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1. lekce Magické čtverce 

V první lekci si povíme něco o jedněch z nejstarších objektů z historie matematiky, o tzv. 
magických čtvercích. Možná jste se s nimi již setkali, protože se často objevují, byť většinou 
v nesprávné verzi, v úlohách a hříčkách tzv. rekreační matematiky. Magické čtverce však patří 
k nejstarším matematickým objektům. 

 
Zrod matematiky jako vědy v moderním smyslu klademe do 6.−4. století př.n.l. do antického 
Řecka. To však neznamená, že mnoho matematických znalostí neměly i dřívější civilizace. Při 
zrodu matematických pojmů a při prvním uvědomování si zákonitostí, jež dnes řadíme do 
matematiky, jistě na předním místě stála čísla. Tento fakt je natolik přirozený a samozřejmý, že 
zajisté nepotřebuje podrobnější zdůvodňování. Vývoj tohoto pojmu a jeho vlastností však byl 
v různých kulturách velmi rozdílný. Zatím co například ve starověkém Řecku záhy dospěli k řadě 
číselných vlastností, jež se dnes učíme ve škole, jako jsou například vlastnosti prvočísel, 
dělitelnosti apod., magické čtverce se zrodily před mnoha tisíci lety ve starověké Číně. 

 

Co to jsou magické čtverce 
 

Jen málo matematických objektů se vykytuje i mimo matematiku tak často, jako právě magické 
čtverce, jimiž se chceme zabývat. Píše se o nich v ryze matematických knihách i v literatuře 
pochybné úrovně. Na internetových stránkách lze pod příslušným heslem nalézt stovky odkazů, 
v nichž je, zvláště pro laika, obtížná orientace. A tak není divu, že samotný pojem magický čtverec 
má v různých pramenech různé významy. 
 
Obvykle je magickým čtvercem označována čtvercová síť vytvořená z navzájem různých čísel tak, 
že součet čísel ve všech řádcích a sloupcích (a často též v úhlopříčkách) je stejný. V literatuře lze 
nalézt popisy nejrůznějších, mnohdy velmi důmyslných konstrukcí. Jeden takový jednoduchý 
příklad je uveden na následujícím obrázku. 

 

 
 

                                                                    Obr. 1 
 

Existuje rovněž řada konstrukcí, které umožní vytvořit magický čtverec například tak, že do 
jednoho řádku (nebo sloupce) zvolíme libovolná čísla (například své datum narození) a pak 
doplníme čtverec na magický. Tato hříčka může být jistě zábavná, v dalším se však takými čtverci 
zabývat nebudeme. 
 
 My budeme v dalším textu pracovat s následující matematickou definicí (které nevyhovují výše 
uváděné příklady): 
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Magický čtverec řádu n je čtvercové schéma o n řádcích a n sloupcích, v němž jsou vepsána čísla 
1, 2, 3, ∙∙∙ , n2 tak, že součet čísel v každém řádku, sloupci i úhlopříčce je stejný. 
 

Kde se magické čtverce poprvé vyskytují 
 

Pokud by bylo fakticky doloženo to, co se ve světové literatuře běžně píše, byly by právě magické 
čtverce zřejmě nejstarším písemně doloženým matematickým objektem. Obvykle se uvádí, že 
čtverec uvedený na obr. 2 byl podle legendy namalován na krunýři posvátné želvy, která se 
vynořila z řeky Lo. 

 

 
 
                                             Obr. 2: Magický čtverec 3. řádu 
 

Uvedený magický čtverec však nebyl v době jeho vzniku zveřejněn. Byl součástí neveřejných 
dodatků posvátné čínské knihy I-Ťing (česky Kniha proměn). Občas se sice objevily zmínky 
o tajemných schématech, avšak jejich znázornění nebylo zásadně uváděno. První písemná zmínka 
o čtverci, který Číňané nazývali Lo-šu, se objevila až v prvním století našeho letopočtu. Tato 
zmínka byla však výjimečná. Teprve v 10. století našeho letopočtu byl tento čtverec společně 
s dalšími schématy zveřejněn.  
 
O tom, co vlastně bylo v Číně v tomto období o magických čtvercích známo, víme jen ze spisu, 
který v r. 1275 uveřejnil čínský historik JANG HUI (asi 1238−asi 1298). Jang-Hui sice neměl 
prakticky žádné hlubší matematické znalosti, ve zmíněném spisu však popsal řadu magických 
čtverců 3. až 10. řádu. Nepopsal však, jakými konstrukcemi byly tyto čtverce vytvořeny a rovněž 
se nevydával za jejich tvůrce. 
 
Některé z jeho čtverců byly ovšem velmi důmyslné. Jako příklad uveďme alespoň čtverec 9. řádu, 
tzv. Veliký Lo-šu, který je, jak název napovídá, odvozen ze čtverce z obr. 2. Jaká je tato konstrukce? 

 
Očíslujme řádky i sloupce čtverce Lo-šu čísly 0, 1 a 2, jak je uvedeno na obr. 3: 
 

 

 
 

 
Obr. 3 
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Označme L(i, j) číslo v i-tém řádku a j-tém sloupci tohoto čtverce, takže například L(1, 2) = 7. Při 
analogickém očíslování Velkého Lo-šu čísly 0, …, 8 jsou jeho prvky G(i, j) vytvořeny podle pravidla: 

G(3a + b, 3c + d) = L(a, c) + 9 ∙ [L(b, d) - 1], kde a,b,c,d nabývá hodnot 0, 1, 2. 
Např. 

G(7, 2) = L(2, 0) + 9 ∙ [L(1, 2) - 1] = 8 + 9(7 - 1) = 62 
(Pro jistotu připomeňme, že číslo leží v 8. řádku a 3. sloupci čtverce, protože jsme řádky a sloupce 
očíslovali čísly 0 až 8.) První dva řádky Velkého Lo-šu jsou tak 

 

 

 
Obr. 4 

 

Magické čtverce v Evropě 
 

Prokazatelně dříve než v Evropě byly magické čtverce studovány v arabské literatuře a v Indii. Ani 
v jednom z těchto případů však nebylo dosaženo mimořádných výsledků. Obraťme tedy 
pozornost k Evropě. Jak jsme již uvedli, sehrály magické čtverce roli nejen v matematice jako 
takové, ale z mnoha důvodů především mimo matematiku. Připisovaly se jim různé magické 
vlastnosti a objevují se např. v léčitelských středověkých knihách. My se však zmíníme pouze 
o několika souvislostech s magickými čtverci, které charakterizují různorodost výskytu jejich 
problematiky. 
 
Leonhard Euler (1707−1783) patří k největším, matematikům všech dob. Jako jistou kuriozitu 
uveďme, že Euler, který se zřejmě často zabýval i rekreační matematikou, sestrojil následující 
polomagický čtverec (tj. čtverec, v němž jsou stejné součty čísel v řádcích a sloupcích, nikoliv však 
v úhlopříčkách): 

 

 
 

 
Obr. 5 
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Eulerův výsledek je mimořádně důmyslný. Nejen že je čtverec polomagický, ale současně řeší 
jednu obtížnou úlohu související se všeobecně známou deskovou hrou. Ve zcela mimořádném 
světle se nám však tento Eulerův výsledek zjeví, když si uvědomíme, že ho odvodil zpaměti, 
v době, kdy již byl dávno slepý. 
 
Je nepochybné, že magické čtverce v sobě ukrývají i nezanedbatelnou estetickou hodnotu. Není 
proto překvapivé, že je lze možno vystopovat i v umění, zejména pak výtvarném. Prakticky žádná 
práce na toto téma neopomíjí jedno z nejznámějších děl čelného německého malíře Albrechta 
Dürera (1471−1528), rytinu Melencolia I (na obr. 6 je výřez z této rytiny). 
 

 

 
 

Obr. 6 
 

Když se podíváme na poslední řádek, je hned zřejmé, proč tento magický čtverec Dürera zaujal. 
V r. 1514 totiž zemřela jeho matka a pravděpodobně v témže roce vznikla i rytina. 
 
Na posledním obrázku je výjev ze stěny jedné světoznámé katedrály: vidíme mírně pozměněný 
magický čtverec čtvrtého řádu, odvozený z Dürerova čtverce. Proč je tato změna provedena? To 
je přece zřejmé: aby součty dávaly tzv. Kristova léta, tj. 33. 
 

 

 
 

Obr. 7 
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Úkoly 1. lekce 
 
1) Co je zajímavého na čtverci z obrázku 1? (10 bodů) 
2) Sestrojte jiný magický čtverec 3. řádu než je čtverec na obr. 2. (10 bodů) 
3) Odvoďte součet čísel v jednotlivých řádcích (a tedy i ve sloupcích a úhlopříčkách) magického 

čtverce řádu n. (25 bodů) 
4) Vypočítej čísla ve 3. řádku Velkého Lo-šu. (35 bodů) 
5) Se kterou deskovou hrou souvisí čtverec z obr. 5 a jakou úlohu řeší? (10 bodů) 
6) Ve kterém městě je proslulá Gaudího katedrála, z níž je výjev na obr. 7? (10 bodů) 
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2. lekce Čísla 

V této lekci si ukážeme, jak naši předkové zapisovali čísla a jak se vyvíjelo počítání. Zdá se vám to 
jednoduché? Vždyť náš zápis se nám zdá zcela samozřejmý. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak 
vynikající nástroj, který nám usnadňuje počítání, náš současný zápis čísel představuje. 
 
Zkuste si jen představit, že bychom dosud místo našeho zápisu pomocí číslic 1, 2, …, 9, 0 zapisovali 
čísla tzv. římskými číslicemi, což bylo i u nás ve středověku zcela běžné. 
Římské číslice jistě znáte, tak víte, že například MDLII je číslo 1552 a XXVI je číslo 26. A teď si 
zkuste představit, že byste měli tato čísly vynásobit bez znalosti našeho dnešního zápisu 
s použitím pouze římských číslic! A jak bychom s takovými čísly asi řešili rovnice? 
Cesta k našemu zápisu ovšem byla dlouhá a trvala několik tisíciletí. Tak si ji stručně ukážeme. 

 

Nejstarší zápisy 
 

Vznik prvních matematických pojmů spadá do oblastí nejstarších říčních kultur (Egypt, 
Mezopotámie, Čína, Indie). V první lekci jsme si ukázali původ nejstarších matematických 
symbolů ve starověké Číně. První souvislé matematické texty, jež se nám dochovaly, však 
pocházejí z Egypta a Mezopotámie z přelomu 3. a 2. tisíciletí př.n.l.  
 
Nejvýznamnějšími zdroji našich znalostí o egyptské matematice jsou dva papyry: tzv. Moskevský 
papyrus z 19. st.př.n.l. a Londýnský (Rhindův) papyrus ze 17. století př.n.l. 
 

 

 

 

Obr. 1: Rhindův papyrus – počítání sklonu pyramid 
 

I vývoj k zápisu, který vidíme na Rhindově papyru, však byl dlouhý.  
První počítání asi probíhalo na prstech. Že i takové „počítání“ mohlo být dovedeno ke značné 
dokonalosti, dokládá například tabulka znázorňující čísla pomocí prstů pocházející ze spisu 
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italského matematika Lucy Pacioliho (1445–1514). Můžeme si povšimnout, že v tomto systému 
záleželo nejen na poloze prstů, ale také na tom, zda byla použita ruka pravá či levá. 

 

 

 

Obr. 2: Počítání na prstech 
 

Co si však počít, když potřebujeme vyjádřit číslo vyšší? Vezmeme si na pomoc dřívka nebo 
kamínky a můžeme je skládat do řady, na hromádky, případně je můžeme navlékat na provázky. 
Tímto způsobem se zrodila první počítadla. 
  
Současně s počítáním sílila i potřeba zaznamenávat počet. Nejjednoduššími zápisy čísel byly 
zářezy na kostech nebo dřevěných holích, tzv. vrubovkách. Zápisy pomocí vrubů byly obvyklé jak 
u nás, tak i třeba v Persii, Arábii, Indii a Číně. (Dodnes se nám dochovala rčení: „máš u mě 
vroubek“ či místo „na dluh“ se používá výrazu „na vrub“.) 
 
Jedna z takových vrubovek, tzv. věstonická vrubovka, dokládající paleolitické pokusy o zápis čísel, 

byla nalezena i na našem území. Je to asi 18 cm dlouhá vřetenní kost mladého vlka, kterou v roce 

1937 nalezl prof. Karel Absolon ve Věstonicích. Je na ní 57 hlubokých zářezů: prvních 25 stejně 

dlouhých zářezů je – při troše fantazie – uspořádáno do skupin po pěti, pak následují 2 dlouhé 

zářezy, které oddělují dalších 30 krátkých zářezů.  

 

 

Obr. 3: Věstonická vrubovka 
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Zcela odlišný způsob zápisu čísel byl pomocí uzlů. Uzlové zápisy se používaly např. v Číně, 
nejznámější takové zápisy však pocházejí od jihoamerických Inků; barevné svazky provázků s uzly 
se nazývají kipu. V muzeích je jich dnes uloženo kolem 600. Asi čtyři pětiny z nich zaznamenávají 
pouze čísla, pětinu se ještě nepodařilo rozluštit.  
 
Kipu se „četly“ zrakem i hmatem. Záleželo na barvě, tloušťce, popisovaném tématu a také na 
druhu uzlu. Čísla byla vyjadřována v desítkové soustavě a číselnou hodnotu uzlu udávalo to, 
kolikrát se provlékl provázek uzlem. 

 

 
 

Obr. 4: Kipu 
 

Zápis čísel pomocí vrubovek či uzlů se udržel dlouho. Pro běžný život to zpočátku postačovalo. 
Avšak vývoj šel dál a člověk objevil další způsob zaznamenávání, totiž na větší hladké plochy. Začal 
objevovat písmo. 
 
První zápisy jsou jen malby na stěnách jeskyň představující nějakou událost. Postupem času se 
události začaly vyjadřovat pomocí více obrázků. Později se obrázky ještě zjednodušily, značně jich 
přibylo (např. obrázky pro vlastnosti předmětů) a ustálily se. Před asi 5000 lety tak vzniklo 
hieroglyfické písmo.  
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Egypt a Mezopotámie 
 

Abychom pochopili symbolické zápisy čísel, musíme si připomenout některá fakta, která jistě ze 
školy znáte. 
 
Pro zápis čísel jsou podstatné dvě skutečnosti. Jednak početní soustava, kterou používáme a pak 
to, zda daná soustava je tzv. poziční nebo nepoziční. Jistě víte, že naše soustava je desítková 
poziční. Co to znamená? Čísla vyjadřujeme v mocninách deseti: v jednotkách, desítkách, 
stovkách, tisících atd. Desítková soustava je velmi častá, nikoliv však jediná možná. Některé 
kultury užívaly i soustavy dvacítkové, dvanáctkové aj. Možná víte, že i naše počítače pracují 
v jiných soustavách: dvojkové, osmičkové apod. 
 
Co to znamená, že naše soustava je poziční? Nemáme speciální symbol pro jednotky, desítky, 
stovky apod. To, zda například symbol 2 označuje dvě jednotky nebo dvě desítky či stovky závisí 
na tom, na jakém místě (pozici) v zápisu stojí. Proto třeba 312 pro nás znamená 
3 100 1 10 2 1     . Kdybychom však počítali například v osmičkové soustavě, znamenal by stejný 
zápis 3 64 1 8 2 1     , což je v našem zápisu číslo 202. 
 
Nyní již rozumíme tomu, co to znamená, že Egypťané užívali nepoziční desítkovou soustavu. Měli 
zvláštní znak – hieroglyf – pro jednotku každého řádu od jednotek po miliony, tyto znaky pak 
jednoduše shromažďovali vedle sebe či pod sebe: 

 

 

 
 

Obr. 5: Egyptské hieroglyfy 
 
Takto například Egypťané zapsali čísla 2 465 a 3 023 013: 

 

 
 

Obr. 6 
 

Hieroglyfické písmo bylo příliš pracné pro denní používání, proto se časem obrázky ještě 
zjednodušily a vzniklo tzv. písmo hieratické. Hieroglyfy se potom dále používaly jen při tesání do 
kamene. 
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Vývoj v Mezopotámii byl jiný. V dlouhém vývoji jednotlivých říší v této oblasti mezi Eufratem 
a Tigridem se po dlouhém vývoji ustálilo klínové písmo využívající šedesátkovou soustavu. 
Zatímco Egypťané ryli své znaky kladivy a dláty nebo je kreslili rákosovými rydly na papyry, 
v Mezopotámii psali na hliněnou tabulku, do níž tlačili znaky pomocí dvou typů rydel z rákosu či 
slonoviny.  
 
Okolo roku 2600 př.n.l. bylo zavedeno klínové rydlo, které mohlo vytvářet ostřejší čáry a klínovité 
tvary rozličného druhu. Tak se objevily „klínové“ znaky. Byly užívány dva základní tvary, vertikální 

klín označující „jedna“ a špice  představující „deset“. Tyto dva symboly se spojovaly 
tak, aby se vytvořila potřebná čísla. Způsob zápisu čísel od 1 do 59 byl podobný egyptskému 
zápisu, jak ukazuje následující tabulka. 
 

 
 

Obr. 7: Klínopisné znaky 
 
Od čísla 60 výše bylo využito pozičního systému, znak pro 60 byl stejný jako pro 1. Mělo-li se 
zapsat např. 63, připisoval se ke znaku 60 napravo znak trojky. Aby se nestal omyl a zápis se nečetl 
1 + 3 = 4, byla mezi oběma znaky mezera (obr. 8). 

 

 

 

 
Obr. 8: Číslo 63  
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Podobně 120 = 2 × 60 mělo stejný znak jako 2, 180 jako 3, 600 = 10 × 60 jako 10  atd. Stejným 
způsobem byla zapisována i čísla vyšší než 602 = 3600. Tento způsob psaní však nebyl 
jednoznačný, skutečná hodnota čísla se určovala podle smyslu úlohy. Tato soustava čísla přesně 
neurčovala, nelze ji považovat za striktně poziční. Například symboly pro 610 = 10 × 60 + 10 mohly 
být snadno chybně přečteny jako 10 +10.  
 

 

Obr. 9: Babylonské zápisy čísel 610 a 20 bylo možno snadno zaměnit 
 
Nesnáze s interpretací se stupňovaly, nebyl-li v některých řádech žádný vstup. Proto si poziční 
soustava notace nakonec vyžádala vynález symbolu nula, který by vyznačil prázdné místo 
v poziční reprezentaci čísla.  
 

Početní soustava ve starověké Číně 

 
Číňané užívali desítkovou soustavu a číslice používané pro vědecké účely zapisovali pomocí 
vodorovných a kolmých svislých čárek.  
 

 

Pokud čísla od 1 do 9 používali na místě vyšších řádů, zapsali je obráceně oproti řádu 
předchozímu. Na místě desítek tak byly symboly:  

 

 

Číslo 6 666 zapsané v této čínské desítkové soustavě by vypadalo takto: 
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Tento způsob zápisu „vědeckých číslic“ je odvozen ze zvyku zapisovat čísla na kosti a později na 
bambusové tyče. Musíme ho odlišovat od tradičních obrázkových symbolů, které se psaly na 
papír, hedvábí nebo dřevo štětcem namočeným v tuši a uplatňovaly se pro daňové účetnictví. 
 
Pro zajímavost ještě uveďme, jak zapisovali čísla Mayové. Ti měli velmi vyspělou číselnou 
symboliku. Používali poziční dvacítkovou soustavu. Protože však čísla používali především ke 

kalendářním údajům, základ 20 se nedodržoval důsledně. Vzhledem k tomu, že součin 1820 
udává zhruba počet dní v roce, narušilo číslo 18 dvacítkovou hierarchii. Prvních dvacet jednotek 
(nultého řádu) tvořilo jednu jednotku řádu vyššího (prvního), pak však jen 18 jednotek tohoto 
řádu vytvořilo jednotku řádu druhého. Jednotka druhého řádu tak měla jen 360 původních 
jednotek. Tvoření jednotek vyšších řádů pak už pokračovalo opět po dvaceti. Tento způsob psaní 

čísel Mayové užívali již kolem počátku našeho letopočtu. (Největší rozkvět jejich kultury je 

odhadován na 6.–11. stol.) 

 
Mayský zápis čísel je zřejmý z následujícího obrázku. 

 

 

Obr. 10: Mayské číslice 
 

Na závěr pouze uveďme, že naše poziční desítková soustava vznikala v Indii. Dokonale rozvinutá 
poziční soustava však potřebuje také znak nuly, který vyjadřuje v daném čísle neobsazení 
některých řádů.  
 
To, že číslicím pocházejícím z Indie dnes říkáme „arabské“, má svůj důvod, neboť Arabové se 
zasloužili o jejich rozšíření do Evropy. Tyto číslice přivítali zejména evropští obchodníci, protože 
počítání s nimi bylo mnohem jednodušší než pomocí římských číslic. Přesto to trvalo velmi 
dlouho, než římské číslice v Evropě ustoupily praktičtějšímu zápisu. 
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Ukázky egyptského počítání 
 

Sčítání a odčítání čísel vyjádřených hieroglyficky je snadné: pouze se shromažďují, resp. ubírají 
znaky pro jednotky jednotlivých řádů. Při sčítání je jen občas třeba nahradit 10 jednotek určitého 
řádu jednou jednotkou řádu vyššího (sejde-li se deset či více stejných znaků), při odčítání je občas 
třeba nahradit jeden znak vyššího řádu deseti znaky řádu nižšího (aby mohl být odebrán patřičný 
počet znaků).  
 
Egypťané odečítali vždy jen menší číslo od většího. Vypočítejme například součet 346 + 235. Při 
sčítání seskupíme zápisy odpovídajících čísel. 

 

 
 

Ve výsledku pak jen nahradíme deset znaků pro jednotku jedním znakem pro desítku a získáme 
zápis čísla 581: 

 

  
 
Při odčítání bylo někdy nutné nahradit jeden znak vyššího řádu deseti znaky řádu nižšího (aby 
mohl být odebrán patřičný počet znaků). Egypťané odečítali vždy jen menší číslo od většího, 
protože nulu ani záporná čísla neznali a nepoužívali. 
 
Například při výpočtu rozdílu 543 – 285 není problém odebrat dva znaky pro stovku od pěti těchto 
znaků, ale bez úpravy nelze odebrat osm znaků pro desítku od čtyř ani pět znaků pro jednotku od 
tří. Jeden znak pro stovku proto nahradíme deseti znaky pro desítku a jeden znak pro desítku 
nahradíme deseti znaky pro jednotku – viz následující obrázek. 

 

 
 

Obr. 11: Upravený zápis čísla 543 
 

Od takto vyjádřeného čísla 543 nyní snadno odečteme číslo 285, neboli odebereme dva znaky 
pro stovku, osm znaků pro desítku a pět znaků pro jednotku. Výsledek je – jak jsme ostatně mohli 
očekávat – roven 258: 
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Násobení a dělení je poněkud komplikovanější. Násobení staří Egypťané prováděli tak, že jeden 
činitel postupně zdvojnásobovali a vhodné násobky pak sečetli. Ukažme si tento postup na 
příkladu. Vypočítáme například součin 15 13 .  
 
Číslo 15 budeme postupně zdvojnásobovat, takže obdržíme dvojnásobek 30, čtyřnásobek 60 
a osminásobek 120. Další násobek již počítat nebudeme, protože násobíme pouze třinácti! Pak si 
uvědomíme, že 13 = 8 + 4 + 1. Vynásobit číslo 15 číslem 13 je tedy totéž, co sečíst násobky čísla 
15 číslem 8, číslem 4 a číslem 1. Na následujícím obrázku je zachycen postup zapsaný pomocí 
hieroglyfů a přepsán pomocí našeho zápisu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12: Egyptské násobení 
 
Podobně Egypťané postupovali při dělení. Zdvojnásobovali dělitele, popřípadě si pomáhali 
zdesetinásobováním a hledali součet, který je roven dělenci. Vypočítáme například podíl 
1120 : 80. 
 
Hledejme, které násobky čísla 80 čísly 1, 2, 4, 8 atd., popř. číslem 10, dají dohromady 1120. 
Výsledek 14 uvedeme pouze v našem zápisu, egyptský zápis pomocí hieroglyfů si jistě dovedete 
zrekonstruovat. 
 

 1 80 

 2 160 

/ 4 320 

/ 10 800 

 14 1120 

  
Obr. 13: Egyptské dělení 

 
Pokud vás zajímá, jak počítali v Mezopotámii, Číně nebo Indii, můžete to nalézt v literatuře. Jistě 
však souhlasíte s tím, že naše počítání je díky našemu zápisu vlastně velmi jednoduché. 
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Úkoly 2. lekce 
 
1) Vypočítejte a v hieroglyfickém zápisu zapište následující úlohy: 
   a) 489 + 8 549 
   b) 673 ∙ 43 
   c) 540 : 9 
   Výpočet můžete zapsat rukou a výsledek poslat např. jako fotografii. (20 bodů) 
 

2) Egypťané využívali pouze tzv. kmenné zlomky, tj. zlomky tvaru 
1

n
 . (Jedinou povolenou 

výjimkou byl zlomek 
2

3
 .) Všechna čísla odpovídající zlomkům, které nebyly předepsaného 

tvaru, vyjadřovali jako součet navzájem různých kmenných zlomků. Např. 
5

9
 vyjádřili jako 

1 1

2 18
 . Vyjádřete jako součet navzájem různých kmenných zlomků čísla 

3

8
 a 

4

11
. (30 bodů) 

 
3) Na jedné mezopotámské hliněné tabulce je dvojice čísel − viz následující obrázek: 
  

 
  
Najdeš, jaký je vztah mezi těmito čísly? 
Nápověda: v pravém čísle je některá pozice prázdná, je tedy nutno na některém místě doplnit 
nulu. (50 bodů) 
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3. lekce Eulerova úloha o 36 důstojnících 

V moderní matematice hrají důležitou roli tzv. latinské čtverce. Jsou to jednoduchá schémata, 

která mají mnoho využití např. v šifrování, v plánování experimentů i v řadě teoretických 

disciplín. V této lekci si ukážeme, jak se tato problematika v matematice objevila a ukážeme si 

základní vlastnosti těchto objektů. 

 

Eulerova úloha 
 

Již v první lekci jsme se zmínili o geniálním matematikovi Leonhardu Eulerovi, který žil v letech 

1707 až 1783. Euler se narodil ve švýcarské Basileji, kde vystudoval, celý život však působil 

v Petrohradě a v Berlíně. Vývoj matematiky ovlivnil tak jako málokdo jiný v historii. Bez nadsázky 

lze říci, že stál u zrodu většiny odvětví moderní matematiky a zásadně přispěl k jejich rozvoji. 

 

Euler však vynikal i další pozoruhodnou vlastností: uměl zformulovat i velmi složité matematické 

problémy tak, aby jim mohl porozumět i člověk bez hlubšího matematického vzdělání.  

 

Úlohu o 36 důstojnících předložil Euler 17. 10. 1776 petrohradské akademii. Její formulace je 

jednoduchá: 

Sestavte 36 důstojníků 6 různých hodností ze 6 různých pluků do čtverce tak, aby v každé řadě 

a v každém zástupu byli důstojníci všech hodností a všech pluků! 

 

Úloha na první pohled vypadá jako nevýznamná matematické hříčka a není jasné, proč vůbec 

takový problém Euler předložil významné vědecké instituci. Ukažme si tedy jaká matematika je 

v tomto problému skryta a proč ji Euler akademii předložil. 

 

Latinské čtverce 
 

Inspirací a důvodem toho, že se Euler touto problematikou začal zabývat, byla pravděpodobně 

úloha z jedné knihy o tzv. „rekreační matematice“, kterou Euler četl. V této knize byla úloha, s níž 

jste se možná již někde setkali: 

Sestavte 16 karet čtyř různých hodností a čtyř různých barev do čtverce tak, aby v každém řádku 

a v každém sloupci byly karty všech hodností a všech barev. 

 

Jistě na první pohled vidíte podobnost této úlohy s úlohou o důstojnících! Pro Eulera, který úlohu 

samozřejmě snadno vyřešil, však byla úloha impulsem k vytvoření teorie latinských čtverců. 

Co to tedy latinské čtverce jsou? 
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Mějme nějakou konečnou množinu, např. množinu A =  1,2,...,n . Latinským čtvercem řádu n 

rozumíme takové čtvercové schéma o n řádcích a n sloupcích, že v každém řádků a v každém 

sloupci je každý prvek množiny A právě jednou. (Možná víte, že taková schémata se v matematice 

nazývají matice a v řádcích a sloupcích jsou tzv. permutace prvků 1, 2, …, n.) 

 

Na obr. 1 jsou latinské čtverce 2. a 4. řádu. 

 

 
 

Obr. 1 
 

Latinských čtverců daného řádu je ovšem více. 

 

K matematickému popisu Eulerovy úlohy však potřebujeme ještě další pojem. Mějme dány dva 

latinské čtverce řádu n. Vytvoříme z nich nové čtvercové schéma (které již není latinským 

čtvercem) následovně. Prvky nového čtverce budou uspořádané dvojice, jejichž první složkou je 

prvek prvního latinského čtverce a druhou složkou prvek druhého latinského čtverce stojící na 

odpovídajícím místě. 

 

Pokud se vám zdá tento popis složitý, jistě bude zřejmý z obrázku 2. (Uspořádané dvojice 

zapisujeme pro jednoduchost jako dvojciferná čísla.) 

 

 

 
Obr. 2 

 

Například v prvním řádku a druhém sloupci nového čtverce je dvojice 21, protože v prvním čtverci 

je na tomto místě 2 a ve druhém čtverci 1. 

 

A nyní již můžeme zavést ten nejdůležitější pojem. Když sestavíme ze dvou latinských čtverců 

popsaným způsobem nový čtverec, může avšak nemusí se stát, že v novém čtverci je každá 

dvojice právě jednou. Pokud to nastane, tj. v nově sestrojeném čtverci jsou všechny dvojice 

navzájem různé, řekneme, že původní latinské čtverce jsou ortogonální. 
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Čtverce 2. řádu na obr. 2 tak ortogonální nejsou, v novém čtverci jsou opakující se dvojice. Na 

obr. 3 však vidíme, že ortogonální čtverce mohou existovat, uvedené čtverce 3. řádu jsou 

ortogonální. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 3 

 
Nyní již můžeme úlohu o 36 důstojnících snadno přeformulovat do „matematické“ terminologie. 

Očíslujeme-li hodnosti důstojníků čísly 1 až 6 a stejně tak očíslujeme i jejich pluky, znamená 

Eulerova úloha nalézt ortogonální latinské čtverce 6. řádu. Nyní si vysvětlíme, proč Euler 

zformuloval úlohu právě pro čtverce 6. řádu. 

 

Existence ortogonálních latinských čtverců 
 

Čtverce 2. řádu na obr. 2 ortogonální nejsou. Protože jiné čtverce 2. řádu zřejmě neexistují, 

můžeme tvrdit, že ortogonální čtverce 2. řádu neexistují. Z obr. 3 však vidíme, že ortogonální 

čtverce 3. řádu existují. Pokud vyřešíte úlohu 1, dokážete tím současně, že existují ortogonální 

čtverce 4. řádu. Jak to však je pro větší n? 

 

Pro všechna lichá 1n   tuto otázku geniálně vyřešil právě Euler. Popišme si jeho objev. 

V první lekci jsme se zabývali magickými čtverci. Nyní si ukážeme, jak lze sestrojit pro každé liché 

n magický čtverec n-tého řádu. Víme, že v něm tedy budou  čísla 1, 2, …, n2 . Místo složitého 

popisu si to budeme ukazovat na čtverci pátého řádu. Pro každé jiné liché n by byl postup zcela 

analogický. Sledujme postup na obr. 4: 

 

 
 

Obr. 4 
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Číslo 1 vždy napíšeme doprostřed prvního řádku. Další postup se řídí dvěma pravidly: 

Pravidlo 1: Je-li poslední vepsané číslo i, napíšeme další číslo 1i   o jeden řádek výše a o jeden 

sloupec doprava (jednoduše řečeno šikmo doprava nahoru). 

 

K tomuto pravidlu musíme dodat jisté vysvětlení. Jak vepíšeme číslo nad první řádek případně 

doprava od posledního (pátého) sloupce? Postup je jednoduchý: dohodneme se, že nad prvním 

řádkem je poslední řádek a napravo od posledního sloupce je první sloupec. Prohlédni si obr. 4: 

kam vepisujeme číslo 2? Protože je 1 ve třetím sloupci, bude 2 ve čtvrtém sloupci. A protože je 

1 v prvním řádku, musí být 2 nad prvním řádkem, tj. v posledním řádku. Vepsání čísla 3 je 

jednoduché, tomu, proč je číslo 4 v prvním sloupci, již rozumíme. Vepsání 5 je jednoduché. Nyní 

však máme problém: číslo 6 bychom měli vepsat na místo, kde je již 1. V takovém případě platí 

další a poslední pravidlo. 

 

Pravidlo 2: Je-li místo na něž máme vepsat další číslo již obsazeno, vepíšeme je pod poslední 

vepsané číslo. 

 

Proto jsme číslo 6 vepsali pod číslo 5. 

Další pokračování již jistě zvládneš! Ověř, že vzniklý čtverec je opravdu magický! 

 

Tak jsme si ukázali konstrukci magického čtverce lichého řádu. Samozřejmě existují i jiné magické 

čtverce lichých řádů, to však nyní není důležité. Jak to však souvisí s ortogonálními latinskými 

čtverci? To si nyní ukážeme. Sestrojený magický čtverec pátého řádu ve dvou krocích upravíme. 

 

Krok 1: Od každého čísla ve čtverci odečteme 1, takže tam budou čísla 0, 1, 2, …, 24. 

 

Druhý krok bude trochu obtížnější. 

Ve druhé lekci jsme, kromě jiného, ukazovali, jak můžeme čísla vyjadřovat i v jiných číselných 

soustavách než v desítkové, Například zápis 322 by v pětkové soustavě znamenal 23 5 2 5 2    , 

tj. 87 v našem dekadickém zápisu. 

Nyní následuje další, poněkud obtížnější krok: 

 

Krok 2: Čísla ve čtverci upraveném v kroku 1 vyjádříme v pětkové soustavě, přičemž jednociferná 

čísla napíšeme jako dvojice s prvním členem nula, tj. například 0 napíšeme jako 00, 3 jako 03 

apod. (Jistě je nám jasné, že třeba číslo 17 napíšeme jako 32.) Ukažme si některá čísla v takto 

přepsaném čtverci. 
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Obr. 5 

 

Zbývající čísla ve čtverci jistě zvládnete doplnit!  

 

V této chvíli konstrukce ortogonálních latinských čtverců pátého řádu končí: jeden čtverec je 

tvořen prvními složkami a druhý druhými složkami čísel z obr. 5. Vypište si tyto čtverce; snadno 

ověříte, že jsou ortogonální. 

 

Nyní nám již zbývá jen odpověď na otázku, proč Euler předkládal úlohu pro čtverce šestého řádu. 

Víme, že pro každé liché n umíme ortogonální čtverce tohoto řádu sestrojit. Když vyřešíte úkol 1, 

dokážete tím, že existují i ortogonální čtverce čtvrtého řádu. Pro řád 6 však Euler konstrukci 

nenašel, nemohl však ani dokázat, že takové čtverce neexistují. 

 

To, že ortogonální čtverce šestého řádu opravdu neexistují, se podařilo dokázat až v r. 1900. Dnes 

již víme, že pro každé 2n  ortogonální čtverce existují s jedinou výjimkou. Tou je právě číslo 6. 

 

Úkoly 3. lekce 
 

1) Sestavte 16 karet do čtverce tak, abyste splnili podmínku popsanou na str. 1. Můžete poslat 

fotografii. (10 bodů) 

2) Zdůvodněte, že existují latinské čtverce libovolného řádu 2n  . (10 bodů) 

3) Doplňte chybějící čísla v magickém čtverci na obr. 4. (30 bodů)  

4) Doplňte chybějící čísla do čtverce na obr. 5 a vypište dva ortogonální latinské čtverce, z nichž 

je čtverec z obrázku vytvořen! (50 bodů) 
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4. lekce Nekonečno 

Dnes si ukážeme, jak se matematika po mnoha staletích marného úsilí vypořádala s problémem, 

kterým se zabývali matematikové i filosofové od starověku. Tím problémem je nekonečno. 

 

Možná se vám zdá, že na tom přece není nic složitého. Vždyť je přece samozřejmé, že přirozených 

čísel nebo všech bodů na přímce je nekonečně mnoho. Jenže když se nad tím hlouběji zamyslíme, 

brzy zjistíme, že to tak jednoduché není. Popsat všechny problémy, které se před nás postaví při 

zkoumání nekonečna, a porozumět řadě podivných vlastností, které nekonečné množiny mají, si 

nyní popisovat nemůžeme. To je obsahem až některých přednášek na vysoké škole. My si 

naznačíme jen některé. 

 

Ve škole běžně pracujeme s množinou všech přirozených čísel 1, 2, 3,…n, … . Můžeme však vypsat 

všechna přirozená čísla? Je snad jasné, že to se nikdy nikomu nepodaří! Není to příliš troufalé 

hovořit o množině všech přirozených čísel, jako kdybychom ji opravdu měli hotovou? A podobné 

je to třeba s přímkou: narýsujeme někdy nějakou přímku celou? Uvidíme někdy celou přímku? To 

se nám také nikdy nepodaří. 

 

A ještě komplikovanější je to s představou, že prostor i čas jsou nekonečně dělitelné, že každý 

časový i délkový úsek lze rozdělit na poloviny. Při rozboru situací, které takto vzniknou, se již 

v antickém Řecku objevily problémy, s nimiž si tehdejší věda neuměla poradit. Možná znáte 

některé tzv. aporie pohybu, v nichž starořecký filozof Zénón z Eleje (490?–430?) komentoval tyto 

problémy. Nejznámější z těchto aporií se nazývá Achilleus a želva  (obr. 1): 

 

 
Obr. 1: Achilleus a želva 

 

Jak může rychlonohý Achilleus dohonit želvu, která před ním pomalu leze, když vždycky musí 

nejprve doběhnout na místo, kde ona již byla, leč ta je v tu chvíli už zase o kus dále! A tak před 

ním v každé chvíli zbývá nekonečně mnoho úseků, které nemůže nikdy proběhnout. 

 

Starořečtí matematici a filosofové se s touto problematikou vyrovnali tak, že dospěli k názoru, že 

lidem je povoleno zkoumat jen některé stránky nekonečna. To, že přirozených čísel je nekonečně 

mnoho znamená, že je můžeme psát pořád dál a dál, nikdy je však nevypíšeme všechna. Když 

rýsujeme přímku, můžeme ji neustále prodlužovat, nikdy ji však nenarýsujeme celou. 
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Takové objekty, jako je například množina všech přirozených nebo všech reálných čísel, však 

podle nich nemůže člověk vůbec uvažovat, protože je nikdy nemůže vytvořit, a proto ani nemá 

smysl zkoumat nějaké jejich vlastnosti. 

 

Tento stav se nadlouho ustálil, zásadní zlom přineslo až 19. století. 

 

Vznik teorie množin 
 

V průběhu staletí se vynořila řada problémů, jejichž řešení vyžadovalo  zkoumání vlastností 

nekonečných množin (byť se jim tehdy ještě tak neříkalo). Tím hlavním se ukázalo to, zda je lze 

porovnávat podle velikosti. Je víc čísel přirozených nebo celých? Racionálních nebo iracionálních? 

Je víc bodů na úsečce dlouhé 1 km než na úsečce dlouhé 1 mm? A v souvislosti s hledáním 

odpovědí na tyto otázky se začaly objevovat podivné vlastnosti nekonečných množin. 

 

Porovnat velikost konečných množin je snadné: spočítáme kolik mají prvků. Jak to však provést 

u nekonečných množin, když počet jejich prvků „spočítat“ nelze? A má vůbec tato otázka smysl? 

Může být jedno nekonečno „větší“ než jiné, nebo jsou všechna nekonečna stejná? Možný návod 

k řešení této situace můžeme nalézt u konečných množin. 

 

Představme si, že máme košík jablek a košík hrušek (obr. 2). Můžeme zjistit, zda je jich stejně, 

aniž bychom počítali. kolik je jablek a kolik hrušek? 

 

 
 

Obr. 2 

 

Jistě jste přišli na to, jak může porovnat jejich množství i člověk, který by neuměl počítat. 

Vyjímáme postupně z košíku jedno jablko a jednu hrušku. Když takto systematicky postupujeme, 

může se stát, že s posledním jablkem současně vytáhneme i poslední hrušku, a pak je jich stejně, 

nebo z jednoho košíku vytáhneme poslední kousek ovoce a ve druhém ještě nějaké zůstanou. 

Hned vidíme, čeho bylo více. Jednoduše řečeno, v košících bylo stejné množství ovoce, když bylo 

možné jablka a hrušky vzájemně spárovat. (Odborně říkáme, že mezi množinou jablek 

a množinou hrušek existuje bijekce. Této terminologii se však můžeme vyhnout.) 
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Jistě vás hned napadá, zda by stejný postup nebylo možné využít i pro nekonečné množiny. Co 

kdybychom řekli, že nekonečné množiny jsou stejně velké, když je lze spárovat tak, jak jsme 

párovali jablka a hrušky (pokud jich bylo stejně)? 

 

Jedním z prvních, kdo se o to pokusil, byl v 17. století vědec, jehož jméno jistě všichni znáte: 

Galileo Galilei (1564–1642). Ten si uvědomil, že lze spárovat všechna přirozená čísla s jejich 

druhými mocninami: 

    1   2   3    4     5    ….   

    1   4   9   16   25   ….    

 

To by mělo znamenat, že čísel v prvním i druhém řádku je stejně mnoho. Současně je však zřejmé, 

že ve druhém řádku jsou jen některá čísla z prvního řádku. A přitom víme, že platí pravidlo: celek 

je větší než část. V prvním řádku je přece více čísel než ve druhém! 

 

Jaký závěr z této podivné situace Galilei vyvodil? Rozhodl se, že nekonečné množiny nemá smysl 

podle velikosti porovnávat, protože takové úvahy vedou k podivným výsledkům. 

 

Tento Galileiho závěr sice dnes ‒ jak dále uvidíme ‒ nesdílíme, ale zjistili jsme první rozdíl mezi 

konečnými a nekonečnými množinami. Jaký? 

 

Když párujeme konečné množiny (tak jak jsme párovali jablky a hrušky před chvílí) a zjistíme, že 

tyto množiny mají stejný počet prvků, nemůže se stát, že bychom při jiném postupu párování 

(pokud se nespleteme), došli k jinému výsledku. U nekonečných množin je tomu jinak! Jak vidíme 

z Galileiho příkladu, můžeme při jednom způsobu párování (každému přirozenému číslu 

přiřadíme jeho druhou mocninu) spárovat všechny prvky prvního řádku se všemi prvky druhého 

řádku, a žádný prvek nikde nepřebývá. Když však prvky druhého řádku párujeme se stejnými 

prvky prvního řádku (tj. s jedničkou spárujeme jedničku, se čtverkou čtverku atd.), vyčerpáme 

všechna čísla druhého řádku a v prvním řádku jich dokonce nekonečně mnoho zůstane. 

 

A musíme si zvykat i na jiné podivnosti. Před chvílí jsme se ptali, zda je na dlouhé úsečce více 

bodů než na úsečce kratší. Co myslíte: půjde body obou úseček spárovat? Jistě, to je přece 

snadné! Stačí se podívat na obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 
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Takových, na první pohled podivných skutečností, byla postupně zjištěna celá řada. Zdálo se, že 

platí podivný výsledek: prvky libovolných dvou nekonečných množin bude vždy možno spárovat. 

Jinak řečeno, přijmeme-li existenci párování jako důkaz toho, že dvě množiny jsou stejně velké, 

jsou stejně velké všechny nekonečné množiny! 

 

To, že tomu tak není, dokázal až v roce 1873 německý matematik Georg Cantor. Abychom si mohli 

názorně vysvětlit jeho výsledek, ukážeme si výrazný příklad podivných vlastností nekonečných 

množin. Představme si, že žijeme ve světě, kde opravdu existují nekonečné množiny (žije tam 

nekonečně mnoho lidí, domy mohou mít nekonečně mnoho pokojů apod.). V tomto světě je 

hotel, který má nekonečně mnoho jednolůžkových pokojů, které jsou očíslovány všemi 

přirozenými čísly (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

 

Představte si, že hotel je plně obsazen a přijde další návštěvník. V našem světě by ho musel 

obsazený hotel odmítnout. V nekonečném světě ho však recepční snadno ubytuje, i když není 

povoleno vytvářet přistýlky apod. Přijdete na to. jak to udělá? 

 

Jednoduše: do hotelového rozhlasu zadá pokyn, aby se všichni hosté přestěhovali do pokoje 

s číslem o jedničku vyšším. Tím se uvolní pokoj s číslem 1 a do tohoto pokoje se nový host 

nastěhuje. 

 

Jistě je vám jasné, že velmi podobně bychom mohli postupovat, kdyby se do obsazeného hotelu 

dostavil libovolný konečný počet dalších návštěvníků. Lze však vyřešit situaci, kdy by se v hotelu 

chtělo ubytovat nekonečně mnoho dalších návštěvníků? Představme si: hotel je plně obsazen 

a před hotelem stojí zástup nekonečně mnoha dalších zájemců: Co si recepční počne? 

 

Lze jedním pokynem uvolnit nekonečně mnoho pokojů? Jistě. Každý host se přestěhuje do pokoje 

s dvojnásobným číslem. Tím dosavadní hosté obsadí všechny pokoje se sudým číslem a uvolní se 

všechny liché pokoje. Jistě si snadno zdůvodníte, že do těchto pokojů se čekající zástup může 

nastěhovat. Lze dokonce dokázat mnohem více, ubytovat můžeme i nekonečně mnoho 

nekonečných zástupů. 

 

Může se tedy stát, že přijde taková skupina hostů, že ji ubytovat nebude možno? 
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Ukážeme si, že se to stát může. Problém nám způsobí třeba skupina hostů, jichž bude tolik, kolik 

je reálných čísel v intervalu (0, 1). 

 

Připomeňme si, že každé číslo z tohoto intervalu má dekadický rozvoj tvaru 
1 2 30, na a a a , kde 

všechna ai  jsou některé cifry 1, 2, … ,9, 0.  Připusťme, že nyní recepční hotelu řekne, že všechny 

hosty označené takovými čísly v hotelu ubytovala. Jak jí dokážeme, že to není možné? 

 

Necháme si předložit seznam ubytovaných: 

 

číslo pokoje číslo hosta 

1 
11 12 13 10, na a a a  

2 
21 22 23 20, na a a a  

3 
31 32 33 30, na a a a  

  

n 
1 2 30, n n n nna a a a  

  

Nyní snadno zadáme reálné číslo z intervalu (0, 1), které v seznamu zcela jistě není! Napadá vás, 

jak na to? 

 

Dejme tomu, že se rozhodneme vytvořit číslo 1 2 30, nbb b b . Zadáme, jak budou postupně 

určena čísla na jednotlivých desetinných místech. Jak určíme číslo 1b ? To se podíváme na číslo 

11a  v tabulce. Může se stát, že 11 2a  . V tom případě zadáme 1 3b  . Pokud bude 11 2a  , 

zadáme 1 2b  . Zcela analogicky postupujeme u dalších cifer. K zadání hodnoty 2b  se podíváme 

do seznamu na cifru 22a . Je-li 22 2a  , definujeme 2 3.b   Pokud je 22 2a  , položíme 2 2b  . 

A tak postupujeme po diagonále v seznamu dále. Hodnotu 3b určíme podle toho, čemu se rovná 

33a  atd. 

 

A v této chvíli jsme hotovi. Podle tvrzení recepční jsou v seznamu všechna čísla z intervalu (0, 1), 

číslo, které jsme vytvořili, však v seznamu určitě není. Proč? Nemůže to být číslo z pokoje 1. Od 

tohoto čísla se jistě naše číslo liší alespoň na prvním desetinném místě. Nemůže to však být ani 

číslo z pokoje 2. Vždyť od tohoto čísla se určitě liší alespoň na druhém desetinném místě atd. 

 

Uvědomujete si, co jsme právě ukázali? Reálná čísla z intervalu (0,1) nelze spárovat s čísly 

přirozenými. Ať děláme cokoliv, vždycky některá reálná čísla budou přebývat. Názorně řečeno, 

reálných čísel je více než čísel přirozených. 
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Na právě uvedený výsledek přišel jednoho prosincového dne v r. 1873 Georg Cantor. A tento 

výsledek se pro něj stal impulsem k vytvoření jedné z nejdůležitějších teorií moderní matematiky 

− teorie množin. 

 

Množiny, které jsou tak velké jako množina všech přirozených čísel, se nazývají spočetné. Jejich 

velikost se značí symbolem 0א (čti alef nula; א je první písmeno hebrejské abecedy). Spočetné 

množiny mají řadu zajímavých vlastností, například sjednocení dvou spočetných množin je zase 

spočetná množina. A 0א je nejmenší možné nekonečno: každá nekonečná množina má alespoň 

tolik prvků jako množina všech přirozených čísel. Existují však větší nekonečna − například počet 

všech reálných čísel. Dokonce platí, že ke každému nekonečnu existuje nekonečno ještě větší! 

Jinak řečeno: nekonečen je nekonečně mnoho! To však již přesahuje možnosti našeho výkladu. 

 

Úkoly 4. lekce 
 

1) Kolika způsoby lze spárovat dvě množiny, které mají 6 prvků? (10 bodů) 

2) Jak recepční obsazeného hotelu ubytuje milión dalších návštěvníků? (10 bodů) 

3) Popište, jak by recepční mohla ubytovat dva nekonečné zástupy najednou!  

Nápověda: pokuste se ze dvou nekonečných zástupů vytvořit jeden zástup tak, aby bylo možno 

jednotlivce postupně očíslovat přirozenými čísly. (20 bodů) 

4) Pokuste se ubytovat nekonečně mnoho nekonečných zástupů! (40 bodů) 

5) Nalezněte alespoň dvě další reálná čísla z intervalu (0, 1), která nejsou uvedena v seznamu od 

recepční! (20 bodů) 
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5. lekce Host a hostitel 

V první lekci jsme se zabývali magickými čtverci, jejichž vznik klademe do starověké Číny, v této 
lekci se do starověké Číny vrátíme. 
Naši předkové dospěli ve svých matematických znalostech mnohdy do oblastí, které nás udivují 
svou hloubkou a složitostí a vyřešili problémy, s nimiž by řada našich současníků měla velké 
problémy. 
 
Z řady úloh, na nichž bychom mohli dokumentovat počtářské dovednosti našich předchůdců, 
jsme vybrali jednu z mnoha úloh, které jsou obsaženy v tzv. Matematice v devíti knihách. 
 
Tato čínská učebnice matematiky vznikala dávno před začátkem našeho letopočtu. V dobách, kdy 
u nás byla tzv. doba bronzová a později železná, tvořila Čína rozvinutý stát, jehož správu zařizovali 
vzdělaní lidé, jejichž výuka obsahovala i matematiku. Jejich učebnicí byla právě zmíněná kniha. 
 
Nyní si tedy vyřešme jednu úlohu, kterou museli zvládnout zmínění čínští úředníci.  
 
Zadání úlohy Host a hostitel: 
Host vyjel od hostitele a jel rychlostí 300 li za den. Zapomněl však část oděvu. Po třetině dne 
hostitel zapomenutý oděv objevil a vydal se ihned na cestu, aby hosta dohonil. Když předal 
oděv hostovi, ihned obrátil koně na zpáteční cestu a za tři čtvrti dne od odjezdu hosta byl opět 
doma. Jakou rychlostí jel hostitel? 

 
Pro úplnost dodejme, že čínská délková jednotka li je přibližně 576 metrů, pro řešení úlohy to 
však není vůbec důležité. V zadání úlohy není žádný chyták; den má i v Číně 24 hodin 
a předpokládá se, že host i hostitel jeli po celou dobu konstantní rychlostí. 

 

Úkoly 5. lekce 
 
1) Jak dlouho byl hostitel na cestě? (20 bodů) 
2) Za jak dlouho po odjezdu z domu dohonil hostitel hosta? (20 bodů) 
3) Jak dlouho byl v okamžiku setkání na cestě host? (20 bodů) 
4) Jakou rychlostí jel hostitel? (40 bodů) 
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6. lekce Teorie grafů 

Teorie grafů je jednou z nejdůležitějších disciplín moderní matematiky. Má velmi širokou 
a různorodou řadu aplikací v nejrůznějších oborech a tzv. grafové algoritmy dnes pomáhají řešit 
mnoho náročných úkolů. Přitom základní pojmy této teorie jsou velmi jednoduché a její počátky 
jsou spojeny se zdánlivými hříčkami bez vážnějšího dopadu. 

 

Co to je graf 
 

Slovo graf jistě znáte. Víte například, že grafem přímé úměrnosti je přímka apod. Nyní však grafem 
budeme rozumět něco jiného, než jsou grafy funkcí. 
 
Graf si můžeme představit jako nějakou množinu (nejčastěji konečnou) bodů v rovině, přičemž 
některé dvojice bodů jsou vzájemně spojeny (úsečkou nebo jinou čarou). Zmíněné body se 
nazývají vrcholy nebo uzly grafu, spojnice vrcholů se nazývají hrany. Z daného vrcholu nemusí 
vést žádná hrana − takový vrchol je tzv. izolovaný, může z něho však vést hran i více. Jsou-li 
například hranou spojeny každé dva vrcholy, nazývá se graf úplný.  
 
Na obrázku 1a je úplný graf s pěti vrcholy, na obr. 1b je graf, který je tvořen dvěma částmi, které 
nejsou vzájemně propojeny.  

 

 

                                       Obr. 1a                                 Obr. 1b 
 

Jestliže lze v grafu po hranách projít z každého vrcholu do kteréhokoliv jiného, nazývá se graf 
souvislý, v opačném případě je graf nesouvislý. Graf na obr. 1a je tedy souvislý, graf na obr. 1b je 
nesouvislý, je tvořen dvěma souvislými částmi. 
 
Protože jsme v našem popisu grafu neřekli, jak mají být vrcholy grafů rozmístěny, je zřejmé, že 
jeden a týž graf lze nakreslit různými způsoby. Jistě hned vidíte, že graf na obr. 1b můžeme 
nakreslit například tak, aby se žádné dvě hrany neprotínaly. 
 
Popis grafu lze různými způsoby upravovat. Můžeme například hrany orientovat, tj. vyznačit, ze 
kterého vrcholu hrana do druhého vrcholu vede. Hranám můžeme přiřadit nějaká čísla, tzv. 
ohodnocení. Jistě si okamžitě umíte představit řadu reálných situací, které lze takovými grafy 
popsat. Grafem je každá silniční mapa. Ohodnocení hran je například vzdálenost dvou míst na 
mapě. Orientace hran může značit jednosměrné silnice. Grafem je schéma televizoru i mapa 
vodovodní sítě. Ohodnocením pak může být kapacita jednotlivých potrubí.  
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Počátky teorie grafů 
 

V 18. století se občané pruského města Königsberg zabývali následující hříčkou. Městem teče 
řeka Pregel a na řece jsou dva ostrovy. Tyto ostrovy jsou propojeny navzájem a s pevninou celkem 
7 mosty (viz obr. 2). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2 

 
Občany města napadlo, zda je možné uskutečnit procházku městem tak, aby prošli po každém 
mostě právě jednou a na konci se vrátili domů. (Pro úplnost uveďme, že dnes se toto město 
nazývá Kaliningrad a je součástí Ruska. Z původních sedmi mostů zůstaly jen dva, jsou však 
postaveny jinde mosty jiné.) Protože obyvatelé města nemohli najít řešení, obrátili se do 
Petrohradu na Leonharda Eulera, zda by jim problém nepomohl vyřešit. Euler v r. 1736 problém 
vskutku vyřešil. Protože to však byl geniální matematik, neřešil tento problém samostatně, ale 
vyřešil problematiku zcela obecně. Současně tím fakticky položil základy teorie grafů. 
 
Jak to s našimi grafy souvisí? Když si rozmyslíte, co daná úloha značí, jistě hned přijdete na to, že 
ji lze přeformulovat tak, zda lze graf na obr. 3 nakreslit jedním tahem tak, abychom skončili ve 
vrcholu, v němž jsme kreslení započali. 
 

 

                                                                      

Obr. 3 
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Euler nejen že dokázal, že v Königsbergu danou procházku uskutečnit nelze, ale dokázal zcela 
obecně, kdy lze graf nakreslit jedním tahem. 
 
Druhou inspirací pro vznik teorie grafů  byl problém, který vešel do dějin matematiky pod názvem 
problém čtyř barev. 
  
Víme, jak jsou vybarvovány tzv. „politické mapy“. Jednotlivé státy jsou vybarvovány barvami tak, 
že sousední státy jsou vždy vybarveny různými barvami. Na obr. 4 jsou tak vybarveny některé 
státy USA. 
 

 

 
Obr. 4 

 
Když si prohlédnete tento obrázek, zjistíte, že nám k vybarvení stačily jen čtyři barvy. Problém 
čtyř barev spočívá v tom, zda čtyři barvy vystačí pro jakoukoliv mapu (ne tedy jen pro mapy, které 
jsou například ve školním atlasu, ale pro jakoukoliv mapu, kterou si někdo vymyslí). 
 
Jistě si hned uvědomíte, že je nutno přesněji zformulovat, které státy budeme považovat za 
sousední. Budeme například za sousední považovat státy, které se „dotýkají“ pouze v jednom 
bodě? 
 
Možná se vám zdá, že je to jednoduchý problém. Jeho vyřešení se však podařilo až přibližně před 
40 lety a k důkazu bylo nutno využít výkonný superpočítač. Dnes však již víme. že opravdu čtyři 
barvy stačí. 
 
Na závěr si ukážeme jeden důležitý algoritmus, který řeší mimořádně důležitý problém teorie 
grafů. Prohlédněte si znovu obr. 1a. Když si zvolíme některé dva uzly, můžeme z jednoho do 
druhého cestovat po mnoha různých cestách. Představme si nyní, že uzly představují města 
a hrany jsou silnice mezi nimi. Údržba silnic je však velmi nákladná a proto se rozhodneme 
udržovat takovou silniční síť, abychom se po udržovaných silnicích i nadále mohli dostat 
z kteréhokoliv města do každého jiného, abychom však neudržovali žádnou silnici, která není 
nezbytná. 
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Takové části grafu se říká kostra. Přesněji řečeno: kostra grafu obsahuje všechny vrcholy a takový 
systém hran, že graf je souvislý, odebráním kterékoliv další hrany se však stane nesouvislým. 
Promyslete si, že například v grafu na obr. 5 získáme jednu z koster odebráním dvou černých 
hran. 
 

 

 

Obr. 5 

 

V grafu může koster samozřejmě existovat více. Například v grafu na obr. 1a jich existuje 125. 
Nalezení nějaké kostry je poměrně jednoduché. Představme si však, že potřebujeme najít kostru 
splňující nějakou dodatečnou vlastnost. Například v příkladu s údržbou silnic jsou dány náklady 
na údržbu jednotlivých silnic a my hledáme takovou kostru, u níž budou náklady na údržbu 
minimální. V grafové formulaci: v ohodnoceném grafu hledáme kostru s minimálním 
ohodnocením. 
 
Probrat postupně všechny kostry a vybrat z nich tu vhodnou je v praxi nerealizovatelné, protože 
koster je tak mnoho, že by to nezvládly ani ty nejvýkonnější počítače. Nejlepší algoritmus pro 
vyhledání kostry s minimálním ohodnocením vymyslel český matematik Otakar Borůvka. 
 
Algoritmus je následující (pro názornost si budeme ohodnocení hrany představovat jako 
vzdálenost vrcholů, které hrana spojuje): 
KROK 1: Spoj každý vrchol s nejbližším vrcholem. (Každý vrchol bude po prvním kroku spojen 
alespoň s jedním dalším, může se však stát, že se propojí i několik vrcholů. Vzniklé útvary 
nazveme simplexy.) 
KROK 2: Spoj každý simplex s nejbližším simplexem. (Vzdálenost dvou simplexů je nejkratší 
vzdálenost dvojic bodů, kde jeden bod je z prvního simplexu a druhý bod z druhého.) 
KROK 3: Opakuj krok 2 tak dlouho, dokud se nepropojí všechny simplexy (a nevznikne tak souvislý 
graf). 
 
Když si algoritmus vyzkoušíte, budete jistě překvapeni, jak rychle vede k cíli. 
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Úkoly 6. lekce 
 

1) Které z grafů na obr. 6 lze nakreslit jedním tahem? (10 bodů) 
 

 

 
 

Obr. 6 
 
2) Pokus se vysvětlit pravidlo, kdy lze graf nakreslit jedním tahem.  

Nápověda: představ si, že graf byl nakreslen jedním tahem. Kolik hran vychází z jednotlivých 
vrcholů? (40 bodů) 

3) Ukaž co nejjednodušeji, že k vybarvování map musíme mít alespoň čtyři barvy. (10 bodů) 
4) Zdůvodni, proč nepovažujeme za sousední státy, které by sousedily jen v jednom bodě.  
    (5 bodů) 
5) Vyznačte si na listu papíru formátu A4 20 bodů, které budou rozloženy naprosto chaoticky. 

Představte si úplný graf na těchto dvaceti vrcholech. (Každý vrchol s každým je tedy spojen 
hranou, my ty hrany však nezakreslujeme.) Ohodnocením každé hrany je vzdálenost 
příslušných vrcholů v centimetrech. Najděte Borůvkovým algoritmem kostru s minimálním 
ohodnocením. (Aby byl postup zřejmý, zakreslete postup „rozfázovaně“ nebo hrany přidávané 
v jednotlivých krocích rozlište například barvou. Řešení můžete vložit například jako 
fotografii.) (35 bodů) 
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Řešení úkolů 
 
1. lekce 
 
1) Co je zajímavého na čtverci z obrázku 1?                                                                  
 
Je složen z prvočísel. 
 
2) Sestrojte jiný magický čtverec 3. řádu než je čtverec na obr. 2.                               
 
Možností je mnoho. Můžeme například původní čtverec „otočit“ o 90⁰.  
 
3) Odvoďte součet čísel v jednotlivých řádcích (a tedy i ve sloupcích a úhlopříčkách) magického 
čtverce řádu n.  
 

Ve čtverci řádu n jsou čísla 1, 2, …, n2 . Jejich součet je 
 2 2 1

2

n n 
. Protože jsou součty v n 

řádcích stejné, je součet v každém řádku 
 2 1

2

n n 
 . 

 
4) Vypočítej čísla ve 3. řádku Velkého Lo-šu   
 
Na následujícím obrázku je Veliký  Lo-šu:                                                            
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5) Se kterou deskovou hrou souvisí čtverec z obr. 5 a jakou úlohu řeší?                       
 
Tou hrou jsou šachy, čísla popisují dráhu jezdce, který skočí na každé pole právě jednou. 
 
6) Ve kterém městě je proslulá Gaudího katedrála, z níž je výjev na obr. 7?               
 
Katedrála Sagrada Família je v Barceloně. 
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2. lekce 
 
1) Vypočítejte a v hieroglyfickém zápisu zapište následující úlohy: 

   a) 489 + 8 549 
   b) 673 ∙ 43 
   c) 540 : 9 

    (Výpočet můžete zapsat rukou a výsledek poslat např. jako fotografii.)                   
 
Řešení účastnice kurzu Pavly Vlčkové (SPŠCH Pardubice): 
 

a) Výsledek 9 038 v hieroglyfech: 
 

 
 

b)  
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c)  
 

 
 

 

2) Egypťané využívali pouze tzv. kmenné zlomky, tj. zlomky tvaru 
1

𝑛
 . (Jedinou povolenou výjimkou 

byl zlomek 
2

3
 .) Všechna čísla odpovídající zlomkům, které nebyly předepsaného tvaru, vyjadřovali 

jako součet navzájem různých kmenných zlomků. Např. 
5

9
 vyjádřili jako 

1

2
+

1

18
. Vyjádřete jako 

součet navzájem různých kmenných zlomků čísla 
3

8
 a 

4

11
. 

 
Zlomky lze vyjádřit jako součet kmenných zlomků více způsoby, například takto: 

 
 
3) Na jedné mezopotámské hliněné tabulce je dvojice čísel − viz následující obrázek: 
 

 
  
Najdeš, jaký je vztah mezi těmito čísly? (Nápověda: v pravém čísle je některá pozice prázdná, je 

tedy nutno na některém místě doplnit nulu.)  

Číslo vlevo je 147, číslo vpravo je (pokud vložíme doprostřed nulu) 21 609, což je druhá mocnina 
čísla 147. 
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3. lekce 
 

1) Sestavte 16 karet do čtverce tak, abyste splnili podmínku popsanou na str. 1. (Můžete poslat 

fotografii.) 

 

Úloha má mnoho různých řešení. Jedno z nich je na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zdůvodněte, že existují latinské čtverce libovolného řádu 𝑛 ≥ 2. 

 

Pro každé 2n  lze sestrojit latinský čtverec řádu n například takto: 

 

   1 2 3 … n – 1 n 

   2 3 4 … n 1 

   3 4 5 … 1 2 

   . 

   . 

   . 

   n 1 2 … n – 2 n – 1 

   

3) Doplňte chybějící čísla v magickém čtverci na obr. 4. 
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4) Doplňte chybějící čísla do čtverce na obr. 5 a vypište dva ortogonální latinské čtverce, z nichž 

je čtverec z obrázku vytvořen). 

 

Řešení účastnice kurzu Pavly Vlčkové (SPŠCH Pardubice): 
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4. lekce 
 
1) Kolika způsoby lze spárovat dvě množiny, které mají 6 prvků?    
 
Spárování lze provést 6! = 720 způsoby. 
 
2) Jak recepční obsazeného hotelu ubytuje milión dalších návštěvníků?   
 
Vydá pokyn, aby se každý host přestěhoval do pokoje s číslem o 1 000 000 vyšším. Tím se uvolní 
první milión pokojů. 
 
3) Popište, jak by recepční mohla ubytovat dva nekonečné zástupy najednou! (Nápověda: 
     pokuste se ze dvou nekonečných zástupů vytvořit jeden zástup tak, aby bylo možno  
     jednotlivce postupně očíslovat přirozenými čísly.)     
 
Je-li první zástup tvořen hosty a1, a2, …an, …  a druhý zástup hosty b1, b2, …bn, …, můžeme z nich 
utvořit jeden zástup například takto: 
a1, b1, a2, b2, …, an, bn … 

 

4) Pokuste se ubytovat nekonečně mnoho nekonečných zástupů!    
 
Z nekonečně mnoha zástupů vytvoříme jeden zástup například takto: 
Jsou-li hosté z prvního zástupu a11, a12, … a1n, … , hosté z druhého zástupu například  
a21, a22, …, a2n, … atd., můžeme z nich utvořit jeden zástup například skládáním „do diagonál“, tj. 
a11, a12, a21, a13, a22, a31, a14, a23, a32, a41,… 
 
Účastníci kurzu však nalezli i jiná vtipná řešení. Autorem následujícího řešení je Michal Dvořák 
(Gymnázium Zlín): 
 

 

 
5) Nalezněte alespoň dvě další reálná čísla z intervalu (0, 1), která nejsou uvedena v seznamu 
     od recepční!          
 
Stačí do pravidla, které jsme uvedli v textu, zadat jiné hodnoty nahrazovaných číslic. 
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5. lekce 

 
1) Jak dlouho byl hostitel na cestě?                                                                                
 
10 hodin 
 
2) Za jak dlouho po odjezdu z domu dohonil hostitel hosta?                                         
 
Za 5 hodin 
 
3) Jak dlouho byl v okamžiku setkání na cestě host?                                                     
 
13 hodin 
 
4) Jakou rychlostí jel hostitel?                                                                                        
 
780 li za den 
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6. lekce 

 
1) Které z grafů na obrázku lze nakreslit jedním tahem?        
                                           

 
 

Jedním tahem lze nakreslit všechny grafy kromě grafů na 2, 8 a 9 místě. 
 
2) Pokus se vysvětlit pravidlo, kdy lze graf nakreslit jedním tahem. (Nápověda: představ si, že graf 
byl nakreslen jedním tahem. Kolik hran vychází z jednotlivých vrcholů?) 
           
Jedním tahem lze nakreslit všechny souvislé grafy, v nichž z každého vrcholu vychází sudý počet 
hran a všechny grafy, v nichž existují právě dva vrcholy, z nichž vychází lichý počet hran. V prvním 
případě můžeme začít kreslit v libovolném vrcholu a skončíme tam, kde jsme začali, ve druhém 
případě musíme začít kreslení v jednom ze dvou vrcholů s lichým počtem hran a ve druhém 
vrcholu skončíme. 
  
3) Ukaž co nejjednodušeji, že k vybarvování map musíme mít alespoň čtyři barvy.   
 
Snadno lze nakreslit čtyři státy tak, aby každý sousedil s každým. 
 
4) Zdůvodni, proč nepovažujeme za sousední státy, které by sousedily jen v jednom bodě.  
                                                                                                                                          
Kdybychom se dohodli, že státy sousedící v jednom bodě budeme považovat za sousední, nestačil 
by nám žádný konečný počet barev. (Obrazně řečeno: dort můžeme rozkrájet na libovolný počet 
dílků.) 
 
5) Vyznačte si na listu papíru formátu A4 20 bodů, které budou rozloženy naprosto chaoticky. 
Představte si úplný graf na těchto dvaceti vrcholech. (Každý vrchol s každým je tedy spojen 
hranou, my ty hrany však nezakreslujeme.) Ohodnocením každé hrany je vzdálenost příslušných 
vrcholů v centimetrech. Najděte Borůvkovým algoritmem kostru s minimálním ohodnocením. 
(Aby byl postup zřejmý, zakreslete postup „rozfázovaně“ nebo hrany přidávané v jednotlivých 
krocích rozlište například barvou. Řešení můžete vložit například jako fotografii.)                                                                       
 
Řešení závisí na rozložení bodů. V prvním kroku však nespojujeme pouze dvojice! 
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Řešení účastnice kurzu Pavly Vlčkové (SPŠCH Pardubice): 

 

 
V prvním kroku jsem si naznačila 20 bodů. Následně jsem propojila všechny body s jejich 
nejbližšími a vytvořila simplexy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poté jsem spojila simplexy a získala kostru s minimálním ohodnocením: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


