součtem tří šestin kruhů
známých rozměrů zmenšeným o obsah rovnostranného trojúhelníku KXL. (Pro
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„obecný“ výpočet je vhodné volit za neznámou třetinu úsečky AB.) Poloosy elipsy
jsou úsečky AS a CS a příslušný vzorec je na dalším obrázku. (Úsečka CS měří
přibližně 4,54 cm.)

Obrázek 4.16: Borrominiho oblouk a „jemu blízká elipsa“

Obrázek 4.17: Geometrický rozbor k řešení úlohy
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3) Ovály v půdorysech jsou většinou Borrominiho, protože se však vychází z „litera-
tury“, kde jsou často obrázky graficky vylepšovány, není jisté, zda byl jejich tvar
dodržen. (Grafik nebývá geometrem.) Proto jde jen o odhady.

4) Aréna Kolosea svými odstíny barev rozlišuje jednotlivé části kruhových výsečí.
Naznačené řady sedadel sledují oblouky kružnic v nich.

Obrázek 4.18: Geometrie arény v Koloseu – Řím

5) Postup vyměřování rondelu vidíte na obrázku.
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Obrázek 4.19: Obrazový postup vyměřování půdorysu Castleriggu provazcem

Lekce 5

Výsledky většiny úloh z této lekce leží opět pouze ve vašich rukou. Nelze tedy
uvést nějaké „správné řešení“. Hodnotí se váš nápad, jeho souvislost s úlohou i jeho
provedení. Možná jste si také vyzkoušeli miniaturní „montáž fotografie“.

Antropologický minivýzkum byl samozřejmě tak „mini“, že se z něho nedá vy-
vodit pravděpodobný závěr. Přesto však potvrzuje rozmanitost tvarů (všech živých)
organizmů v přírodě. Jako zajímavost: ještě za císaře pána se pomocí fotografie hle-
dal „průměrný voják“ (mladý muž) pomocí překrývání fotografií. Výsledkem byl
obyčejný (nemastný a rozmazaný) obrázek. V současné populaci se projevuje pro-
dlužování „dlouhých kostí“ (končetiny) a tak se poměr velikosti hlavy a délky těla
(„školní kánon“) zřejmě změní.
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Následující řešení úloh zaslala účastnice kursu Zuzana Lukovicsová (G Zlín).

1)

2) Výška postavy [cm] Výška celé hlavy [cm] Délka chodidla

Osoba 1 162 20 38

Osoba 2 165 19 38

Osoba 3 176 23 43

Osoba 4 163 20 39

Osoba 5 158 18 36

Osoba 6 170 23 41

Osoba 7 167 18 41

Osoba 8 160 21 37

Osoba 9 195 27 46

Osoba 10 183 24 43

Celkový postoj muže na kánonu se jeví nepřirozeně, ale můžeme najít i drobné
nepřesnosti ve velikostech. Oproti naší postavě se kánony liší například rozpětím
ramen, které u nich můžeme pozorovat výrazně větší. Naopak o hodně menší je
oproti nám zakreslen krk.
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3)

Lekce 6

1) Pravidelný pětiúhelník lze sestrojit pomocí pravítka a úhloměru, když si vypočí-
táme velikosti potřebných úhlů mezi spojnicemi středu kružnice pětiúhelníku
opsané s jeho vrcholy. Teoreticky přesnější je konstrukce, pomocí níž lze se-
strojit do kružnice plánovanému pětiúhelníku opsané pravoúhlý trojúhelník, jehož
strany určí délku strany pravidelného šestiúhelníku (to známe), pětiúhelníku a de-
setiúhelníku. Grafický postup je patrný z obrázků 6.21.

2) Kepler – jako další hvězdáři včetně Koperníka – předpokládal, že planety se
pohybují v jakýchsi silných kulových slupkách, obdobách mezikruží v rovině.
(Analogicky bychom měli říci „mezikoulích“, ale to by se asi neujalo. Běžně se
hovoří o kulových plochách, ale ten model sám – aspoň podle největší misky –
připouští i tuto variantu.) Na obrázku 6.22 je stručně popsáno řazení platonských
těles a sfér, po nichž se měly pohybovat planety naší soustavy, a velmi zajímavý
citát, který stručně vyjadřuje jeho stanovisko k vědecké práci.

3) Kamenická značka Petra Parléře není na pohled složitá. Poněkud nepřesných verzí
výchozí sítě je jistě více a Parléřovu značku v nich rozpoznáme. Nejpřesnější
konstrukci znali pravděpodobně původně jen „lidé z oboru – vrchní pracovníci
stavebních hutí“ a nyní odborníci „na gotiku“.
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Obrázek 6.21: Konstrukce pravidelného pětiúhelníku a desetiúhelníku

Obrázek 6.22: Keplerova původní hypotéza o stavbě sluneční soustavy
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A ještě poznámka k labyrintu, jaký býval také významnou symbolickou křivkou
v mnoha historických společenstvích. Tento labyrint je z raně gotického chrámu
v Chartres.

Labyrint v Chartres je vepsán do kruhu s průměrem zhruba 12,9 m, na jehož
okraji je přidáno (vykrojeno?) 113 polokroužků (jako „ozubení“). Cesta labyrintem
od vstupu do centra je 261,5 m dlouhá. Je to světlá klikatá pěšina vytvořena bílým
mramorem ve „tmavém mramorovém kruhu“. Podobných variant bylo v katedrálách
v okolí Chartres (nedaleko Paříže) zbudováno více a jsou popisovány v tehdejších
i v pozdějších textech místních mnichů a historiků.

Obrázek 6.23: Labyrint s rozžehnutými svícemi
Následující řešení všech úloh 6. lekce zaslala Iva Kasprzaková (G Brno):



262 Řešení



Krása geometrie 263



264 Řešení



Krása geometrie 265



266 Řešení



Krása geometrie 267



268 Řešení



Krása geometrie 269



270 Řešení



Krása geometrie 271



272 Řešení



Krása geometrie 273

Následující řešení úlohy 3 zaslal účastník kurzu Karel Popovič (SPŠ Ostrov):

3) Postup:

1. Narýsoval jsem kružnici k1 se středem S.
2. Do kružnice jsem vepsal čtverec KLMN, do nějž jsem následně vepsal 2 čtver-

cové sítě.
3. Čtvercová síť x, kde strana čtverce je rovna: a1 = 5 mm.
4. Čtvercová síť y, kde strana čtverce je rovna: a2 = 10 mm;

Síť y je vůči síti x rotována o 90◦.
5. Sestrojil jsem oblouky k2 a k3 tak, aby se k2 dotýkal strany LM a k3 strany MN

a zároveň se setkávaly ve vrcholu V a protínaly kružnici v bodech P1 a P2.
6. Sestrojil jsem obrazec ABCDEFGHIV tak, aby odpovídal šabloně.
7. Obrazec jsem zvýraznil propiskou.
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Lekce 1

1) Pro loupežníka a soudce dostáváme posloupnosti výher 3,0,0,1,1,1,3,0,0,0,0,0,
1,1,1,1, resp. 0,1,1,1,2,2,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2, což dává součty 13 a 19. Kol
proběhlo 16, průměrné výhry tedy jsou 13/16 a 19/16.

2) Automaty pro L1,S0,S∞ jsou po řadě:

L L S

S

neloupit loupit propustit

odsoudit

3) Můžeme si pomoci odvozením obecných vzorců pro průměrné výhry Lp proti Sq

pro konečná p,q:

vL =
p+4

p+q+2
, vS =

2p+q+1
p+q+2

.

Dosazením pak snadno vyplníme tabulky a dopočítáme případy s L∞,S∞.

loupežník S0 S1 S2 S∞

L0 2 4/3 1 0
L1 5/3 5/4 1 0
L2 3/2 6/5 1 0
L∞ 1 1 1 1

loupežník S0 S1 S2 S∞

L0 1/2 2/3 3/4 1
L1 1 1 1 1
L2 5/4 6/5 7/6 1
L∞ 2 2 2 2

Lekce 2

1) Strategie můžeme eliminovat v pořadí:

274
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• 1. řádek (dominován čtvrtým)

• 5. řádek (dominován třetím)

• 1. sloupec (dominován druhým nebo třetím)

• 5. sloupec (dominován čtvrtým)

• 2. řádek (dominován třetím)

• 4. sloupec (dominován druhým)

• 4. řádek (dominován třetím)

• 3. sloupec (dominován druhým)

Zůstává pak jediná situace třetí řádek proti druhému sloupci.

2) Nashovy rovnováhy nacházíme tři:

A =


1 2 3
3 4 1
0 3 2
1 4 3

 , B =


1 2 2
3 2 3
2 3 4
0 1 0

 .

3) Označme ai j,bi j prvky matic A,B na i-tém řádku a j-tém sloupci, tedy výhry hráčů
pro strategie i, j. Situace (i, j) se nazývá Nashova, platí-li ai j ≥ ak j pro všechny
řádky k a bi j ≥ bil pro všechny sloupce l.

4) Hru bez Nashovy rovnováhy (stále v čistých strategiích!) snadno najdeme už pro
matice 2×2, např.

A =

(
1 0
0 1

)
, B =

(
0 1
1 0

)
.

5) Vidíme, že L0 dominuje L1 a ta dominuje L2. U soudce (bez předchozí řádkové
eliminace) dominování nenastává.

Nashovy rovnováhy jsou (L1,S2),(L∞,S2),(L∞,S∞).
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Lekce 3

1) Řádkový hráč si zaručuje výhru 1 zahráním řádků 1, 2 a 4. Sloupcový hráč si
zaručuje výhru 1 zahráním sloupce 2.

2) Označme p pravděpodobnst zahrání prvního řádku. Zkoumáme případ, kdy si
řádkový hráč zaručí konstantní výhru nezávisející na vůli sloupcového hráče. Platí
tedy

1 · p+3 · (1− p) = 2 · p+1 · (1− p),

odkud dostaneme p = 2/3, což hráči zajišťuje výhru 5/3. To je více, než by si
zaručil v čistých strategiích, smíšená strategie (2/3,1/3) je tedy opatrná. Obdobně
spočítáme pro sloupcového hráče opatrnou strategii (2/3,1/3).

3) Hra nemá Nashovu rovnováhu v čistých strategiích, budeme tedy hledat situaci,
v níž si hráči vzájemně vyrovnávají výherní funkce. Na rozdíl od předchozího
úkolu tak řešíme, pro jakou strategii sloupcového hráče nezávisí výhra řádkového
hráče na jeho vůli. Označme q pravděpodobnost zahrání prvního sloupce. Platí
tedy

1 ·q+2 · (1−q) = 3 ·q+1 · (1−q),

odkud je q = 1/3. Podobně určíme pravděpodobnost zahrání prvního řádku 2/3.
Celkem tak Nashova rovnováha nastává pro strategie (2/3,1/3) prvního
a (1/3,2/3) druhého hráče.

4) Označme si obecnou výplatní matici prvního hráče

A =

(
a b
c d

)
.

Podobně jako ve druhém příkladu označíme p pravděpodobnost zahrání prvního
řádku a sestavíme rovnici

pa+(1− p)c = pb+(1− p)d.

Převedením výrazů s p na jednu stranu a jeho vytknutím dojedeme k výsledku

p =
d− c

a−b− c+d
,
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odkud
1− p =

a−b
a−b− c+d

a tyto dvě doplňkové pravděpodobnosti vytváří opatrnou strategii.

5) Výhry řádkového hráče se pohybují v oblasti vymezené přímkami:

strategie

výhra

(0; 1) (1; 0)

4

3

2

1

(0,4; 0,6)
0

Tyto přímky (a jejich kombinace) vybírá protihráč. Pokud bude maximálně škodit,
umožní nám hrát pouze na dolní hranici oblasti. Ta má maximum v průsečíku
spojnic odpovídajících druhému a čtvrtému sloupci, přičemž na průsečík se do-
stáváme vyvážením řádků pravděpodobnostmi (0,4;0,6). (Správnou hodnotu lze
při přesném rýsování změřit nebo ji dopočítáme z redukované matice 2× 2 jako
v Úloze 2.)

Lekce 4

1) Označme a pravděpodobnost, že je na tahu loupežník. Pro dané strategie vychází

a =
3
4

a+
3
4
(1−a),

tedy a = 3/4. Pravděpodobnost loupení je pak

3
4
· 1

4
=

3
16

,
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neloupení
3
4
· 3

4
=

9
16

,

odsouzení
1
4
· 1

4
=

1
16

a propuštění
1
4
· 3

4
=

3
16

.

Celkem si tak hráči přijdou na průměrné výhry

vL =
3 ·3+9 ·1+1 ·0+3 ·1

16
=

21
16

,

vS =
0 ·3+9 ·2+1 ·1+3 ·1

16
=

22
16

=
11
8
.

2) Nejjednodušší je uvážit situaci, kdy ani jeden z hráčů nechce soupeře pustit do hry,
tj. loupežník zásadně neloupí (L0) a soudce zásadně odsuzuje (S0). Pak je klíčové,
kdo hru začal, a bez této informace nespočítáme nic. Odpovídající rovnice pro
výpočet a je zde nicneříkající a = a.

3) Postup je obdobný jako v Úkolu 1, ale už pracujeme v „písmenkách“. Po úpravách
dostáváme vzorce

vL =
q+3pq

p+q
,

vS =
p+2q−2pq

p+q
.

4) Výherní funkce loupežníka je zřejmě konstantní v p pro q = 0 a ještě v případě
q= 1/3, kdy splývá čitatel a jmenovatel. V ostatních případech závisí na p (lomená
funkce s grafem hyperboly) a je rostoucí nebo klesající. U soudce je funkce
konstantní v q pro p = 0 a p = 1/2. Kombinací těchto strategií zřejmě dostáváme
čtyři Nashovy rovnováhy. Dále existuje i řada dalších rovnováh pro degenerované
případy L0 nebo S0, kdy výherní funkce sice není konstantní, ale hráč dosahuje
maxima tím, že hraje „okrajovou“ strategii.
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Lekce 5

1) Zadání vede ke hře

A =

(
1 2
0 3

)
, B =

(
1 0
2 3

)
.

Dvě Nashovy rovnováhy se nachází na hlavní úhlopříčce a opatrnými strategi-
emi jsou „škodit“ a „bránit se“. Hra je variantou lovu na jelena s prohozenými
strategiemi.

2) Uvažujeme třeba dvě kuchařky, které se chtějí dohodnout na společném vaření,
ale každá má svůj oblíbený recept. Užitek ze společného vaření je 2, bonus za
vaření podle svého receptu je 1.

3) Střídač:

S N

n

s
s

n

Lenoch:

Ns
s

Utkání pes vs. střídač:
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Ss Sn

NsNn

4) Trpělivým počítáním dojdeme k výsledkům:

střídač líné oko líný pes dobrák

střídač 1 2 3/2 5/2
líné oko 2 0 4/3 2
líný pes 3/2 4/3 2 3
dobrák 3/2 2 1 2

Lekce 6

1) Grafické znázornění už je poměrně nepřehledné, zapíšeme tedy raději pravděpo-
dobnosti do tabulky. Sloupce značí výchozí stavy, řádky koncové.

vstup Ss Sz Zs Zz

Ss 0,07 0,06 1 0,2 0
Sz 0,03 0,14 0 0,3 0
Zs 0,63 0,24 0 0,2 0,3
Zz 0,27 0,56 0 0,3 0,7

2) Optimální protistrategie vypadají následovně:
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soupeř já

jestřáb jestřáb
liška jestřáb
pavouk jestřáb
had myš
chobotnice jestřáb
motýl jestřáb
prase pes
kočka jestřáb

soupeř já

sršeň sršeň
pes jestřáb
oko hrdlička
myš jestřáb
šnek jestřáb
slon jestřáb
ovce liška
hrdlička jestřáb

Závěrem může být ponaučení, že většina strategií hraje naivně a vyplatí se je
vykořisťovat jestřábem.

3) Pokud že si smíme proti ekvalizátoru zvolit jakoukoli strategii, je hned řešení
jednodušší. Zvolme si tedy „hrdličku“ (1,1,1,1). Sehrávka se pak realizuje výlučně
mezi stavy Ss a Sz a vstoupí tak do ní pouze parametry a a c (druhý hráč vidí Sz
jako své Zs, proto až c). Zbývající stavy se uplatňují jen ve hře se šumem, díky
bezelstnosti hrdličky jsou však rychle vyklizeny a můžeme je zanedbat. Dostáváme
dvoustavový automat

Ss Sz

1−a

a
1− c

c

připomínající řešení loupežníka a soudce v markovských strategiích. (Popisky u
šipek jsou přechodové pravděpodobnosti.)

Jelikož hrdlička dostává body jen ve stavu Ss, je zřejmé, že nejpřátelštější ekva-
lizátor bude ten s co největším a (údržba vzájemné spolupráce) a co největším c
(návrat ke spolupráci). U nejnepřátelštějšího ekvalizátoru to bude naopak. Vzorce
definující ekvalizátor můžeme upravit a vyjádřit b,d pomocí a,c:

b =
3a− c−1

2
, d =

a+ c−1
2

.
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Jelikož i b,d jsou pravděpodobnosti, nesmí jejich hodnoty klesnout pod 0 a vy-
stoupat nad 1. Pro volbu a = c = 1 dostáváme b = d = 1/2, což je přípustné, a
zjišťujeme, že maximální výhru přináší šlechetné oko. Na druhou stranu musí platit
nerovnice a+ c ≥ 1 a 3a− c ≥ 1. Jejich sečtením a úpravou dostáváme a ≥ 1/2
a pro takto pevně zvolené a můžeme vzít c = 1− a. Řešením markovského ře-
tězce bychom zjistili, že je celkem jedno, zda nám soupeř škodí častým opouštění
Ss (malé a) nebo zdržováním návratu ze Sz (malé c), všechny ekvalizátory mezi
a = 1/2,c = 1/2 a a = 1,c = 0 jsou stejnou měrou nepříznivé, tj. minimalizující.

4) Úsilí o vzájemnou spolupráci zřejmě selhává, pokud 2b < 1. Cílem hráčů se pak
může stát scénář „já na bráchu, brácha na mě“, tedy střídání situací spolupráce–
zrada a zrada–spolupráce. Taková hra se někdy nazývá nepravé vězňovo dilema a
tradiční strategie se v ní moc neuplatní.



Matematika ukrytá v sochách a obrazech

Řešení úkolů z 1. lekce  

1. úkol

50 + 1 + 500 + 1 + 500 + 1 + 50 + 1 + 500 + 100 + 50 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
1 + 1 + 500 + 50 + 1 + 1000 + 100 + 1 + 100 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
100 + 1 + 1 + 50 + 1 + 100 + 500 + 1000 + 1 = 𝟏𝟕𝟓𝟒

2. úkol

K určení rozměrů původního kamenného bloku 
(kvádru) využijeme čtvercovou síť, která je na soše 
naznačena. Jeden rozměr kvádru je 6 délkových 
jednotek, druhý rozměr 4. Třetí rozměr 
nejpřesněji (rozdělíme si příslušnou 
hranu na jednotkové úsečky)
Objem původního kamenného blok4 ∙ 6 ∙ 10 = 240 j3
Socha má v dolní části „podstavec“, který 

čtvrtinu původního bloku
Objem podstavce lze také vypočítat jako objem 
kvádru (6 ∙ 1 ∙ 10) j3 = 60 j3
Zachovaný zadní horní původního bloku 

vyznačenu čtvercovou sítí nám pomůže 
objem této části. Postupně vyjádříme objemy kvádru 4 x 

objemu krychle 2 x 2 x 2. Získané objemy sečteme. Objem „zadního rohu“ odhadneme na(4 ∙ 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ∙ 1 + 4) j3  j3
„Zvlněnou“ část sochy nahradíme kvádrem o rozměrech 6 x 1 x 12 (třetí rozměr opět co 
nejpřesněji odměříme (rozdělíme si příslušnou hranu na jednotkové úsečky). Objem „zvlněné“ 
části je (6 ∙ 1 ∙ 12) j3 = 72 j3
Objem odsekané části kamenného bloku se rovná [240 − (60 + 32 + 72)] j3 = 76 j3
Objem původního kamenného bloku jsme odhadli na 240 j
Odsekaná část o odhadnutém objemu 72 j představuje přibližně 30 % kamenného bloku.

Řešení úkolů z

1. úkol 

50 + 1 + 500 + 1 + 500 + 1 + 50 + 1 + 500 + 100 + 50 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
1 + 1 + 500 + 50 + 1 + 1000 + 100 + 1 + 100 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
100 + 1 + 1 + 50 + 1 + 100 + 500 + 1000 + 1 = 𝟏𝟕𝟓𝟒

2. úkol

K určení rozměrů původního kamenného bloku 
(kvádru) využijeme čtvercovou síť, která je na soše 
naznačena. Jeden rozměr kvádru je 6 délkových 
jednotek, druhý rozměr 4. Třetí rozměr 
nejpřesněji (rozdělíme si příslušnou 
hranu na jednotkové úsečky)
Objem původního kamenného blok4 ∙ 6 ∙ 10 = 240 j3
Socha má v dolní části „podstavec“, který 

čtvrtinu původního bloku
Objem podstavce lze také vypočítat jako objem 
kvádru (6 ∙ 1 ∙ 10) j3 = 60 j3
Zachovaný zadní horní původního bloku 

vyznačenu čtvercovou sítí nám pomůže 
objem této části. Postupně vyjádříme objemy kvádru 4 x 

objemu krychle 2 x 2 x 2. Získané objemy sečteme. Objem „zadního rohu“ odhadneme na(4 ∙ 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ∙ 1 + 4) j3  j3
„Zvlněnou“ část sochy nahradíme kvádrem o rozměrech 6 x 1 x 12 (třetí rozměr opět co 
nejpřesněji odměříme (rozdělíme si příslušnou hranu na jednotkové úsečky). Objem „zvlněné“ 
části je (6 ∙ 1 ∙ 12) j3 = 72 j3
Objem odsekané části kamenného bloku se rovná [240 − (60 + 32 + 72)] j3 = 76 j3
Objem původního kamenného bloku jsme odhadli na 240 j
Odsekaná část o odhadnutém objemu 72 j představuje přibližně 30 % kamenného bloku.

Řešení úkolů z

1. úkol

GLORIA DEO PATRI, DEO FILIO, DEO PARACLETO 50 + 1 + 500 + 1 + 500 + 1 + 50 + 1 + 500 + 100 + 50 = 𝟏𝟕𝟓𝟒 

 

IN FIDE PLENA SPE FIRMA CHARITATE PERFECTA 1 + 1 + 500 + 50 + 1 + 1000 + 100 + 1 + 100 = 𝟏𝟕𝟓𝟒 

 

SACRATA SINT EI SOLI CORDA OMNIA 100 + 1 + 1 + 50 + 1 + 100 + 500 + 1000 + 1 = 𝟏𝟕𝟓𝟒 

 

2. úkol 

K určení rozměrů původního kamenného bloku 
(kvádru) využijeme čtvercovou síť, která je na soše 
naznačena. Jeden rozměr kvádru je 6 délkových 
jednotek, druhý rozměr 4. Třetí rozměr 
nejpřesněji (rozdělíme si příslušnou 
hranu na jednotkové úsečky)
Objem původního kamenného blok4 ∙ 6 ∙ 10 = 240 j3
Socha má v dolní části „podstavec“, který 

čtvrtinu původního bloku
Objem podstavce lze také vypočítat jako objem 
kvádru (6 ∙ 1 ∙ 10) j3 = 60 j3
Zachovaný zadní horní původního bloku 

vyznačenu čtvercovou sítí nám pomůže 
objem této části. Postupně vyjádříme objemy kvádru 4 x 

objemu krychle 2 x 2 x 2. Získané objemy sečteme. Objem „zadního rohu“ odhadneme na(4 ∙ 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ∙ 1 + 4) j3  j3
„Zvlněnou“ část sochy nahradíme kvádrem o rozměrech 6 x 1 x 12 (třetí rozměr opět co 
nejpřesněji odměříme (rozdělíme si příslušnou hranu na jednotkové úsečky). Objem „zvlněné“ 
části je (6 ∙ 1 ∙ 12) j3 = 72 j3
Objem odsekané části kamenného bloku se rovná [240 − (60 + 32 + 72)] j3 = 76 j3
Objem původního kamenného bloku jsme odhadli na 240 j
Odsekaná část o odhadnutém objemu 72 j představuje přibližně 30 % kamenného bloku.

Řešení úkolů z

1. úkol

50 + 1 + 500 + 1 + 500 + 1 + 50 + 1 + 500 + 100 + 50 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
1 + 1 + 500 + 50 + 1 + 1000 + 100 + 1 + 100 = 𝟏𝟕𝟓𝟒
100 + 1 + 1 + 50 + 1 + 100 + 500 + 1000 + 1 = 𝟏𝟕𝟓𝟒

2. úkol

 

K určení rozměrů původního kamenného bloku 
(kvádru) využijeme čtvercovou síť, která je na soše 
naznačena. Jeden rozměr kvádru je 6 délkových 
jednotek, druhý rozměr 4. Třetí rozměr co 

nejpřesněji odhadneme (rozdělíme si příslušnou 
hranu na jednotkové úsečky).  
Objem původního kamenného bloku je odhadem: 4 ∙ 6 ∙ 10 = 240 j3. 

Socha má v dolní části „podstavec“, který 
reprezentuje čtvrtinu původního bloku, to je 60 j3. 

Objem podstavce lze také vypočítat jako objem 
kvádru (6 ∙ 1 ∙ 10) j3 = 60 j3. 

 

Zachovaný zadní horní roh z původního bloku 
kamene s vyznačenu čtvercovou sítí nám pomůže 

odhadnout objem této části. Postupně vyjádříme objemy kvádru 4 x 3 x 3, 2 x 2 x 1 a polovinu 

objemu krychle 2 x 2 x 2. Získané objemy sečteme. Objem „zadního rohu“ odhadneme na (4 ∙ 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ∙ 1 + 4) j3= 32  j3. 

 

„Zvlněnou“ část sochy nahradíme kvádrem o rozměrech 6 x 1 x 12 (třetí rozměr opět co 
nejpřesněji odměříme (rozdělíme si příslušnou hranu na jednotkové úsečky). Objem „zvlněné“ 
části je (6 ∙ 1 ∙ 12) j3 = 72 j3. 

Objem odsekané části kamenného bloku se rovná [240 − (60 + 32 + 72)] j3 = 76 j3. 

 

Objem původního kamenného bloku jsme odhadli na 240 j3 (100 %). 

Odsekaná část o odhadnutém objemu 72 j3 představuje přibližně 30 % kamenného bloku. 
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3. úkol 
 

Autorkou následujícího řešení je Michaela Pauknerová. 
 

Hledáme čísla, která jdou za sebou. Jestliže si první číslo označíme n, platí pro tato čísla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. úkol 
 

Modrý šestiúhelník tvoří 12 malých shodných rovnostranných 
trojúhelníků a 6 shodných rovnoramenných trojúhelníků. Všechny 
tyto trojúhelníky mají stejný obsah.  Modrý šestiúhelník se tedy 

skládá z 18 dílů o stejném obsahu. Bílý šestiúhelník má o 6 takových 
dílků víc. Plocha modrého šestiúhelníku představuje 18/24 čili 3/4 
plochy bílého šestiúhelníku. 

 

 

Délku strany modrého šestiúhelníku x vypočteme z trojúhelníku 
ABC (viz obrázek vlevo). Červeně vyznačené strany mají délku 
a/2 a svírají úhel 120°. Použijme kosinovou větu: 𝑥2 = (𝑎2)2 + (𝑎2)2 − 2 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎2 ∙ cos 120° 𝑥2 = 𝑎24 + 𝑎24 + 𝑎24 = 3𝑎24  

Obsah modrého šestiúhelníku: 𝑃𝐾 =  3∙ √3 ∙ 34𝑎22  

Obsah bílého šestiúhelníku:  𝑃Š =  3∙√3 ∙𝑎22  

Podíl obsahů: 
3∙ √3 ∙ 34𝑎23∙√3 ∙ 𝑎22 = 34 

A B 

C 
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5. úkol 
 

Název obrazu 3 halbiere Würfel můžeme do češtiny přeložit jako 3 rozpůlené kostky. Doposud 

jsme na obrazu viděli tři šestiúhelníky. Je třeba se podívat „prostorově“ a místo šestiúhelníků 
uvidíme krychle. 
 

 
 

Barevné obrazce potom představují průnik zvolené roviny s krychlí (řez krychle). Každá ze 
zvolených rovin nám rozdělí krychli na dvě části o stejném objemu (viz následující obrázek).  
 

 

 

 

 

 

 

Řešení úkolů z 2. lekce 

 

1. úkol 
 

Abychom složili slovo MATEMATIKA, potřebujeme tyto útvary: 

 

 

Autory následujících obrázků jsou Ondřej Konečný, Benedikt Janda a Pavel Vodrážka. 
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2. úkol 
 

Pro pokrytí roviny shodnými pravidelnými mnohoúhelníky můžeme využít pouze rovnostranné 
trojúhelníky, čtverce nebo šestiúhelníky. Zdůvodnění: 
Rozdělme pravidelný mnohoúhelník na trojúhelníky s jedním vrcholem ve středu 
mnohoúhelníku (viz obr.). 
Trojúhelníky jsou shodné a rovnoramenné. Označme úhly proti 
ramenům α. Součet úhlů v trojúhelníku se rovná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále víme, že u každého vrcholu mnohoúhelníku je úhel 2α. 
Budeme-li pokrývat rovinu, budeme přikládat mnohoúhelníky 
k sobě. Aby pokrytí existovalo, musí se některý celý násobek 2α 
rovnat 360o

. 

Z tabulky je zřejmé, že tuto podmínku splňuje jen trojúhelník, 
čtverec a šestiúhelník. 
 

 
 

3. úkol 
Autorem následujícího řešení je Martin Šrámek. 
 

Označme délku strany šestiúhelníku a. Jelikož lze pravidelný 
šestiúhelník rozdělit na šest shodných rovnostranných trojúhelníků 
(např. trojúhelník ABS), je poloměr kružnice opsané roven délce 
jeho strany, tedy a.  

Platí, že  |𝑆𝐸| = |𝐴𝑆|. V pětiúhelníku vypočítáme velikost úhlu 
CSD, který dále budeme značit 𝜑:  

360
2 180

180 2 180
2

2
2 180

o

o

o o

o

n

n

n

n

n







 

  



 

360
180

o

o

n
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𝜑 = 360°5 = 72°
 

V rovnoramenném trojúhelníku CSD je úsečka SE výškou a zároveň těžnicí na stranu CD. 

Odtud a z vlastností pravidelného pětiúhelníku plyne, že velikost úhlu CSE je rovna 36˚. 
V pravoúhlém trojúhelníku CSE platí Pythagorova věta:  |𝐶𝑆|2 = |𝑆𝐸|2 + |𝐶𝐸|2

 

Za délku úsečky CE dosadíme 𝑏2, za délku úsečky CS dosadíme výraz 𝑎cos (36°), který je možný 

získat aplikací goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku CSE. Získáme:  

 

Vyjádříme neznámou b. Úpravami dané rovnice získáme výsledek b ≐1,45. Záporný kořen 
rovnice neuvažujeme, neboť velikost strany mnohoúhelníku nemůže nabývat záporných 
hodnot. Nyní lze vypočítat požadované obvody. Obvod o6 šestiúhelníku a o5 pětiúhelníku je:   

 

 

 

Hledaný poměr obvodů je:  
 

 

4. úkol 

 

5. úkol 
 

Určíme 𝑅𝑛 = 𝑟𝑎 pro Steinerův řetězec v mezikruží s n shodnými kružnicemi. Využijeme 
odvozených vztahů: 
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 𝑅𝑛 = 𝑟𝑎 = sin 𝛼1 − sin 𝛼 = 11sin 𝛼 − 1 = 11sin (π𝑛) − 1 

 

Pro n = 8 je Rn ≈ 0,6199, pro n = 16 je Rn ≈ 0,2424. 

 

 

Řešení úkolů z 3. lekce 

 

1. úkol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. úkol 
 

 

Závěrečné shrnutí Benedikta Jandy: 

„Z údajů dostupných na internetu jsem našel, že průměrný muž dokáže na mrtvý tah zvednout 
asi 130 kg. Mně osobně ale přijde tento údaj hodně přeceněný, myslím si, že bych dokázal 
například já zvednout maximálně 60 kg. Proto nemůžu říct jednoznačně, jestli by byl autor 

schopný sochu zvednout. Já bych nedokázal zvednout daný tubus ze žuly, ale podle údajů na 
internetu by to průměrný muž dokázat měl.“ 
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3. úkol 
 

Autorem následujícího řešení je Benedikt Janda. 

 

 

 

„Našel jsem, že průměrná hustota lidského těla je přibližně 1000 kg/m3 a proto moje přibližná 
tělesná hmotnost vychází z tohoto odhadu na 77,5 kg. Moje skutečná hmotnost je 73,5 kg, což 
znamená, že výsledek byl docela přesný.“ 

 
4. úkol 
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5. úkol 
 

a)  Urči objem a povrch osmistěnu v závislosti na s: 𝑉 = 2 (13 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑠√2) = √2 ∙ 𝑠33  

𝑆 = 8 (√34 ∙ 𝑠2) = 2 ∙ √3 ∙ 𝑠2 

b) Urči objem největšího osmistěnu, když je délka jeho hrany s rovna 90 cm: 𝑉 = √2 ∙ 9023 cm3 ≈ 343 654 cm3 

c) Urči objem a povrch nejmenšího osmistěnu při dané podmínce: 𝑉 = √2 ∙ 22,523 cm3 ≈ 5 370 cm3 𝑆 = 2 ∙ √3 ∙ 22,52cm2 ≈ 1 754 cm2 

d) Urči délku hrany nejmenšího čtyřstěnu, kterým bys mohl sochu „přiklopit“ při dané 
podmínce:  

 

 

 

 

 

Délka hrany pravidelného čtyřstěnu je 180 cm. 
 

  Řešení úkolů ze 4. lekce 

 

1. úkol 
 

Uveďme si několik příkladů sestavení slov s matematickou tematikou: 

K : V : At : Er : Ni : O : N = 19 + 23 + 85 + 68 + 28 + 8 + 7 = 238 

P : Y : Th : Ag : O : Ra : S = 150 + 39 + 90 + 47 + 8 + 88 + 16 = 303 

Po : Ds : Ta : V : Y = 84 + 110 + 73 + 23 + 39 = 329 

U : Mo : C : No : V : At: I = 92 + 42 + 6 + 102 + 23 + 85 + 53 = 403 

U : Pr : Es : No: V : At : I = 92 + 59 + 99 + 102 + 23 + 85 + 53 = 513 

 

2. úkol 
 

Při odvozování všech možností vyjdeme ze základní sochy s největším 
počtem krychlí. Postupně budeme krychle odebírat. Na následujících 
obrázcích se na sochy díváme shora, krychle v horní vrstvě jsou pro 
přehlednost zakresleny menším čtverečkem. 
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Celkově získáme 16 různých soch. 

 

3. úkol 
 

1) Diagram popisuje, na které pozici je který obrázek v daném řádku. Svislá osa značí 
pozice na řádku číslované zleva, vodorovná osa značí označení obrázků A – E, jak byla 

zavedena v prvním řádku. 
2) Např. úsečka z bodu A5 do E5 znamená řádek obrázků uspořádaný v opačném pořadí, 

než první řádek. 
3) Všechna možná uspořádání pěti fotografií: 5!  = 120. Obraz se 120 „řádky“ má výšku 

20 m. 

  

4. úkol 
 

a) Do prvního sloupce mohu umístit jednu kouli pěti způsoby. Druhou kouli můžeme přidat do 
druhého sloupce čtyřmi způsoby, třetí kouli do třetího sloupce třemi způsoby, čtvrtou kouli do 

čtvrtého sloupce dvěma a pátou kouli jen jedním způsobem. Existuje tedy 5  4  3  2  1 

způsobů, jak umístit koule tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byla právě jedna koule. 
 

b) Do prvního řádku mohu umístit jednu kouli pěti způsoby. Do druhého řádku umístím druhou 
kouli také pěti způsoby. Podobně pro třetí, čtvrtý a pátý řádek. Existuje tedy 5  5  5  5  5 

způsobů, jak umístit koule tak, aby v každém řádku byla právě jedna koule. 
 

c) Jestliže má zůstat právě jeden řádek volný, musíme do jednoho ze zbylých čtyř řádků umístit 

právě dvě koule. V jednom řádku existuje (52) možností, jak dvojici koulí umístit. K dispozici 

pro umístění dvojice koulí mám čtyři řádky. Ostatní tři koule umístím do tří řádků 5  5  5 

způsoby. Volný řádek může být jako první, druhý, třetí, čtvrtý nebo pátý. Existuje tedy (52) ∙ 4 ∙ 53 ∙ 5 způsobů, jak umístit koule tak, aby právě jeden řádek zůstal volný. 
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5. úkol 
 

a) Pro nerozlišitelné koule existuje 5! možností, jak je umístit, tak, aby v každém řádku 
a v každém sloupci byla právě jedna koule (viz úloha 4 a). Stačí si uvědomit, že každá výše 
zmíněná možnost pro nerozlišitelné koule představuje 5! možností pro koule 
rozlišitelné. Existuje tedy 5!  5! způsobů, jak umístit rozlišitelné koule tak, aby v každém řádku 
a v každém sloupci byla právě jedna koule. 
 

b) Pro nerozlišitelné koule existuje 55 způsobů,  jak umístit koule tak, aby v každém řádku byla 
právě jedna koule. Opět si stačí uvědomit, že každá výše zmíněná možnost pro nerozlišitelné 
koule představuje 5! možností pro koule rozlišitelné. Existuje tedy  55  5! možností, jak umístit 
rozlišitelné koule tak, aby v každém řádku byla právě jedna koule. 

 

Řešení úkolů z 5. lekce 

 

1. úkol 
Využijeme symetrie sochy a povšimneme si, že počty „mozků“ v jednotlivých vrstvách tvoří 
dvě do sebe vnořené aritmetické posloupnosti.  

20, 19, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 8, 7, 5, 4,              5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20.   

Tučně vyznačená posloupnost má první prvek roven 20 a diferenci – 2. Součet prvních šesti 
členů: 𝑠6 = 62 (20 + 5) = 3 ∙ 25 = 75 

Druhá posloupnost má první prvek roven 19 a diferenci – 3. Součet prvních šesti členů se rovná 𝑠6 = 62 (19 + 4) = 3 ∙ 23 = 69 

Celkový počet „mozků“:  2  75 + 2  69  – 4 = 284 

 

2. úkol 
 

Počet jehlanů v jednotlivých vrstvách je 1, 3, 5, 7, 9, … Jedná se 
o aritmetickou posloupnost s diferencí 2. 
Součet jehlanů na soše o n vrstvách: 𝑠𝑛 = 𝑛2 ∙ (𝑎1 + 𝑎𝑛) = 𝑛2 ∙ (𝑎1 + 𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑑)= 𝑛2 ∙ (2𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑑) = 𝑛2. 

Počet hranolů v jednotlivých vrstvách je 1, 4, 9, 16, 25, …  
Součet hranolů na soše o n vrstvách:  ∑𝑘2 =𝑛

𝑘=1
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)6 ∙ 
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3. úkol 
 

1. vrstva  4   hranoly 

2. vrstva  16 hranolů 

3. vrstva  36 hranolů 

…. 
n-tá vrstva  (2n)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑁 = 4624 

 

4. úkol 

 
 

Pětiúhelníková čísla jsou postupně 1, 5, 12, 22, 35 … 

Rozdíly mezi sousedními členy této posloupnosti jsou 4, 7, 10, 13 …, což je aritmetická 
posloupnost. Proto pětiúhelníková čísla tvoří aritmetickou posloupnost druhého řádu. To 
znamená, že n-té pětiúhelníkové číslo lze zapsat ve tvaru 𝑎𝑛 = 𝐴 ∙ 𝑛2 + 𝐵 ∙ 𝑛 + 𝐶. 

Z výše uvedených hodnot můžeme sestavit tři rovnice pro tři neznámé A, B, C, např.: 1 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 5 = 𝐴 ∙ 4 + 𝐵 ∙ 2 + 𝐶 12 = 𝐴 ∙ 9 + 𝐵 ∙ 3 + 𝐶. 
Dořešením soustavy získáme   𝐴 = 32 ;  𝐵 = − 12 ;  𝐶 = 0. 
n-té pětiúhelníkové číslo lze zapsat ve tvaru  𝑎𝑛 = 32 ∙ 𝑛2 − 12 ∙ 𝑛 = 𝑛∙(3𝑛−1)2 ∙  
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Řešení úkolů z 6. lekce 

 

1. úkol 
 𝑉 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: |𝑥| + 2|𝑦| ≤ 3} 

Charakteristická vlastnost binární relace V obsahuje dvě absolutní hodnoty, proto musíme 
prozkoumat 4 možné případy: 𝑥 ≥ 0  y ≥ 0; 𝑥 ≥ 0  y < 0; 𝑥 < 0  y ≥ 0 a 𝑥 < 0  y < 0. 

Každá uvedená dvojice podmínek odstraní absolutní hodnoty jiným způsobem, a proto získáme 
čtyři nové předpisy dílčích binárních relací: 𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 ≥ 0  y ≥ 0  𝑥 + 2𝑦 ≤ 3} 𝑉2 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 ≥ 0  y < 0  𝑥 − 2𝑦 ≤ 3} 𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 < 0  y ≥ 0  − 𝑥 + 2𝑦 ≤ 3} 𝑉1 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥 < 0  y < 0  − 𝑥 − 2𝑦 ≤ 3} 

 

Výsledným obrázkem je kosočtverec. 
 

 

 

2. úkol 
 𝐴 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 9} 𝐵 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + (𝑦 − 5)2 ≤ 4} 𝐶 = {[𝑥, 𝑦] ∈ 𝑅 × 𝑅: 𝑥2 + (𝑦 − 8)2 < 1} 

 

 

 

3. úkol 
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4. úkol 
 

Obrázky nakreslili Michaela Jeřábková a Benedikt Janda. 
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