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1. lekce Seznámení s fraktály 

Objekty s podivnými názvy jako Ďáblovo schodiště, von Kochova sněhová vločka, Cantorův prach 
nebo Mengerova houba jsou v matematice známy poměrně dlouho. Původně byly vnímány jako 
patologické zvláštnosti, jako úchylky, jejichž vlastnosti odporují tomu, co od běžných 
geometrických útvarů intuitivně očekáváme. Postupem času se však chápání těchto objektů 
měnilo. Bylo poukazováno na to, že některé tvary, jež nacházíme v přírodě, mají s těmito 
matematickými podivnostmi společné znaky. K rozvoji fraktální geometrie přispěl významně 
rozvoj výpočetní techniky, která umožnila vizuálně působivé znázorňování fraktálů. 
 

Mandelbrotova množina 
 
Otcem teorie fraktálů je občas nazýván francouzsko-americký matematik polského původu 
Benoît Mandelbrot (1924–2010). Mandelbrot vymyslel někdy kolem roku 1975 název fraktál 
odvozený z latinského slova fractus (zlomený) a sám sebe označoval jako „fraktalistu“. Pod tímto 
názvem byly později vydány i jeho paměti (česky v nakladatelství Dokořán, 2014). Mandelbrot si 
povšiml, že výše zmíněné matematické objekty mají společné rysy s některými tvary, které 
nacházíme ve světě kolem nás. Tyto tvary přitom mohou mít zásadně odlišný původ: linie pobřeží, 
vývoj cen na akciovém trhu, struktura krevního řečiště atd. Podle Mandelbrota je tato podobnost 
projevem hlubokých zákonů, které ovlivňují děje v přírodě i lidské společnosti. Jeho knihy Les 
objets fractals, forme, hasard et dimension (Fraktály: tvar, náhoda a dimenze, 1975; česky 
v nakladatelství Mladá fronta, 2003) a Fractal Geometry of Nature (Fraktální geometrie přírody, 
1982) přispěly k tomu, že zájem o fraktály se stal do jisté míry módní záležitostí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.1. Mandelbrotova množina 

 
V roce 1981 popsal Mandelbrot slavný fraktál známý dnes jako Mandelbrotova množina 
(obr. 1.1). Při detailním pohledu na hranici tohoto podivuhodného objektu si ihned povšimneme 
její členitosti, která zůstává zachována při libovolném zvětšení. Při detailnějším průzkumu hranice 
narazíme na nesmírné bohatství tvarů: malé oblasti připomínající svým tvarem celou množinu, 
útvary připomínající mořské koníky, sloní hlavy, spirály, hvězdice atd. (obr. 1.2). 
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Obr. 1.2. Útvary na hranici Mandelbrotovy množiny 
 

Složitost Mandelbrotovy množiny je v příkrém kontrastu s jednoduchostí jejího matematického 
popisu. To všechno jsou rysy, které jsou pro fraktály typické. 
 

Fraktály a reálný svět 
 

V oblasti fraktální geometrie se setkává matematika s uměním. Květina na obr. 1.3 je vytvořena 
pomocí počítačového programu založeného na jednoduchých matematických pravidlech. 
Pozorný čtenář si povšimne, že to, co bychom asi na první pohled považovali za okvětní lístky, 
jsou vlastně zmenšené kopie celé květiny. Tato vlastnost, která se nazývá soběpodobnost, je pro 
fraktály také typická. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.3. Fraktální květina (autor Chris Coyne, www.contextfreeart.org) 
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I další příklad pochází z „rostlinné“ fraktální říše. Objekt na obr. 1.4 vlevo byl vytvořen pomocí 
několika jednoduchým opakujících se operací. Jeho autorem je Michael Barnsley, který jej popsal 
ve své slavné knize Fractals Everywhere, jejíž název naznačuje všudypřítomnost fraktálů. 
Fotografie skutečného kapradí vpravo ukazuje, nakolik se umělé fraktální struktury mohou 
přibližovat skutečným tvarům, s nimiž se setkáváme v přírodě. 
 

 

Obr. 1.4. Barnsleyho kapradí 
 

Metoda opakování několika jednoduchých operací může vést až k vytváření podivuhodných 
přírodních scenérií. Přirozeného vzhledu je dosaženo použitím algoritmu, v němž je začleněn 
prvek náhody: návaznost jednotlivých kroků při vykreslování struktury není pevně určena, ale 
náhodně se mění. Tímto způsobem byla vytvořena fraktální krajina na následujícím obrázku. 
 

 

Obr. 1.5. Fraktální krajina 
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Definice fraktálu 
 
Je zajímavé, že v matematice není pojem fraktálu přesně definován.  Existuje více pokusů 
o přesné vymezení pojmu fraktál, ani jeden však nepostihuje rodinu těchto objektů v celé její šíři 
a rozmanitosti. Mandelbrot použil k definici fraktálu pojem dimenze, který si přiblížíme v jedné 
z příštích lekcí. Sám však později uznal, že jeho definice je příliš úzká a ponechává stranou některé 
objekty, jež by bylo rozumné mezi fraktály také řadit.  
 
Dnes je zvykem charakterizovat fraktály pomocí několika typických vlastností, které obvykle 
fraktály mají, ne však nutně všechny najednou. Mezi tyto vlastnosti patří jemná struktura a určitá 
forma soběpodobnosti, na něž jsme upozornili v předchozích odstavcích. S těmito a dalšími 
vlastnostmi, které jsou pro fraktály charakteristické, se budeme seznamovat v následujících 
lekcích. 
 

Bližší seznámení: Cantorova množina 
 

Ve srovnání s bohatstvím tvarů a barev, které nabízí pohled na počítačové zpracování 
Mandelbrotovy množiny, bude nejspíš fraktál, jímž se budeme zabývat v následující části, 
připadat jednoduchý, strohý a nejspíš i nezajímavý. Přesto tento fraktál má všechny vlastnosti, 
které jsou pro fraktály typické, a může dokonce sloužit i jako jakýsi jejich prototyp. 
 

Konstrukce fraktálu je relativně jednoduchá a její úvodní kroky můžeme bez problémů provést 
pomocí tužky a pravítka. Pomocí pravítka nakreslíme dostatečně dlouhou úsečku (vhodná by byla 
úsečka délky 27 cm, která se na papír formátu A4 vejde). Tato úsečka bude představovat uzavřený 
interval <0, 1> na číselné ose. Jedná se o výchozí stav, jehož vytvoření budeme také chápat jako 
nultý krok při konstrukci fraktálu. 
 

Úsečku rozdělíme na tři stejné díly a prostřední díl (bez krajních bodů) vygumujeme. Zůstanou 
dvě krajní úsečky stejné délky. (Můžeme také samostatně narýsovat obě dílčí úsečky znovu pod 
tu první. Výhodou tohoto postupu je, že stále budeme vidět všechny předchozí kroky konstrukce.) 
Tím jsme učinili první krok při konstrukci fraktálu. 
 

Úsečky získané v prvním kroku představují uzavřené intervaly <0, 1/3> a <2/3, 1> na číselné ose. 
Každou z nich opět rozdělíme na tři stejné díly a prostřední díly až na krajní body vygumujeme 
(popř. nakreslíme zbylé čtyři díly znovu). Z původní úsečky zbývají čtyři části reprezentující 
intervaly <0, 1/9>, <2/9, 1/3>, <2/3, 7/9> a <8/9, 1>. Pokud skutečná délka původní úsečky byla 
27 cm, bude mít každá ze zbývajících částí délku 3 cm. 
 

Pokračujeme dále. Každou ze zbývajících čtyř úseček rozdělíme opět na tři díly a všechny 
prostřední části vygumujeme. Zbývá 8 úseček, představujících intervaly <0, 1/27>, <2/27, 1/9>, 
<2/9, 7/27>, atd. (viz obr. 2.1; tloušťka čáry na obrázku je kvůli lepší zřetelnosti poněkud 
přehnaná a po vynechaných částech jsou zachovány obvodové čáry, které tam při gumování 
nezůstanou). 
 

S každou ze zbývajících úseček provedeme stejný úkon, tj. rozdělíme ji na tři části a prostřední 
část vygumujeme. Tento postup bychom měli stále znovu opakovat. Dostáváme se nicméně už 
na hranici možností našich rýsovacích pomůcek. Můžeme si však alespoň představovat, že 
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uvedená konstrukce běží stále dál bez omezení opakováním téže operace s každou ze zbývajících 
úseček. V každém kroku dostaneme systém úseček (nebo intervalů na číselné ose), jejichž 
sjednocení je přibližným znázorněním výsledného fraktálu – tím přesnějším, čím více kroků 
provedeme. 
 

 

Obr. 2.1. Konstrukce Cantorovy množiny 
 

Množina, k níž se tímto způsobem přibližujeme (nikdy jí však nedosáhneme), se nazývá Cantorova 
množina a v matematice hrála a dosud hraje důležitou úlohu. Popsal ji německý matematik Georg 
Cantor roku 1883. 
 

Georg Cantor (1845–1918) je tvůrcem jedné 
z nejdůležitějších matematických teorií – teorie množin. 
Cantorovy výsledky týkající se nekonečných množin 
nebyly zpočátku přijímány jednoznačně a Cantor někdy 
čelil i velmi ostré kritice. Jedna z jeho prací obsahuje 
stručný popis množiny, která se později stala jakýmsi 
prototypem fraktálů. Geometrická konstrukce, kterou 
jsme si právě ukázali a s jejíž pomocí je dnes Cantorova 
množina zpravidla znázorňována, je založena na 
rozdělení dané úsečky na tři části a odejmutí vnitřních 
bodů prostřední části. Stejná operace se pak opakuje 
s  každou ze zbývajících úseček. 

 

 

 

 

Existuje vůbec Cantorova množina? 
 

Ve škole používáme rýsovací potřeby k znázorňování geometrických objektů, jako je bod, přímka, 
kružnice apod. Čára, kterou pomocí pravítka nebo kružítka narýsujeme, není úsečkou nebo 
kružnicí; umožňuje nám však pochopit, co je pro úsečku nebo kružnici charakteristické. 
O existenci úsečky ani kružnice nepochybujeme, i když je vlastně v našem reálném světě nikde 
nenajdeme. Jsme-li schopni je sestrojit, pak dokážeme také ve své mysli abstrahovat od toho, čím 
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se narýsovaná čára liší od skutečného geometrického objektu. Od dob starého Řecka znamenala 
možnost konstrukce nějakého objektu pomocí konečného počtu úkonů provedených pravítkem 
a/nebo kružítkem prokázání jeho existence. 
 

Cantorova množina je však poněkud jiný případ. Viděli jsme, že k jejímu sestrojení konečný počet 
úkonů nestačí. Cantorova množina do světa klasické geometrie skutečně nepatří. Dotkli jsme se 
zde jednoho podstatného rysu fraktální geometrie. Při konstrukci fraktálů se obvykle 
předpokládá nekonečný počet operací, což je v klasické geometrii nepřípustné. Matematika má 
nicméně prostředky, jimiž může vlastnosti objektu, ke kterému se takovou konstrukcí 
přibližujeme, studovat a popisovat. V následující části se seznámíme s pojmy konvergence 
a limity, které jsou pro zkoumání fraktálů důležité. 
 

Numerické vyjádření Cantorovy množiny 
 

Desítková číselná soustava, kterou v běžném životě používáme, má základ 10 a čísla se v ní 
zapisují pomocí číslic 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Představme si nyní trojkovou číselnou soustavu, jejímž 
základem je číslo 3 a pro zápis čísel jsou v ní kromě nuly k dispozici pouze číslice 1 a 2. Číslo 3 je 
v této soustavě vyjádřené jako 10, číslo 4 jako 11, číslo 5 jako 12, číslo 6 jako 20 atd. (viz 
následující tabulku). 
 

 
 

Podobně bychom v trojkové číselné soustavě vyjadřovali zlomky: 1/3 se zapíše jako 0,1, 2/3 jako 
0,2 atd. Tímto způsobem můžeme, stejně jako v desítkové soustavě, vyjadřovat všechna 
racionální i iracionální čísla. Interval <0,1> na číselné ose popsaný pomocí trojkové soustavy je 
znázorněný na obr. 2.2. Je důležité si uvědomit, že některá čísla lze vyjádřit dvojím způsobem: 
číslo 1 lze zapsat také jako 0,222... (kde tři tečky reprezentují periodicky se opakující číslici 2), 
číslo 0,1 jako 0,0222... apod. 

 
Obr. 2.2. Interval <0, 1> v trojkové soustavě 

 

Povšimněme si, že odstraněním intervalu (1/3, 2/3) v prvním kroku konstrukce Cantorovy 
množiny odstraníme všechny body intervalu <0, 1>, jejichž zápis v trojkové soustavě obsahuje na 
první pozici za desetinnou čárkou číslici 1. (Bod 0,1 sice zůstane, jak jsme však uvedli, ten lze 
vyjádřit i jako 0,0222...) Odstraněním bodů intervalů (1/9, 2/9) a (7/9, 8/9) ve druhém kroku se 
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zbavíme všech bodů, jejichž zápis v trojkové soustavě obsahuje číslici 1 na druhé pozici. 
Cantorovu množinu můžeme také definovat jako množinu těch bodů intervalu <0, 1>, jejichž zápis 
v trojkové soustavě neobsahuje na žádné pozici číslici 1. Toto vyjádření odpovídá způsobu, který 
původně použil Cantor. 
 
 

Úkoly 1. lekce 

1) Vyjádřete v trojkové soustavě číslo 
a) 33 (3 body)         
b) 100 (5 bodů)         
c) 1⅔ (3 body)         
d) 9⅚ (8 bodů)         

 

2) Představte si množinu Cantorova typu, která je výsledkem konstrukce, při níž je daná 
úsečka dělená také na tři stejné díly, avšak odstraňují se vnitřní body pravé třetiny (nikoliv 
prostřední). Proveďte alespoň 4 kroky konstrukce. Nepoužívejte gumu, ale rýsujte každou 
fázi konstrukce pod tu předchozí, aby všechny provedené kroky byly vidět. Vyfotografujte 
nebo naskenujte výsledek a pošlete nám jej. (32 bodů)      

  
3) Popište množinu získanou ve cvičení 1 numericky podobným způsobem, jaký jsme použili 

pro Cantorovu množinu. (8 bodů)      
 

4) Vyjádřete ve čtyřkové soustavě celá čísla od 1 do 32. (8 bodů)   
 

5) Proveďte alespoň 4 kroky konstrukce množiny Cantorova typu tvořené body intervalu 
<0,1>, jejichž numerické vyjádření ve čtyřkové soustavě neobsahuje číslici 3. 
Vyfotografujte nebo naskenujte výsledek a pošlete nám jej. (32 bodů)   
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2. lekce Kreslíme fraktály 

Příklad č. 1: Von Kochova křivka 
 

Podél delší strany papíru narýsujeme dostatečně dlouhou úsečku (vhodná by byla např. úsečka 
dlouhá 27 cm). Úsečku stejně jako v případě Cantorovy množiny rozdělíme na tři stejné části. Nad 
prostřední částí sestrojíme pomocí kružítka a pravítka rovnostranný trojúhelník. Pokud jsme 
začali s úsečkou dlouhou 27 cm, bude jedna strana trojúhelníka dlouhá 9 cm. Odstraníme vnitřní 
body úsečky, která tvoří základnu trojúhelníka (vygumujeme celou úsečku až na její krajní body, 
které tvoří dva vrcholy právě sestrojeného trojúhelníka). Vznikne lomená čára, která představuje 
první krok při konstrukci fraktálu. 
 

Všechny čtyři úsečky tvořící lomenou čáru rozdělíme opět na tři stejné části. Nad každou 
z prostředních částí sestrojíme rovnostranný trojúhelník. Nakonec zase gumou odstraníme 
vnitřní body každé z prostředních částí. Dostaneme lomenou čáru sestávající z 16 úseček, která 
představuje druhý krok při konstrukci fraktálu. 
 

Stejnou operaci provedeme s každým z 16 úseků lomené čáry. Výsledkem bude lomená čára 
tvořená 64 úsečkami. Pokud jsme začali s čárou dlouhou 27 cm, bude mít každá z těchto úseček 
délku 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.1. Konstrukce von Kochovy křivky 

 

S danými rýsovacími nástroji zvládneme ještě jeden krok konstrukce, ale víc už asi ne. Stejně jako 
v případě Cantorovy množiny se předpokládá, že tutéž operaci opakujeme bez omezení  
s každou úsečkou, kterou sestrojíme. Čára, k níž se přibližuje posloupnost lomených čar, jejíž 
první členy jsme právě sestrojili, se nazývá von Kochova křivka. 
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Švédský matematik Helge von Koch (1870‒1924) popsal 
roku 1904 křivku, která se stala později jedním 
z nejznámějších fraktálů. Jeho záměrem bylo sestrojit 
křivku, k níž v žádném bodě nelze sestrojit tečnu. Použil 
k tomu jednoduchou konstrukci, kterou jsme popsali 
v předchozí části. Italský matematik Ernesto Cèsaro 
o dva roky později o von Kochově křivce nadšeně 
prohlásil: „Kdyby byla obdařena životem, nebylo by 
možné ji celou zahubit, neboť by se znovu a znovu rodila 
z hlubin svých trojúhelníků, podobně jako se rodí život 
ve vesmíru.“  

 

Sněhová vločka 
 

Kdybychom tři von Kochovy křivky spojili podobným způsobem, jako tvoříme ze tří úseček 
rovnostranný trojúhelník, dostali bychom velmi působivý matematický objekt známý jako von 
Kochova sněhová vločka. My si můžeme její podobu přiblížit tím, že vezmeme tři obrázky získané 
právě popsaným způsobem, odstřihneme podle potřeby jejich okraje a slepíme je dohromady 
tak, aby se lomené čáry dotýkaly v krajních bodech. (Lepší než kreslit obrázek několikrát znovu 
by bylo nechat si jej namnožit na kopírovacím stroji.)   
 

 
 

Obr. 2.2. Von Kochova sněhová vločka 
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Příklad č. 2: Sierpińského trojúhelník 
 

Pomocí pravítka a kružítka nakreslíme rovnostranný trojúhelník ABC s dostatečně dlouhou 
stranou (na papír formátu A4 můžeme např. nakreslit trojúhelník se stranou dlouhou 20 cm). 
Vyznačíme střed každé strany a všechny středy spojíme úsečkami. Původní trojúhelník tak bude 
rozdělen na čtyři stejné rovnostranné trojúhelníky, jejichž strany mají každá délku rovnou 
polovině délky strany trojúhelníka ABC. 
 

V příkladu č. 1 jsme vygumovali vnitřní body prostřední úsečky. Nyní je třeba, abychom podobně 
naznačili odstranění vnitřních bodů toho ze čtyř menších trojúhelníků, který neobsahuje žádný z 
bodů A, B, C (tedy toho, který je otočen vrcholem dolů). Guma nám k tomu účelu neposlouží; 
místo toho vybarvíme vnitřek uvedeného trojúhelníku šedou pastelkou. Šedá barva bude 
naznačovat odstraněnou část trojúhelníka. 
 

Nyní provedeme stejnou operaci s každým ze zbývajících tří trojúhelníků. Po odstranění vnitřních 
bodů těch trojúhelníků, které jsou otočeny vrcholem dolů, zůstane 9 rovnostranných 
trojúhelníků, z nichž každý má délku strany rovnou čtvrtině délky strany původního trojúhelníku. 
Každý z devíti zbývajících trojúhelníků opět rozdělíme na čtyři menší a odstraníme vnitřní body 
všech trojúhelníků otočených vrcholem dolů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.3. Konstrukce Sierpińského trojúhelníka 
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Počet kroků, které můžeme takto provést, je omezený možnostmi našich kreslících nástrojů. 
Můžeme si nicméně alespoň představovat, jak vypadá množina sestrojená v n-tém kroku (kolik 
trojúhelníků zbývá, jaká je délka strany atd.). 
 

krok počet Δ délka strany 

0 1 1 

1 3 1/2 

2 9 1/4 

3 27 1/8 

... ... ... 

n 3n 1/2n 

 

Limitní podoba pro n → ∞ je nazývána Sierpińského trojúhelníkem a má řadu podivuhodných 
vlastností. Byla poprvé popsána polským matematikem Wacławem Sierpińským roku 1915. 
 

Příklad č. 3: Sierpińského koberec 
          

Pomocí pravítka narýsujeme čtverec opět s dostatečně dlouhou stranou. Vzhledem k tomu, že 
tentokrát budeme strany dělit na tři stejné části, bude vhodné volit délku strany např. 18 cm.  
Každou stranu rozdělíme na tři stejné části a dělící body spojíme úsečkami rovnoběžnými se 
stranami čtverce. Výchozí čtverec tak rozdělíme na 9 stejně velkých čtverců. Odebereme vnitřní 
body prostředního čtverce (stejně jako v předchozím příkladu si pomůžeme pastelkou). Zbude 
8 menších čtverců; s každým z nich zopakujeme tutéž operaci, tj. rozdělíme jej na 9 stejných 
čtverců a odebereme vnitřní body těch, které jsou uprostřed. Zůstane 64 čtverců, přičemž délka 
strany každého z nich je rovna 1/9 délky strany původního čtverce (obr. 2.4).  
 

 
 

Obr. 2.4. Konstrukce Sierpińského koberce 
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Počet kroků, které můžeme takto provést, je pochopitelně opět omezený možnostmi našich 
kreslících nástrojů. Po n-tém kroku by situace vypadala tak, jak uvádí následující tabulka. 
 

krok počet □ délka strany 

0 1 1 

1 8 1/3 

2 64 1/9 

... ... ... 

n 8n 1/3n 

 
 

Limitní podoba pro n → ∞ je nazývána Sierpińského kobercem. Wacław Sierpiński ji popsal roku 
1916. 
 

Wacław Sierpiński (1882‒1969), jeden z nejvýznamnějších 
polských matematiků 20. století a ústřední postava varšavské 
matematické školy, se zabýval hlavně teorií funkcí a topologií. 
Vedle uvedených fraktálů je s jeho jménem spojen mj. i další 
„podivný“ objekt: křivka, která prochází všemi body čtverce. 
Na jeho náhrobku ve Varšavě je umístěn nápis „Badacz 
nieskończoności“ (výzkumník nekonečna). 

 

 
 

Úkoly 2. lekce 

1) Sestrojili jste některý z objektů popsaných v lekci 2? Pokud ano, vyfotografujte nebo 

naskenujte výsledek a pošlete nám jej. Za každý obrázek (von Kochova křivka, sněhová 

vločka, Sierpińského trojúhelník a Sierpińského koberec) můžete získat 15 bodů. 

Podmínkou jsou alespoň 4 kroky konstrukce. (max. 60 bodů)     

 

2) Sestrojte vlastní křivku von Kochova typu. Nahraďte přitom rovnostranný trojúhelník 

používaný při konstrukci von Kochovy křivky vhodným rovnoramenným trojúhelníkem 

tak, aby všechny části získané lomené čáry měly stejnou délku (znamená to, že při dělení 

výchozí úsečky bude mít prostřední díl jinou délku než oba krajní). Naskenujte nebo 

vyfotografujte výsledek a pošlete nám jej. (25 bodů)     
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3) Předpokládejme, že délka výchozí úsečky při konstrukci křivky von Kochova typu v úloze 2 
je rovna jedné. Označme délku základny rovnoramenného trojúhelníka  
v prvním kroku konstrukce a (jedná se o tu část výchozí úsečky, kterou při konstrukci 
odstraňujeme). Určete, jaká bude výška tohoto rovnoramenného trojúhelníka. Jaká bude 
výška rovnoramenného trojúhelníka ve druhém, třetím a obecně n-tém kroku 
konstrukce? (15 bodů)          
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3. lekce Nekonečné posloupnosti a nekonečné řady 

Geometrická řada a geometrická posloupnost 
 
Nekonečnou posloupností prvků nějaké množiny A nazýváme zobrazení množiny přirozených 
čísel do množiny A, tedy přiřazení prvků množiny A číslům 1, 2, 3 atd.; můžeme je také prostě 
chápat jako očíslování (vybraných) prvků množiny A čísly 1, 2, 3 atd. Je-li množina A množinou 
reálných čísel, hovoříme o nekonečné posloupnosti reálných čísel. Na místě reálných čísel si 
můžeme představovat délky úseček. 
Představme si, že vezmeme úsečku jednotkové délky (např. 1 m) a prodloužíme ji tak, že k jejímu 
koncovému bodu přiložíme úsečku poloviční délky. Tím dostaneme úsečku o délce 1 + 1/2 = 3/2. 
Takto vzniklou úsečku znovu prodloužíme tak, že k jejímu koncovému bodu připojíme úsečku, 
jejíž délka je rovna polovině délky naposledy připojené úsečky, tedy 1/4 (což je vlastně (1/2)2). 
Dostaneme úsečku o délce 1 + 1/2 + 1/4 = 7/4 (obr. 3.1). 
 

 
Obr. 3.1. Posloupnost úseček 

 
Zopakujeme-li stejný krok n-krát, budeme mít úsečku délky 
 

1 + (1/2) +(1/2)2 + ... + (1/2)n. 
 
Pokud bychom tuto úsečku přiložili k číselné ose tak, aby její levý počáteční bod byl totožný 
s počátkem, viděli bychom, že pravý krajní bod se s rostoucím n zleva přibližuje číslu 2. 
 
Je možné takto sestavit úsečku, která by měla délku rovnou dvěma? Zřejmě nikoliv, protože 
vzdálenost pravého koncového bodu od čísla 2 se sice s každým krokem zmenšuje na polovinu, 
ale zůstává stále větší než 0, ať už provedeme jakýkoliv počet kroků. 
 
Je zřejmé, že číslo 2, k němuž se na číselné ose přibližuje koncový bod naší úsečky, hraje ve vztahu 
k ní zvláštní roli. Popsanou skutečnost v matematice vyjadřujeme tak, že posloupnost délek 
úseček pro n = 1, 2, 3,..., tedy posloupnost čísel 
 

1, 3/2, 7/4, 15/8, 31/16, ... 
 
má limitu 2. Tři tečky reprezentují nekonečně mnoho členů následujících za posledním 
uvedeným. Každý člen této posloupnosti lze zapsat ve tvaru 2 – (1/2n–1), kde n = 1, 2, 3,... (zkuste 
do uvedeného výrazu postupně dosazovat). Píšeme také stručně 
 

𝑙𝑖𝑚
𝑛 → ∞

(2 −
1

2𝑛−1
) = 2. 



17 

Totéž znamená zápis 1 + (1/2) + (1/4) + (1/8) + (1/16) + ... = 2 nebo stručně 
 

∑
1

2𝑛−1

∞

𝑛=1

= 2. 

 
Výraz na levé straně poslední rovnice tak vlastně představuje součet nekonečně mnoha sčítanců, 
který má však konečnou hodnotu. 
 
Někdo by mohl namítnout, že i vzdálenost od čísla 3 se s každým krokem zmenšuje. Rozdíl je 
v tom, že k číslu 2 se touto konstrukcí můžeme dostat libovolně blízko; jinými slovy, dá-li nám 
někdo úsečku libovolné délky (předpokládejme, že velmi malé, i když to není tak podstatné), bude 
vždy možné provést počet kroků dostatečný k tomu, aby vzdálenost koncového bodu od čísla 2 
byla menší než délka dané úsečky. 
 
Problém: 
Kolik kroků bude potřeba k tomu, aby vzdálenost koncového bodu od čísla 2 byla menší než 
1/1000?  
Řešení: 
Prvním krokem se dostaneme do vzdálenosti 1, druhým do vzdálenosti 1/2, třetím 1/4 atd. 
Hledáme tedy takové n, aby (1/2)n –1 < 1/1000. Protože je 210 = 1024, bude nám ke splnění úkolu 
stačit 11 kroků. Jak už bylo řečeno, není důležité, jakou velikost má daná vzdálenost, ale to, že 
jsme schopni to provést pro každou vzdálenost. Kdybychom zaměnili číslo 2 číslem 3, nedokázali 
bychom úkol splnit. Stále bychom se sice číslu 3 přibližovali, ale ať bychom se snažili sebevíc, 
nikdy bychom se nedostali do vzdálenosti menší 1/1000. 
 
Řadu, jejíž členy tvoří délky jednotlivých úseček, nazýváme geometrickou řadou. Obecně každá 
řada, která se dá zapsat ve tvaru 

a + aq + aq2 + aq3 + ∙∙∙ , 
se nazývá geometrická řada. Číslo q nazýváme kvocient geometrické řady. V našem příkladu je 
zřejmě a = 1 a q = 1/2. 
 
Ne každá řada tohoto druhu má konečný součet. Pokud bychom výše uvedenou konstrukci 
prováděli s úsečkami délky 2n (tedy k jednotkové úsečce bychom přidali úsečku délky 2, pak 4, 
dále 8 atd.), nikdy bychom se k žádnému bodu číselné osy nepřibližovali tak, jako v předchozím 
případě. Vzniklá řada je přitom geometrická s a = 1 a q = 2. Její součet je v tomto případě 
nekonečný, což jinými slovy vyjadřuje skutečnost, že uvedenou konstrukcí jsme schopni vytvořit 
úsečku, jejíž délka přesáhne libovolnou zadanou hodnotu.  
 
O nekonečné řadě, která má konečný součet, říkáme, že je konvergentní. Pokud tomu tak není, 
nazýváme řadu divergentní. O výše uvedené řadě s a = 1 a q = 2 bychom řekli, že diverguje k +∞ 
(„plus nekonečnu“). Podobně se o nekonečné posloupnosti, která má konečnou limitu, říká, že je 
konvergentní, v opačném případě že je divergentní. 
 
Posloupnost členů geometrické řady, tedy každá posloupnost, která se dá zapsat ve tvaru 
 

a, aq, aq2, aq3, ... . 
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se nazývá geometrickou posloupností a číslo q jejím kvocientem. V našem příkladu s a = 1 a 
q = 1/2 šlo o posloupnost 
 

1, 1/2, 1/4, 1/8, ∙∙∙ . 
 
Povšimněme si toho, že hodnoty členů této posloupnosti (délky přidávaných úseček) se blíží nule. 
 
Předpokládejme pro jednoduchost, že čísla a i q jsou nezáporná. (Tento předpoklad má své 
oprávnění, neboť se pohybujeme ve světě geometrie, kde veličiny jako délka, obsah, objem, 
vzdálenost apod. nabývají pouze nezáporných hodnot.)  Platí, že pokud q < 1, je limita 
geometrické posloupnosti rovna 0; pokud je q ≥ 1, diverguje geometrická posloupnost k +∞. 
 
Důležité bude vědět, kdy geometrická řada konverguje a jakou hodnotu má její součet. 
Předpokládejme stále, že čísla a i q jsou nezáporná, a spočítejme součet prvních n členů řady 
 a + aq + aq2 + aq3 + … , tedy výraz 
 

a + aq + aq2 + aq3 + … + aqn – 1 = a(1 + q + q2 + ... + qn – 1), 
 
kterému říkáme n-tý částečný součet řady. Mezi základní vzorečky známé z algebry patří 
 

an – bn = (a – b)(an – 1  + an – 2b + ... + abn – 2 +  bn – 1). 
Je proto 
 

1 – qn = (1 – q)(1 + q + q2 + ... + qn – 1) 
 
a odtud (za předpokladu q ≠ 1) 
 

1 + 𝑞 + 𝑞2+. . . +𝑞𝑛−1 =
1 − 𝑞𝑛

1 − 𝑞
. 

 
To znamená, že n-tý částečný součet geometrické řady je   
 

𝑎 + 𝑎𝑞 + 𝑎𝑞2+. . . +𝑎𝑞𝑛−1 = 𝑎
1−𝑞𝑛

1−𝑞
. 

 
Součet nekonečné řady je obecně definován jako limita posloupnosti částečných součtů. Na to, 
zda celkový součet geometrické řady bude konečný, zřejmě nemá vliv číslo a, ale pouze číslo q. 
Víme, že hodnota výrazu qn se s rostoucím n blíží nule právě tehdy, když q < 1 (nezapomeňme, že 
záporné hodnoty q neuvažujeme). Součet geometrické řady bude potom 
 

𝑠 =
𝑎

1 − 𝑞
. 

 
Je to důležitý vzoreček, zapamatujme si jej. 
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 Délka Cantorovy množiny 
 
Zkusme nyní využít uvedených poznatků ke zjištění, kolik místa na číselné ose zabírá Cantorova 
množina, kterou jsme konstruovali v první lekci. V nultém kroku jsme sestrojili úsečku délky 1. 
V následujícím kroku jsme získali dvě úsečky o délce 1/3, což znamená, že celá množina měla 
délku 2/3. Další postup ukazuje následující tabulka: 
 

krok počet úseček délka jedné úsečky celková délka 

0 1 1 1 

1 2 1/3 2/3 

2 4 1/9 4/9 

... ... ... ... 

n 2n 1/3n (2/3)n 

 
Jak jsme uvedli, Cantorova množina se získá neomezeným opakováním dříve popsaných kroků. 
Celková délka je limitou posloupnosti 1, 2/3, 4/9, ... , (2/3)n, ... , tedy geometrické posloupnosti 
s kvocientem 2/3, která konverguje k 0. Symbolicky zapsáno, 

 
lim (2/3)n = 0. 

 
Tento závěr je možná poněkud překvapující. Zůstane vůbec něco z původní úsečky, jestliže 
výsledná množina má nulovou délku? V matematice se podobným množinám říká množiny 
nulové míry (obecnější výraz „míra“ nahrazuje slovo „délka“). Ukazuje se, že tyto množiny mohou 
mít překvapivě bohatou strukturu. 
 

Délka von Kochovy křivky 
 
Připomeňme si znovu konstrukci von Kochovy křivky na obr. 2.1. Označme délku výchozí 
úsečky a. Lomená čára, kterou dostaneme v prvním kroku, má délku 4∙a/3. Ve druhém kroku 
konstrukce dostaneme čáru délky 4∙4∙a/9. Další postup ukazuje tabulka. 
 

krok délka 

0 a 

1 4∙a/3 = a(4/3) 

2 4∙4∙a/9 = a(4/3)2 

3 4∙4∙4∙a/27 = a(4/3)3 

... ... 

n a(4/3)n 

 
Posloupnost v pravém sloupci je geometrická s kvocientem 4/3 a diverguje tedy k +∞, což 
znamená, že von Kochova křivka má nekonečnou délku. Tento závěr může vypadat poměrně 
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překvapivě s ohledem na to, že jde o křivku spojující dva body (říkáme také oblouk). Navíc křivka 
nemá nekonečnou délku jen mezi svými koncovými body, ale mezi libovolnými dvěma různými 
body, které na ní leží. Tato zvláštní vlastnost je nicméně jednou z typických vlastností fraktálních 
křivek. 

 

Takagiho funkce 
 
Japonský matematik Teidži Takagi popsal roku 1904 funkci definovanou v intervalu <0, 1>, jejíž 
graf můžeme sestrojit následujícím způsobem. Funkce je součtem nekonečné řady po částech 
lineárních funkcí fn, jejichž grafy tvoří lomené čáry připomínající zuby pily. Graf funkce f1 je tvořen 
jedním (největším) zubem – lomenou čárou spojující body [0,0], [1/2,1/2], [1,0]  
(obr. 3.2 a). Grafem funkce f2 je lomená čára tvořená dvěma zuby poloviční výšky; prochází body 
[0,0], [1/4,1/4], [1/2,0], [3/4,1/4] a [1,0]. Na obr 3.2 b) je znázorněna plnou černou čárou; 
čárkovaně je zakreslen graf funkce f1 + f2. Grafem funkce f3 je lomená čára tvořená čtyřmi zuby, 
jejichž výška je 1/8 (obr. 3.2 c, čárkovaně je znázorněn graf f1 + f2 + f3).   
 

a b 

c d 

Obr. 3.2. Konstrukce grafu Takagiho funkce 
 
Takagiho funkce je definována předpisem 
 
     𝑓(𝑥) = ∑ 𝑓𝑛(𝑥)∞

𝑛=1      (*) 
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pro 0 ≤ x ≤ 1 (funkční hodnota v bodě x je tedy rovna součtu nekonečné řady tvořené hodnotami 
po částech lineárních funkcí f1, f2, f3 atd. v tomto bodě). Graf funkce, která je osmým částečným 
součtem řady (*), dává poměrně dobrou vizuální představu o grafu Takagiho funkce (obr. 3.3). 
 

 
Obr. 3.3. Graf Takagiho funkce (nahrazený osmým částečným součtem řady (*)) 

 

Teidži Takagi (1875–1960) je nazýván otcem moderní 
japonské matematiky. Studoval na Tokijské císařské 
univerzitě, roku 1898 byl japonskou vládou vybrán ke 
studiu v zahraničí a strávil tři roky v Německu (převážně 
na univerzitě v Göttingen, která v té době byla jedním 
z center matematického světa). Takagi se stal prvním 
japonským matematikem, jehož pověst se rozšířila 
v Evropě i v Americe. Graf Takagiho funkce je křivkou, 
k níž nelze v žádném bodě sestrojit tečnu (tuto vlastnost 
má společnou s von Kochovou křivkou). 

 

  
 

Úkoly 3. lekce 

1. K jaké hodnotě bude konvergovat celková délka úsečky konstruované následujícím 
způsobem: začneme úsečkou o délce 2/3, k níž budeme připojovat další úsečky, přičemž 
délka každé z nich bude rovna dvěma třetinám délky úsečky připojené v předchozím 
kroku? (10 bodů) 
       

2. Určete počet kroků n konstrukce popsané ve cvičení 1, který je potřeba k tomu, aby rozdíl 
mezi celkovou délkou úsečky sestavené v n-tém kroku a její limitou pro n → ∞ byl menší 
než 1/1000. (10 bodů) 
       

3. Postupem podobným jako při určování délky Cantorovy množiny určete obsah 
Sierpińského koberce, viz obr. 2.4 v lekci 2. (20 bodů) 
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4. Jakých hodnot nabývá funkce, která je čtvrtým částečným součtem řady (*) z lekce 3 (tedy 

funkce, jejíž graf je čárkovaně vyznačen na obrázku 3.2 d), pro x = 1/16, x = 2/16, …, 
x = 15/16? (30 bodů)       

5. Vypočítejte obsah oblasti ohraničené grafem Takagiho funkce a osou x (na obr. 3.4 je 
graf Takagiho funkce nahrazen grafem funkce f1 + f2 + ... + f8, oblast ohraničená grafem a 
osou x je vybarvena šedě). (30 bodů)      

 

Obr. 3.4. Oblast ohraničená grafem Takagiho funkce a osou x. 
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4. lekce Podobnost a soběpodobnost 

Podobnost 
 
Každý si už zřejmě vyzkoušel, jak se na počítači upravují obrázky. Jeden ze základních úkonů, které 
grafické programy nabízejí, je změna velikosti daného objektu. Vybereme objekt, zvolíme měřítko 
a necháme počítač provést transformaci. Výsledkem je původní objekt zmenšený nebo zvětšený 
ve zvoleném měřítku (obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1. Zmenšení obrázku 
 
V matematice se taková změna nazývá podobnostní transformace. Původní i výsledný objekt jsou 
si podobné v tom smyslu, že vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body se změní ve stejném 
poměru. To platí obecně pro libovolnou dvojici bodů daného objektu. Označme písmeny x a y 
nějaké dva body původního obrázku a T(x), T(y) tytéž body po provedené transformaci. Pro 
vzdálenost bodů x a y použijeme znak d(x,y) a pro zvolené měřítko znak s (na předchozím obrázku 
by bylo s = 1/2, neboť všechny rozměry byly zmenšeny v poměru 1 : 2). Pokud platí 

 
pro všechny dvojice x, y daného objektu, je transformace T podobnostní. Součástí transformace 
mohou být i další změny daného objektu ‒ např. jeho otočení nebo posunutí. Důležitá pro 
podobnost je pouze uvedená rovnice a to, že platí pro všechny dvojice x, y. 
 
Podobnost s měřítkem s < 1 je speciálním případem tzv. kontrakce.  
(Obecně: Existuje-li číslo 0 ≤ c < 1 takové, že pro všechny dvojice x, y daného objektu platí 

      , ,d T x T y c d x y  nazývá se transformace T kontrakcí.) Kontrakce hrají důležitou roli při 

popisu tzv. systémů iterovaných funkcí (IFS), o nichž si řekneme více později. 
 

Soběpodobnost 
 
Podívejme se znovu na Cantorovu množinu, kterou jsme konstruovali v první lekci. Tu část 
Cantorovy množiny, která se nachází v intervalu <0, 1/3>, bychom dostali zmenšením celé 
množiny v poměru 1 : 3. Totéž platí o té části množiny, která se nachází v intervalu <2/3, 1>. Na 
Cantorovu množinu můžeme tedy pohlížet jako na sjednocení dvou částí, z nichž každá je přesnou 
zmenšenou kopií celé množiny. Symbolicky můžeme uvedenou skutečnost popsat rovnicí 
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𝐶 = 𝑇1(𝐶) ∪ 𝑇2(𝐶), 

 
kde C označuje Cantorovu množinu, T1(C) její obraz po transformaci T1 (která představuje 
zmenšení v měřítku s = 1/3) a  T2(C) její obraz po transformaci T2 (která je zmenšením ve stejném 
poměru a posunutím o 2/3 doprava na číselné ose). Vše je pro lepší představu znázorněno na 
obr. 4.2. Cantorova množina je umístěna v intervalu <0, 1> číselné osy a x představuje nějaký její 
bod (např. x = 2/3). Platí T1(x) = (1/3)x (pouze zmenšení) a T2(x) = (1/3)x+(2/3) (zmenšení 
a posunutí). Budou tedy dva obrazy bodu x = 2/3, a sice T1(x) = 2/9 a T2(x) = 8/9. 
 

 
Obr. 4.2. K soběpodobnosti Cantorovy množiny 

 
Každou množinu, kterou lze vyjádřit jako sjednocení několika (ne nutně dvou) přesných kopií sebe 
sama, nazýváme soběpodobnou. Tuto vlastnost má řada známých fraktálů. 
 
Představme si, že na obr. 4.3 vidíme von Kochovu křivku (je to ve skutečnosti lomená čára získaná 
po 8 iteracích, která však dává dobrou představu o podobě limitní křivky). Povšimněme si, že celá 
křivka se skládá ze dvou částí, z nichž každá je zmenšenou, ale jinak přesnou kopií celé křivky. 

V obou případech jde o podobnost s koeficientem 1/ 3 . Součástí transformací bylo i otočení 

a posunutí. Pro lepší představu je na obr. 4.3 křivka umístěna v rámečku, jehož horní strana je 
označena křížkem. 

 

Obr. 4.3. K soběpodobnosti von Kochovy křivky 
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Označíme-li první transformaci jako T1, druhou jako T2 a celou von Kochovu křivku jako K, pak 
můžeme psát 
 

𝐾 = 𝑇1(𝐾) ∪ 𝑇2(𝐾). 
 
Matematický popis transformací T1 a T2  je složitější než v předchozím případě a nebudeme jej 
připojovat. Zatímco totiž Cantorova množina je množinou bodů na přímce, von Kochova křivka je 
množinou bodů v rovině a k jejímu popisu potřebujeme dvě souřadnice. 
 
Stejně jako Cantorova množina i von Kochova křivka je soběpodobná.   

 

Autoafinita 
 
Zatím jsme se setkali výlučně s transformacemi, které sestávaly ze změny měřítka, případně 
posunutí a otočení. U fraktálů se často setkáváme i s transformacemi, jejichž součástí je zkosení. 
Příklad takové transformace je na obr. 4.4. Souhrnně se transformace, jejichž součástí je změna 
měřítka, otočení, zrcadlení, posunutí a zkosení, nazývají afinní transformace. 
 

 

 

    

 

 

Obr. 4.4. Příklad afinní transformace 
 
Graf Takagiho funkce, s níž jsme se seznámili v předchozí části, není soběpodobný v tom smyslu, 
v jakém jsme si tento pojem ukázali na příkladech Cantorovy množiny a von Kochovy křivky. 
Přesto na křivce, která je grafem Takagiho funkce, snadno rozeznáme dvě části, které jsou celé 
křivce podobné. Nejsou ovšem jejími přesnými kopiemi, ale vznikly zmenšením a zkosením celé 
křivky. Na obr. 4.4 jsou pro lepší představu opět připojeny rámečky. Graf Takagiho funkce 
můžeme stejně jako von Kochovu křivku popsat rovnicí 
 

𝐾 = 𝑇1(𝐾) ∪ 𝑇2(𝐾), 
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v níž však T1 a T2 nejsou podobnostní, nýbrž afinní transformace. Celá množina se v takovém 
případě nazývá autoafinní. Jde o vlastnost mj. různých fraktálních křivek. 
 

  

Obr. 4.4. K autoafinitě grafu Takagiho funkce  
 

Systémy iterovaných funkcí 
 
Připomeňme, že existuje-li číslo 0 ≤ c < 1 takové, že pro všechny dvojice x, y daného objektu platí 

      , ,d T x T y c d x y  , nazývá se transformace T kontrakcí. Konečný systém kontrakcí T1, 

T2, …, Tn se nazývá systémem iterovaných funkcí (IFS; zkratka je z angl. iterated function system) 
a množina A, pro kterou platí 
 

𝐴 = 𝑇1(𝐴) ∪ 𝑇2(𝐴) ∪. . .∪ 𝑇𝑛(𝐴), 
 
se nazývá invariantní množinou či atraktorem daného IFS. Množina A má často vlastnosti typické 
pro fraktály. Cantorovu množinu lze chápat jako invariantní množinu systému dvou transformací 
T1, T2, pro které platí T1(x) = (1/3)x a T2(x) = (1/3)x+(2/3). Podobně tomu je pro von Kochovu křivku 
a graf Takagiho funkce. 
 
Představme si, že vezmeme určitou výchozí množinu F a budeme ji transformovat pomocí 
transformací T1, T2, …, Tn tvořících nějaký IFS. Označme 
 

𝐹1 = 𝑇1(𝐹) ∪ 𝑇2(𝐹) ∪. . .∪ 𝑇𝑛(𝐹), 
a pro k > 1 

𝐹𝑘 = 𝑇1(𝐹𝑘−1) ∪ 𝑇2(𝐹𝑘−1) ∪. . .∪ 𝑇𝑛(𝐹𝑘−1). 
 
Dá se dokázat, že pokud výchozí množina F a prostor, ve kterém se transformace provádějí, 
splňují jisté předpoklady, konverguje posloupnost množin F1, F2, Fn, … k množině A (je 
samozřejmě třeba také vyjasnit, co přesně se rozumí konvergencí v případě posloupnosti 
množin). Zajímavé je, že není podstatné, jaký konkrétní tvar množina F má, důležité jsou pouze 
transformace tvořící daný IFS. 
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Úkoly 4. lekce 

1. Znáte nějaký geometrický objekt, který je soběpodobný a není přitom fraktálem? Uveďte 
příklady (nejvýše dva). Za každý příklad obdržíte 4 body. (8 bodů) 
 

2. Nechť T1(x) = (1/3)x a T2(x) = (1/3)x+(2/3) jsou transformace sloužící k popisu Cantorovy 
množiny jako soběpodobné množiny. Označme Ti(F) obraz množiny F při transformaci Ti. 
Nechť F je jednoprvková množina, jejímž jediným prvkem je bod x = ½. Vytvoříme nyní 
posloupnost množin F1, F2, F3, F4, … následujícím způsobem: Za množinu F1 vezmeme 
množinu F a pro k > 1 definujeme Fk = T1(Fk–1) ⋃ T2(Fk–1). Kolik prvků tvoří množinu F4 a 
jaké jsou jejich souřadnice? (32 bodů) 
 

3. Fraktál, který jsme konstruovali v úloze č. 5 k první lekci, byl tvořen všemi body intervalu 
<0,1>, jejichž numerické vyjádření ve čtyřkové soustavě neobsahuje na žádné pozici číslici 
3. Vyjádřete matematicky všechny transformace, s jejichž pomocí lze tento fraktál popsat 
jako soběpodobný objekt (podobně jako Cantorovu množinu v úloze 2). (30 bodů) 
 

4. Sierpińského trojúhelník – slavný fraktál popsaný ve druhé lekci – je soběpodobný a lze 

jej chápat jako atraktor nějakého systému iterovaných funkcí (IFS). Jaký je (nejmenší) 

počet transformací, které tento IFS tvoří? V jakém měřítku dochází ke zmenšení 

původního objektu? (10 bodů) 

 

5. Zodpovězte obě otázky z úlohy 3 také pro  

a. Sierpińského koberec (rovněž uvedený ve druhé lekci) (10 bodů) 

b. trojrozměrnou variantu Sierpińského koberce zvanou Mengerova houba 

(obr. 4.5). (10 bodů) 

 

 

Obr. 4.5. Tzv. Mengerova houba (zdroj: Wikimedia Commons) 
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5. lekce Délka, obsah, objem, dimenze 

Příprava: Počítání s logaritmy 

 
Při studiu fraktálů se opakovaně setkáváme s pojmem logaritmu. Jedná se o pojem, s nímž se 
studenti obvykle seznamují na střední škole. Pro ty, kdo mají zájem, připojujeme stručné 
vysvětlení tohoto pojmu. Ti, kdo se s ním dosud nesetkali, mohou pasáže, v nichž se používá 
pojem logaritmu, vynechat. V dalším výkladu předpokládáme, že student se již seznámil 
s pojmem obecné mocniny. 
 

Nechť a je libovolné kladné číslo různé od 1, a nechť x je kladné. Pak existuje právě jedno číslo y, 
pro které platí a y = x. 
Toto číslo označujeme loga x a nazýváme je logaritmus čísla x o základu a. Často se setkáváme 
s logaritmem o základu 10. Takový logaritmus se nazývá dekadický a je zvykem jej značit prostě 
log x. 
Přiřadíme-li každému kladnému číslu jeho logaritmus o daném základu, dostaneme logaritmickou 
funkci. Graf logaritmické funkce pro a = 2 a a = 1/2 vidíme na obr. 5.1. Definičním oborem 
logaritmické funkce je množina kladných čísel, oborem hodnot množina všech reálných čísel. Pro 
a > 1 je funkce rostoucí, pro 0 < a < 1 je klesající. 

 

Obr. 5.1. Graf logaritmické funkce 

 
Uveďme ještě několik pravidel pro počítání s logaritmy, která se budou hodit v dalších částech. 
Předpokládejme, že x > 0, y > 0, a > 0, a ≠ 1, b libovolné. Potom 
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loga xy =  loga x +  loga y, 
loga (y/x) = loga y –  loga x, 

loga a = 1,  loga 1 = 0, 
loga (1/x) = –  loga x, 

loga xb = b loga x. 
 

 

Délka, obsah, objem 
 

Chceme-li porovnat délku dvou úseček, stačí, když k nim postupně přiložíme pravítko a změříme 
jejich délky. Snadno se např. přesvědčíme, že pro délky úseček AB a CD na obr. 5.1 platí 
l(AB) = 2 l(CD) (délku značíme písmenem l). 
 

Obr. 5.2. K porovnávání délek úseček 
 

Z geometrie také víme, jak počítat obsahy základních geometrických útvarů. Např. trojúhelníky 
ABC a DEF na obr. 5.2 mají stejný obsah, i když se tvarově liší. Podobně bychom neměli problém 
porovnávat objemy základních prostorových geometrických objektů. 
 

Obr. 5.3. K porovnávání obsahů trojúhelníků 

 
Chceme-li porovnávat velikost úseček, použijeme pojem délka. Chceme-li porovnávat velikost 
trojúhelníků, čtverců, obdélníků apod., použijeme pojem obsah. V případě krychle, hranolu, 
jehlanu apod. hovoříme v této souvislosti o objemu. Čím se liší tyto tři skupiny geometrických 
objektů? Základním rozdílem je jejich dimenze. 
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Dimenze geometrických objektů 
 

Dítě od narození vnímá tři dimenze reálného světa. V geometrii, která slouží k modelování 
reálného světa, se nejprve seznamujeme s jednorozměrnými a dvourozměrnými objekty. 
Abychom porozuměli tomu, čím se tyto objekty liší, pomozme si následující úvahou. 
 

Často je výhodné chápat geometrické objekty jako množiny bodů. Úsečka je množina bodů, 
k jejichž jednoznačnému určení stačí jediné číslo (souřadnice x); proto je úsečka jednorozměrným 
objektem. Čtverec je množina bodů, k jejichž jednoznačnému určení potřebujeme dvě čísla 
(souřadnice x a y). Čtverec je proto dvourozměrným objektem. K určení bodů krychle 
potřebujeme tři čísla (souřadnice x, y a z) a krychle je tedy trojrozměrným útvarem (obr. 5.4). 
 

Obr. 5.4. Jednorozměrný, dvourozměrný a třírozměrný objekt 
 

Rýsujeme-li čtverec (dvourozměrný objekt), činíme tak většinou na papír, který představuje 
dvourozměrný prostor, v němž se geometrický objekt nachází. Podobně jako úsečku 
(jednorozměrný objekt) můžeme umístit na papír (dvourozměrný prostor), nic nám nebrání 
představit si úsečku nebo čtverec v trojrozměrném prostoru. 
 

Mělo by smysl ptát se, jaký má úsečka obsah? Dalo by se nějak určit, kolik „místa“ 
v trojrozměrném prostoru (tedy jaký objem) zaujímá čtverec v porovnání s krychlí? Uvedené 
otázky nejsou úplně nesmyslné. Intuitivně bychom asi odpověděli, že čtverec (základna krychle) 
má nulový objem, neboť kdyby tomu tak nebylo, nebyl by to už čtverec, ale hranol. Podobně 
bychom řekli, že obsah úsečky je roven nule. 
 

V matematice se v souvislosti s porovnáváním velikosti různých objektů zavádí obecný pojem 
míry. Délka je mírou jednorozměrného objektu (neboli jednorozměrnou mírou), obsah je mírou 
dvourozměrného objektu (dvourozměrnou mírou) atd. Míra se zřejmě vztahuje k dimenzi.  
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Fraktální dimenze 
 

Do nesnází bychom se dostali, kdybychom chtěli porovnat délku von Kochovy křivky s délkou 
nějaké úsečky. Jak jsme už uvedli, von Kochova křivka má mezi libovolnými dvěma navzájem 
různými body, které na ní leží, nekonečnou délku. Znamená to tedy, že jde o objekt jiného druhu 
než úsečka? Pokud bychom byli schopni určit obsah (dvourozměrnou míru) von Kochovy křivky 
(nebylo by to jednoduché, ale matematici to dokáží), zjistili bychom, že je roven nule podobně 
jako obsah úsečky. Kam tedy von Kochovu křivku zařadit? Má smysl nějakým způsobem měřit její 
velikost? 

 
Řešení nabízí jiný pohled na pojem dimenze, který vychází z pojmu soběpodobnosti, s nímž jsme 
se seznámili v předchozí části. Tam jsme také viděli, že i takové objekty jako úsečka, čtverec a 
krychle jsou soběpodobné. Rozdělíme-li úsečku řekněme na 3 stejné části, vidíme, že každá je 
zmenšenou kopií celé úsečky v měřítku 1:3, tedy je podobná celé úsečce s koeficientem s = 1/3. 
Rozdělíme-li čtverec na 9 stejných čtverců, bude každý opět zmenšenou kopií celku v měřítku  
1 : 3. Podobně můžeme rozdělit krychli na 27 malých stejných krychlí. 
 

geometrický 
objekt 

část dimenze D počet částí N měřítko s 

  
1 3 1/3 

 

 

2 9 1/3 

 

 

3 27 1/3 

 

Mezi počtem částí N získaných rozdělením, měřítkem s a dimenzí D zřejmě platí vztah: 
 

N sD = 1. 
 

V případě úsečky máme 3∙(1/3)1 = 1, v případě čtverce  9∙(1/3)2 = 1 a v případě krychle   
27∙(1/3)3 = 1. Každý z objektů můžeme samozřejmě rozdělit na několik částí podobných celku 
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různými způsoby – měřítko nemusí být nutně 1 : 3, ale třeba 1 : 10. Můžete se nicméně přesvědčit, 
že uvedená rovnice zůstává v platnosti i v takovém případě. 
 

Předchozí rovnici lze použít ke stanovení dimenze daného objektu. Abychom vyjádřili D pomocí 
N a s, potřebujeme obě strany logaritmovat. (Pravidla pro počítání s logaritmy jsou připomenuta 
na začátku lekce.) 
 

log (N sD) = log 1 
 

log N + D log s = 0 
 

D = – log N / log s 
 

Např. pro krychli je D = – log 27 / log (1/3) = – log 33 / log 3–1 = – 3 log 3 / (– log 3) = 3; podobně 
pro další objekty. 
 

Podívejme se nyní na Cantorovu množinu. V části 4 jsme si ukázali, že ji lze chápat jako sjednocení 
dvou částí, z nichž každá je přesným obrazem celé množiny v měřítku 1 : 3. Dosadíme-li do rovnice 
 

N sD = 1, 
 

dojdeme k poněkud překvapujícímu závěru: dimenze Cantorovy množiny je 
 

– log 2 / log (1/3) = log 2 / log 3 ≈ 0,6309. 
 

Výše uvedený postup lze aplikovat pouze na soběpodobné objekty; z toho důvodu se dimenze 
definovaná tímto způsobem nazývá někdy soběpodobnostní. Jde o speciální případ tzv. 
Hausdorffovy dimenze, která má obecný charakter, její definice je však složitá a její určení 
v některých případech velmi komplikované. 
 

Roku 1919 navrhl německý matematik Felix Hausdorff 
 (1868–1942) způsob měření velikosti bodových množin, 
který připouštěl i neceločíselné hodnoty dimenze. Jeho 
teorie byla sice publikována ve významném časopise 
Mathematische Annalen, ale dlouho zůstávala téměř bez 
povšimnutí, neboť se nezdálo, že by mohla mít nějaký 
praktický význam. Zájem o fraktály vynesl do středu 
pozornosti i Hausdorffovu dimenzi, která se stala 
základním matematickým prostředkem pro vyjadřování 
složitosti fraktálů. 
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Úkoly 5. lekce 

1. Lomená čára spirálovitého tvaru vznikne tak, že k úsečce délky 1 připojíme v pravém úhlu 
úsečku délky ¾ a pokračujeme dále tak, jak je naznačeno na obr. 5.5. První úsek umístíme 
v souřadnicové soustavě tak, že jeho počáteční bod bude totožný s počátkem O a koncový 
bod bude ležet na kladné poloose x. Délka každého připojovaného úseku je rovna ¾ délky 
předcházejícího úseku. Počet připojovaných úseků není omezen, takže „spirála“ obtáčí 
svůj pól P nekonečným počtem „závitů“. Vypočítejte délku této čáry a souřadnice bodu P. 
(Rada: Do vzorce pro součet geometrické řady, který jsme uvedli  
v lekci 2, můžete dosadit i záporné hodnoty kvocientu q, je-li splněna podmínka  
- 1 < q < 1.) (20 b.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.5 
 

2. Určete soběpodobnostní dimenzi množiny Cantorova typu, která je výsledkem 
konstrukce, při níž je daná úsečka dělená na pět stejných dílů a odstraňují se vnitřní body 
druhého a čtvrtého dílu. (Podobnými množinami jsme se zabývali ve cvičeních k lekci 1.) 
(20 bodů) 
 

3. Určete soběpodobnostní dimenzi  
a. von Kochovy křivky (viz lekce 2, popř. lekce 4) (20 bodů) 
b. Sierpińského trojúhelníka (viz lekce 2) (20 bodů) 
c. Sierpińského koberce (viz lekce 2) (20 bodů). 
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6. lekce Složte si draka 

 
Lévyho křivka 

 
V tomto příkladu si ukážeme konstrukci slavného fraktálu známého jako Lévyho křivka. Podobně 
jako v případě von Kochovy křivky začneme rovnou úsečkou, kterou v prvním kroku nahradíme 
lomenou čárou tvořenou dvěma úsečkami spojenými v pravém úhlu (jako odvěsny 
rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníka nad přeponou – obr. 6.1 a). V dalším kroku každou  
z těchto úseček nahradíme stejným způsobem lomenou čárou, jak je ukázáno na obrázku 6.1 b. 
Každou ze čtyř úseček tvořících lomenou čáru získanou v kroku 2 nahradíme opět lomenou čárou 
sestávající ze dvou úseček spojených v pravém úhlu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.1. Konstrukce Lévyho křivky 
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Dbáme vždy na to, aby lomená čára nahrazující danou úsečku byla umístěna po stejné straně 
úsečky – na obr. 6.1 je to proti směru pohybu hodinových ručiček, tedy vně pravoúhlého 
trojúhelníku sestrojeného v předchozím kroku. Pokud bychom stejným způsobem provedli ještě 
několik dalších kroků, dostali bychom čáru na obr. 6.2 (odpovídá o něco delší výchozí úsečce, než 
je na obr. 6.1). 

 
 

Obr. 6.2. Přibližná podoba Lévyho křivky 

Významný francouzský matematik Paul Lévy (1886‒1971), 
který byl Mandelbrotovým učitelem, vydal v roce 1938 
pojednání o křivkách sestávajících z částí, které jsou 
podobné celé křivce. V něm popsal mj. fraktál, jehož 
geometrickou konstrukci jsme si právě ukázali a který je 
dnes nazýván Lévyho křivka nebo též C-křivka (neboť celá 
křivka vzdáleně připomíná písmeno C). 

 

 
 

 

Heighwayova dračí křivka 
 
V dalším příkladu si ukážeme konstrukci tzv. dračí křivky, která je blízkou příbuznou Lévyho křivky. 
Začneme rovnou úsečkou, kterou v prvním kroku opět nahradíme lomenou čárou tvořenou 
dvěma úsečkami spojenými v pravém úhlu (obr. 6.3 a). V dalším kroku první z  těchto úseček 
nahradíme lomenou čárou, která bude umístěna proti směru hodinových ručiček, tedy vně 
původního trojúhelníka, a druhou z těchto úseček lomenou čárou, která bude umístěna po směru 
hodinových ručiček, tedy dovnitř původního trojúhelníka (obr. 6.3 b). Stejným způsobem vedeme 
konstrukci dál. 
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Obr. 6.3. Konstrukce dračí křivky 

 
Křivka, k níž se tímto způsobem blížíme, připomíná svým tvarem plovoucího draka. Podle svého 
objevitele, kterým byl fyzik John E. Heighway z NASA, byla pojmenována Heighwayova dračí 
křivka. Její přibližnou podobu vidíme na obr. 6.4 (opět v trochu zvětšeném měřítku). 
 

 
 

Obr. 6.4. Heighwayova dračí křivka 
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Zajímavé je, že popsanou konstrukci můžeme provést jednoduše i skládáním papíru. Připravme 
si dostatečně dlouhý pruh pevnějšího papíru a přeložme jej nejprve na polovinu. Přeložený papír 
opět přeložíme na polovinu atd. (obr. 6.5 – písmena odpovídají stejně značeným fázím 
geometrické konstrukce na obr. 6.3, rovná šipka ukazuje místo překladu a kulatá směr přeložení). 
Když papír roztáhneme a upravíme tak, aby všechny úhly byly pravé, rozvine se před námi tvar 
připomínající Heighwayovu dračí křivku. 
 

 
Obr. 6.5. Skládání papíru 

 

Směr překládání je stále stejný (pravá polovina přeložená pod levou po směru hodinových 
ručiček), ale další překládání již složeného papíru vede k tomu, že některá přeložení jsou i proti 
směru hodinových ručiček. Označíme-li přeložení po směru hodinových ručiček písmenem R 
(doprava) a přeložení proti směru písmenem L (doleva), budou jednotlivým krokům odpovídat 
následující posloupnosti překladů: 
 

krok směr překládání posloupnost překladů 

a R R 

b RR RRL 

c RRR RRLRRLL 

 

 
Další podobná konstrukce 

 

Začneme opět úsečkou, nad níž sestrojíme tři strany rovnoramenného lichoběžníka tak, aby 
ramena svírala se základnou úhel 60°. Konstrukci budeme opakovat tak, že každou ze stran 
nahradíme opět třemi stranami rovnoramenného lichoběžníka. První lomenou čáru přitom 
kreslíme dovnitř původního lichoběžníka, druhou vně a třetí zase dovnitř. Množina bodů, k níž se 
touto konstrukcí přibližujeme, je totožná s fraktálem zvaným Sierpińského trojúhelník, s nímž 
jsme se seznámili ve druhé lekci. Waclaw Sierpiński sám použil tuto konstrukci při důkazu, že tato 
množina je v jistém smyslu stejnou křivkou jako třeba oblouk kružnice. 
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Obr. 6.6 Konstrukce Sierpińského trojúhelníku 
 
 

Úkoly 6. lekce 

1. V lekci je popsána konstrukce Heighwayovy dračí křivky pomocí skládání papíru. Uvedena je 
posloupnost překladů pro první tři kroky konstrukce. Zapište posloupnost odpovídající dalším 
dvěma krokům (pomožte si obrázky 6.3 d, e). Odvoďte pravidlo, podle kterého sestavíte 
posloupnost překladů v kroku n+1 na základě znalosti posloupnosti odpovídající kroku n, bez 
nutnosti kreslit obrázek. (25 bodů) 
 

2. Konstrukci Lévyho křivky podobně jednoduchým skládáním papíru nenapodobíme, nicméně i její 
průběh můžeme zaznamenat ve formě posloupnosti znaků L, R, S , jejichž význam je: L – otáčka 
doleva, R – otáčka doprava, S – pohyb vpřed.  Pro n = 1 by posloupnost byla tvořená jediným 
znakem R, pro n = 2 by měla tvar RSR atd. Zapište tuto posloupnost pro n = 3, n = 4, n= 5 a 
pokuste se opět odvodit pravidlo umožňující zapsat posloupnost pro n + 1 na základě znalosti 
posloupnosti pro n. (30 bodů) 
 

3. Vytvořte vlastní dračí křivku. Zvolte jiný způsob překládání než je RRR... v případě Heighwayovy 
křivky (zkuste experimentovat). Vyfotografujte křivku znázorněnou rozloženým papírem a 
pošlete nám obrázek. Připojte i geometrickou konstrukci. Popište výsledek pomocí posloupnosti 
překladů stejně jako v případě Heighwayovy křivky. (45 bodů) 
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Řešení úkolů 

1. lekce 
 
1) Číslo v trojkové soustavě 
 

a) 1020 
b) 10201 
c) 1,2 
d) 100,2111… 

 
2) Množina Cantorova typu 
 
Řešení účastníka kurzu Pavla Kince (Gymnázium a SOŠZE Vyškov): 
 

 

 
 
 
(Pravé koncové body odstraňovaných intervalů jsou součástí výsledné množiny.) 
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3) Numerický popis 
Jedná se o množinu bodů intervalu <0,1>, jejichž vyjádření v trojkové soustavě neobsahuje na 
žádné pozici číslici 2. 
 
4) Čísla ve čtyřkové soustavě 
 

1 1 9 21 17 101 25 121 

2 2 10 22 18 102 26 122 

3 3 11 23 19 103 27 123 

4 10 12 30 20 110 28 130 

5 11 13 31 21 111 29 131 

6 12 14 32 22 112 30 132 

7 13 15 33 23 113 31 133 

8 20 16 100 24 120 32 200 

 
5) Množina Cantorova typu 
Podobně jako v úloze 2, každý interval však bude dělen na 4 části. 
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2. lekce 
 
3) Výška rovnoramenného trojúhelníka 
 

 

Podle Pythagorovy věty: 
 

𝑣1 = √𝑐2 − (
𝑎

2
)

2

=
1

2
√1 − 2𝑎 

 

 
 

𝑣2 = √(𝑐2)2 − (
𝑐𝑎

2
)

2

=
1 − 𝑎

4
√1 − 2𝑎 

 
 
Obecně pak bude 

𝑣𝑛 =
(1 − 𝑎)𝑛−1

2𝑛
√1 − 2𝑎 

 
Řešení účastnice kurzu Martiny Richterové, Gymnázium Chrudim 
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Řešení účastnice kurzu Olgy Kuttelwascherové (Gymnázium Skuteč) 
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3. lekce 
 
1) Délka úsečky 
Délka úsečky je rovna součtu geometrické řady s prvním členem 2/3 a kvocientem 2/3, tedy 
l = (2/3) / [1 - (2/3)] = 2. 
 
2) Konvergence posloupnosti úseček 

Délka úsečky, kterou dostaneme po n krocích, bude rovna 2 – 2(2/3)n, je tedy třeba v oboru 

přirozených čísel řešit nerovnici 2(2/3)n < 1/1000. Řešením jsou všechna n ≥ 19. 
 
3) Obsah Sierpińského koberce 
Obsahy množin, které postupně vytváříme při konstrukci Sierpińského koberce popsané v lekci 2, 
tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem q = 8/9. Protože je q < 1, má tato posloupnost 
limitu 0.  
 
4) Funkční hodnoty 
 

x F(x) x F(x) 

1/16 1/4 9/16 5/8 

2/16 3/8 10/16 5/8 

3/16 1/2 11/16 5/8 

4/16 1/2 12/16 1/2 

5/16 5/8 13/16 1/2 

6/16 5/8 14/16 3/8 

7/16 5/8 15/16 1/4 

8/16 1/2 1 0 

 
(Písmenem F značíme funkci z obrázku 3.2 d).) 
 
Řešení účastníka kurzu Davida Koziny (Střední průmyslová škola Brno): 
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5) Obsah oblasti ohraničené grafem Takagiho funkce 
Obsah oblastí ohraničených grafy pilovitých funkcí použitých při konstrukci Takagiho funkce jsou 
postupně S1 = 1/4 (jeden „zub“), S2 = 1/8 (dva „zuby“ o obsahu 1/16), S3 = 1/16 (čtyři „zuby“ o 
obsahu 1/64), … , Sn = 1/2n+1. Hledaný obsah P je roven limitě posloupnosti S1 + S2 + S3 + … + Sn 

pro n  , nebo jinými slovy součtu geometrické řady s prvním členem 1/4 a kvocientem 1/2, 
tedy P = 1/2. 
 
Řešení účastníka kurzu Davida Koziny (Střední průmyslová škola Brno): 
 

Při konstrukci přidáme v prvním kroku trojúhelník, jehož obsah spočítáme klasicky jako výška krát 
polovina podstavy (trojúhelník je rovnoramenný) S1=1/21/2=1/4, neboli (1/2)2. 
Při druhém kroku přidáme 2 trojúhelníky o poloviční výšce i délce podstavy, jejich společný obsah 
můžeme spočítat jako S2=2(1/4 1/4 )=1/8, neboli (1/2)3. 
Totéž provedeme ve třetím kroku: S3=4(1/8 1/8 )=1/16, neboli (1/2)4. 
Zde už můžeme jasně vidět posloupnost: S=(1/2)2+(1/2)3+(1/2)4+...+(1/2)n. 
S obsahem budeme dále počítat jako s geometrickou posloupností. Vycházím z toho, že v každém 
kroku zkrátíme na polovinu právě vzdálenost mezi 0 a číslem ½, což je podle mě důkazem, že 
obsah oblasti ohraničené grafem Takagiho funkce a osou x konverguje k číslu ½. 
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4. lekce 
 
1) Soběpodobné objekty 
Nejjednoduššími příklady jsou úsečka, čtverec, krychle. 
 
2) Posloupnost množin 
F1 = F = {1/2} 

F2 = T1(F1)  T2(F1) = {1/6}  {5/6} 

F3 = T1(F2)  T2(F2) = {1/18,5/18}  {13/18,17/18} 

F4 = T1(F3)  T2(F3) = {1/54,5/54,13/54,17/54}  {37/54,41/54,49/54,53/54} 
 
Řešení účastníka kurzu Davida Koziny (Střední průmyslová škola Brno): 
 

Bude mít 24, tedy 16 prvků. 
F1 = T1({½}) ⋃ T2({½}) = {⅙;⅚} 
F2 = T1({⅙;⅚}) ⋃ T2({⅙;⅚}) = {1/18;5/18;13/18;17/18} 
F3 = T1({1/18;5/18;13/18;17/18}) ⋃ T2({1/18;5/18;13/18;17/18}) =  
    ={1/54;5/54;13/54;17/54;37/54;41/54;49/54;53/54} 
F4 = T1({1/54; 5/54; 13/54; 17/54; 37/54; 41/54; 49/54; 53/54})  
        ⋃ T2({1/54;5/54;13/54;17/54;37/54;41/54;49/54;53/54})  
    = {1/162; 5/162; 13/162; 17/162; 37/162; 41/162; 49/162; 53/162; 
        109/162; 113/162; 121/162; 125/162; 145/162; 149/162; 157/162; 161/162} 

 
Řešení účastníka kurzu Kamila Muruňky (Gymnázium Pardubice): 
 

Množinu tvoří 16 prvků, provedu 4 kroky, s každým se počet prvků násobí 2, protože sjednocuji 
2 transformace, začínám s 1 prvkem, takže celkem 2^4 prvků. Jejich souřadnice jsou: 1/162, 
109/162, 37/162, 145/162, 13/162, 121/162, 49/162, 157/162, 5/162, 113/162, 41/162, 
149/162, 17/162, 125/162, 53/162, 161/162. Pro vypočtení souřadnic jsem napsal jednoduchý 
program. 

 
3) Množina Cantorova typu 
T1(x) = (1/4)x, T2(x) = (1/4)x+(1/4), T3(x) = (1/4)x+(1/2) 
 
Řešení účastníka kurzu Davida Koziny (Střední průmyslová škola Brno): 
 

D=T1(D)∪T2(D)∪T3(D), 
kde D představuje daný fraktál. 
A kde platí, že: 
T1(x) = (1/4)x 
T2(x) = (1/4)x+1/4 
T3(x) = (1/4)x+1/2              

 
4) Sierpińského trojúhelník – tři transformace, zmenšení v poměru 1 : 2. 

Sierpińského koberec – osm transformací, zmenšení v poměru 1 : 3. 
Mengerova houba – dvacet transformací, zmenšení v poměru 1 : 3. 



46 

 

5. lekce 
 
1) „Spirála“ 
Délka l je rovna součtu geometrické řady s prvním členem rovným 1 a kvocientem ¾, tedy l = 1 / 
(1 – ¾) = 4. 
První souřadnici pólu získáme tak, že vezmeme číslo 1, od něj odečteme (¾)2, k výsledku přičteme 
(¾)4, atd. (sledujte na obr. 5.5). Jedná se tedy o součet geometrické řady s prvním členem 
1 a kvocientem – (¾)2, tj. x = 1/[1 – (¾)2] = 16/25. 
Druhá souřadnice pólu je rovna součtu geometrické řady s prvním členem ¾ a kvocientem  
– (¾)2, tedy y = ¾/[1 – (¾)2] = 12/25. 
 
Řešení účastníka kurzu Vojtěcha Brejtra (Jiráskovo gymnázium Náchod): 
 

n=0(3/4n)=4- celková délka  čáry 
souřadnice x- a=1; q= -(3/4)2= -9/16; a1-q=1625 
souřadnice y- a=3/4; q= -(3/4)2= -9/16; a1-q=1225 
Souřadnice bodu P jsou 1625;1225 

 
2) Dimenze množiny Cantorovy typu 
Daná množina sestává ze tří stejných částí, které jsou přesnými kopiemi celé množiny 

zmenšenými v poměru 1 : 5. Je tedy 3(1/5)D = 1 a odtud D = log 3/log 5  0,6826. 
 
3 a) Dimenze von Kochovy křivky 
Von Kochova křivky je tvořena dvěma stejnými částmi, které jsou přesnými kopiemi celé množiny 

zmenšenými v poměru 1 : √3 (popř. čtyřmi částmi zmenšenými v poměru 1 :  3). Je tedy 2(1/√3)D 

= 1 a odtud D = log 4/log 3  1,2619. 
 
3 b) Dimenze Sierpińského trojúhelníka 

Sierpińského trojúhelník sestává ze tří kopií celku zmenšených v poměru 1 : 2. Z rovnice 3(1/2)D 

= 1 plyne D = log 3/log 2  1,5850. 
 
3 c) Dimenze Sierpińského koberce 

Sierpińského koberec sestává z osmi kopií celku zmenšených v poměru 1 : 3. Z rovnice 8(1/3)D = 

1 plyne D = log 8/log 3  1,8928. 

  



47 

6. lekce 
 
1) Heighwayova křivka 
n = 1:  R 
n = 2:  RRL 
n = 3:  RRLRRLL 
n = 4:  RRLRRLLRRRLLRLL 
n = 5:  RRLRRLLRRRLLRLLRRRLRRLLLRRLLRLL 
 
Vytvoření posloupnosti v kroku n + 1 na základě znalosti posloupnosti vytvořené v kroku n:  
Vezmeme danou posloupnost, k ní připojíme znak „R“ a k němu stejnou posloupnost 
s obráceným pořadím znaků, v níž každé „L“ nahradíme znakem „R“ a každé „R“ znakem „L“. 
 
2) Lévyho křivka 
n = 1:  R 
n = 2:  RSR 
n = 3:  RSRLRSR 
n = 4:  RSRLRSRBRSRLRSR 
n = 5:  RSRLRSRBRSRLRSRRRSRLRSRBRSRLRSR 
 
Zde „B“ znamená otočení o 180° (v zadání toto značení chybělo). 
Vytvoření posloupnosti v kroku n + 1 na základě znalosti posloupnosti vytvořené v kroku n:  
Posloupnost se bude skládat ze dvou stejných částí rozdělených prostředním znakem. Každá 
z obou částí je rovna posloupnosti vytvořené v kroku n. Uprostřed se periodicky opakují znaky 
„R“, „S“, „L“ a „B“. Je-li zbytek po vydělení čísla n číslem 4 roven 1, pak prostřední znak je „R“, je-
li tento zbytek roven 2, pak prostřední znak je „S“ atd.  
 
3) Návrh vlastní křivky 
 
Řešení účastníka kurzu Davida Koziny (Střední průmyslová škola Brno): 
 

Realizoval jsem hned druhý způsob překládání který mě napadl (hned po LLL…:)) a ten je jednoduše 
RLRL… 
Geometricky “Kozinovu” křivku sestrojíme podobně jako klasickou dračí křivky s tím rozdílem, že 
konstrukci trojúhelníků začínáme v každém kroku na opačnou stranu tzn. nestřídáme “po směru 
hodinových ručiček” a “proti směru ručiček” pouze v rámci konstrukce jednoho kroku, ale i mezi dvěma 
následujícími konstrukcemi. 
Brzy začnou vznikat čtverečky a konstrukce se s každým krokem přibližuje pravoúhlému, 
rovnoramenému trojúhelníku. 

Krok směr překládání Posloupnost překladů 

a R R 

b RL LRR 

c RLR RLLRRRL 

d RLRL LRRLLLRRLRRRLLR 
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a pro Pn+1: Pn+1=Nn{R}Rn , kde Nn je “znegovaná” Pn(všechna R změněna na L a obráceně) 

a kde Rn je Pn s převráceným pořadím prvků. 

 

 

 

Řešení účastníka kurzu Kamila Muruňky (Gymnázium Pardubice): 
 

Způsob překládání: RLLR 

 
Posloupnost překladů: RRLLRLLLRRLRRL 
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Řešení účastnice kurzu Šárky Štěpánkové (Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim): 
 

 

 
 

krok 1: rovnostraný trojúhelník →  rozdělím na 3 menší trojúhelníky. (zbyde mi střední díl) 
krok 2: vrchní trojúhelník nebudu překládat. Dva po straně přeložím podle obrázku. 
krok 3: každý z 3 trojúhelníků rozdělím na 3 díly a opakuji stejný postup.  

 

 
Řešení účastníka kurzu Ondřeje Víta (Jiráskovo gymnázium Náchod): 
 

n+1….. otočíme (R změníme na L a obráceně) posloupnost překladů kroku n, přidáme R a napíšeme 
posloupnost překladů kroku n odzadu. 
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Řešení účastníka kurzu Pavla Kince (Gymnázium a SOŠZE Vyškov): 
 

Prvně jsem si zvolil RLR. 

 
a poté LLL 

 
krok 1…. L 
krok 2…..LLR 
krok 3…..LLRLLRR 
krok 4…..LLRLLRRLLLRRLRR 
krok n+1 …...opíšu posloupnost překladů n, přidám 1 L, v n vyměním L za R a naopak a napíšu to 
za to v opačném pořadí 
Geometrická konstrukce stejná jako v RRR, akorát na druhou stranu. 

 


