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Matematika kolem nás – lekce první 

 

MATEMATIKA A HUDBA 

 

S hudbou se setkáváme prakticky každodenně. Někdy dobrovolně, sami si ji pouštíme do 

sluchátek nebo do přehrávače, je nedílným doprovodem filmů, na které se díváme, někdy je jen 

nevyžádanou zvukovou kulisou. Někdo ji má raději a sám ji aktivně provozuje, například hraje 

na některý hudební nástroj nebo se věnuje zpěvu, někdo má zcela jiné záliby, ale základní pojmy 

zcela jistě zná. Každý školák asi viděl – ať už ve skutečnosti nebo jen na obrázku – klavír nebo 

kytaru a ví, že klavír má černé a bílé klávesy a kytara má šest strun. Asi však jen někteří z vás 

mají představu, kolik matematiky je ukryto v tom, aby hudební nástroje zněly tak, jak jsme 

zvyklí. Kdo má jen trochu hudební sluch, umí si představit, jak to je nepříjemné, když je klavír 

„rozladěný“ nebo mladý houslista „hraje falešně“. 

Vysvětlíme si, jak základy hudební teorie souvisí s matematikou a proč byla teorie hudby po 

dlouhá staletí součástí matematiky. 

Co je to tón? 

Dnes dovedeme popsat zvuky a jejich vlastnosti mnoha způsoby. Většinu z nich však lidé před 

více než dvěma a půl tisíci lety, když začali popisovat hudební zákonitosti, neznali. Dnes víme, 

že zvuk vzniká chvěním v prostředí, které dovede vyvolat sluchový vjem. Toto prostředí, které 

zvuk přenáší, je pro nás nejčastěji vzduch, zvuk však přenáší i kapaliny a jiné materiály. Jistě 

však víte, že například ve vzduchoprázdnu bychom žádné zvuky neslyšeli. 

Zvuky obvykle rozdělujeme na tóny (hudební zvuky) a hluky (nehudební zvuky). Tóny vznikají 

alespoň přibližně periodickým kmitáním. Výška tónů, které slyšíme, závisí na počtu kmitů 

v daném časovém úseku. Tento pojem se nazývá frekvence. Tóny lidské ucho vnímá jen 

v určitém rozmezí, některá zvířata však vnímají i tón hlubší (například sloni) nebo vyšší 

(například psi). 

Pokud zní současně více tónů, jedná se o souzvuk. Dobře víme, že některé souzvuky nám znějí 

příjemně (jsou konsonantní), některé nepříjemně (jsou disonantní). Fyzikální vysvětlení tohoto 

jevu není obtížné, nás však zajímá, jak se vytvářely základy hudební teorie v době, kdy lidé tyto 

fyzikální zákony ještě neznali. 

 

Dnešní klaviatura 

Abychom si mohli snadno vysvětlit některé pojmy, podívejme se na kousek tzv. klaviatury, 

která je na klavíru, na varhanách nebo na syntezátoru (obr. 1.1). 



c  

Obr. 1.1: Klaviatura 

Víme, že na klaviatuře jsou bílé a černé klávesy, jejich pojmenování vidíme na obrázku. Na 

obrázku vidíme jednu tzv. oktávu, interval od C k nejbližšímu dalšímu C (to je další klávesa 

napravo od H), klaviatura hudebních nástrojů však obsahuje většinou oktáv více. Každá klávesa 

vydává jiný tón. My jsme zvyklí na hudbu, kde je mezi dvěma tóny lišícími se o oktávu 

(například od C po C nebo od G po nejbližší G) vloženo dalších jedenáct tónů, takže každá 

oktáva je rozdělena na 12 jednotlivých tónů. Jiné kultury si však vytvořily jiné soustavy. 

Například stará japonská nebo čínská hudba byla tvořena z pěti tónů, arabská hudba často 

využívá dělení oktávy na 24 tónů, tradiční indické ladění dělí oktávu dokonce na 22 dílů. My 

se však v dalším budeme zabývat naším standardním dělením oktávy.  

Vzdálenost dvou sousedních kláves (například c-cis, e-f nebo a-ais) nazveme půltón, takže 

oktáva je složena z dvanácti půltónů. Jak k tomuto rozdělení oktávy na dvanáct půltónů 

došlo? To se musíme v historii vrátit o několik století nazpět. 

  

Pythagorejské ladění 

Jméno Pythagoras známe ze školy všichni. Když nic jiného, tak známe Pythagorovu větu o 

pravoúhlém trojúhelníku. Významný řecký učenec, filozof a matematik Pythagoras (obr. 1.2) 

žil v 6. století před naším letopočtem. O jeho životě toho mnoho nevíme, pro rozvoj 

vědy a zejména matematiky je však  důležitá tzv. pythagorejská škola, kterou založil. 

 

Obr. 1.2: Pythagoras 



I když již řadu staletí před Pythagorem měli lidé mnohé matematické znalostí (například 

v Egyptě nebo v Mezopotámii), považujeme působení pythagorejské školy za období, kdy se 

formovala matematika jako věda v moderním smyslu. 

Pythagorejci přikládali zásadní význam číslům. Podle jejich mínění lze všechno nejen 

v matematice, ale v celém světě, od hudby po vesmír, popsat pomocí čísel (pro ně to byla čísla 

přirozená, tj. 1, 2, 3, 4, …) a jejich vzájemných poměrů (v naší terminologii kladných 

racionálních čísel). Objevili řadu číselných vlastností a zákonitostí, popisovali však pomocí 

čísel i oblasti mimo matematiku samotnou. Zásadní objev pro hudbu Pythagoras učinil, když 

poznal, jaké vznikají zvuky lišící se o oktávu. Existuje mnoho legend, jak na tuto zákonitost 

přišel (viz obr. 1.3). Podstatný byl objev, že když struna vydává nějaký tón, pak struna poloviční 

délky vydává tón o oktávu vyšší. My dnes známe fyzikální podstatu tohoto jevu: když tón 

vzniká například kmitáním o frekvenci 600 kmitů za sekundu, pak tón o oktávu vyšší vzniká 

kmitáním o dvojnásobné frekvenci, tj. 1200 kmitů za sekundu, tón o další oktávu vyšší má opět 

dvojnásobnou frekvenci, tj. 2400 kmitů za sekundu atd. Pythagoras to samozřejmě nemohl 

 

Obr. 1.3: Pythagoras zkouší různé materiály vydávající tóny 

 

vědět, mohl však uvažovat, jaké zvuky vydává tatáž struna při různých délkách. 

Když si zvolíme dva tóny lišící se o oktávu, je mezi nimi nekonečně mnoho dalších tónů – 

struna může nabýt nekonečně mnoho délek mezi dvěma krajními možnostmi. My bychom však 

rádi několik tónů mezi nimi zvolili pevně a naše hudba by pak využívala pouze tyto pevně 

zvolené tóny. Už jsme si řekli, že my obvykle dělíme oktávu na 12 pevně zvolených tónů. Mohli 

bychom tedy odpovídající část struny mezi její celkovou délkou a polovinou délky rozdělit na 

12 stejně dlouhých částí. Takové rozdělení by však bylo katastrofální, hudba vystavěná na 

těchto tónech by nebyla k poslouchání. Pythagoras k tvorbě využitých tónů přistoupil jinak. 

Snažil se popsat souzvuky, které nám znějí libozvučně a brzy zjistil, že libozvučné souzvuky 

odpovídají poměrům malých čísel. Jedním z takových souzvuků je kvinta, což je souzvuk tónu 

s tónem o sedm půltónů vyšším – například c-g nebo h-fis. Tomuto souzvuku odpovídá poměr 

3 : 2. Tónu vyššímu o další kvintu tak odpovídá poměr 
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 . Na klaviatuře si můžete ověřit, 

že když vyjdeme například od tónu C a budeme postupovat po kvintách nahoru (na klaviatuře 

doprava), dostaneme postupně tóny C-G-D-A-E-H-Fis-Des-As-Es-B-F-C. Po 12 krocích se 

tento tzv. kvintový kruh uzavřel – dospěli jsme opět k tónu C, jen o 7 oktáv vyššímu. (Každý 

kvintový posun byl o 7 půltónů, takže jsme pokročili o 12 ∙ 7 = 84 půltónů, což je 7 oktáv po 



12 půltónech.) Zdá se, že takto bychom tedy naladili klavír metodou, kterou vymyslel 

Pythagoras. Všechno krásně souhlasí – oktáva se nám rozdělila na 12 půltónů a mohli bychom 

tedy takto nástroje naladit. 

Jenže je to trochu složitější – to, co nám tak krásně vyšlo na naší klaviatuře, neodpovídá tomu, 

co obdržel Pythagoras. Spočítejme, co pomocí kvintového kruhu opravdu vychází. Když má 

tón nějakou frekvenci f, má tón o oktávu vyšší frekvenci 2f, další o oktávu vyšší tón má 

frekvenci  4f atd. Tón o 7 oktáv vyšší má tedy frekvenci 27 = 128krát vyšší než původní tón. 

Víme však, že frekvence kvinty tvoří 3/2 frekvence původního tónu, tón o další kvintu vyšší 

má frekvenci 9/4 původní frekvence, takže tón o 12 kvint vyšší má frekvenci  

(
3

2
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≈ 129,7463krát vyšší než původní tón.  Podíl 
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2
)
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(12)7
=

312

219
=

531441

524188
≈ 1,0138 se nazývá 

pythagorejské kóma. Ačkoliv jsou tóny, které získáme sedmi oktávami, respektive dvanácti 

kvintami, hodně podobné, je rozdíl mezi nimi velmi dobře slyšitelný (je to přibližně čtvrtina 

půltónu). Ještě nepříjemnější je však další skutečnost. Když si zpíváme nějakou písničku, 

můžeme začít zpěv libovolným tónem, který nám vyhovuje. Když chceme melodii zahrát 

například na klavíru, můžeme začít libovolným tónem, jen musíme dodržovat odpovídající 

intervaly mezi klávesami. Když chceme například zahrát melodii písničky Ovčáci, čtveráci, 

můžeme na klavíru (nebo na kytaře) začít libovolným tónem. Kdybychom však naladili klavír 

podle Pythagora pomocí kvint začínajících například tónem C, zněla by tato melodie správně 

pouze při takovém přehrávání skladby, kdy bychom začali tónem C. Kdybychom začali 

písničku přehrávat od jiného tónu, zněla by falešně. Tušíte proč? Zvuk vydávaný touže klávesou 

při rozdílném ladění (při kvintových kruzích začínajících různými tóny) by byl mírně odlišný. 

Rozdíly mezi odpovídajícími tóny sice nejsou velké, jsou však uchem slyšitelné. To je 

nepříjemná skutečnost: skladbu napsanou v nějaké tónině nelze tzv. transponovat do jiné 

tóniny. To byl po dlouhá staletí velký problém pro hudbu hranou na klávesových nástrojích.  

Jak je tedy možné, že jsme na klaviatuře dostali po sedmi oktávách stejný tón jako po dvanácti 

kvintách? Vysvětlení je jednoduché: dnešní nástroje jsou laděny jinak, než to vychází při 

pythagorejském ladění. 

Temperované ladění 

Až do 18. století přetrvával u nástrojů, na nichž je zvuk jednotlivých tónů pevně naladěn 

(především tedy u klávesových nástrojů) problém, že nebylo možno danou skladbu hrát 

v různých tóninách. Tato situace však byla z mnoha důvodů velmi nepraktická. Východisko 

bylo nalezeno v tzv. temperovaných laděních, kterých se objevila celá řada. Idea všech těchto 

ladění je stejná – některé intervaly se záměrně trochu rozladí, aby se docílilo přesnějšího 

naladění intervalů jiných. Dnes je nejobvyklejší tzv. rovnoměrné temperované ladění, které 

zachovává přesně pouze ladění oktávy, všechny tóny mezi základním tónem a oktávou jsou 

„rozladěné. Tento rozdíl je však tak malý, že nepůsobí rušivě. 

Stojíme tedy před problémem jak mezi tón o dané frekvenci a tón o oktávu vyšší vložit jedenáct 

dalších tónů tak, aby toto dělení bylo „pravidelné“ a dvanáctým tónem byla přesná oktáva, tj. 

tón s dvojnásobnou frekvencí. Už jsme si dříve řekli, že nelze délku struny rozdělit na 12 stejně 

dlouhých dílů, takto nastavené ladění by nebylo možno použít, hudba by nebyla k poslouchání. 

My však již víme, jak to s frekvencí zvuku (a tedy s délkou odpovídající struny) je. Když struna 



dané délky vydává nějaký tón, struna poloviční délky vydává tón o oktávu vyšší. Další tón o 

oktávu vyšší vydává struna čtvrtinové délky, ještě další oktávu dostaneme strunou osminové 

délky atd. Struna se vždy zkrátí na polovinu předcházející délky, jinak řečeno, frekvence se 

z každou oktávu zdvojnásobí. Analogicky například v kvintovém kruhu se frekvence kvinty, tj. 

3/2 nesečítá, ale násobí (přečtěte si Dodatek 2 o aritmetické a geometrické posloupnosti). 

Jak tedy při rovnoměrném temperovaném ladění klávesy naladíme? Zvolíme vhodně nějakou 

konstantu k a postupujeme následovně. Má-li počáteční tón například frekvenci f, naladíme 

další půltón na frekvenci k∙f a další tóny na frekvence k2∙f, k3∙f, k4∙f atd. Jak však zvolit konstantu 

k, kterou zde používáme? Víme, že dvanáctý půltón, tj. tón k12∙f má být přesnou oktávou, tj 

tónem o frekvenci 2f. Odtud tedy okamžitě plyne, že k12 = 2, tj.  

𝑘 = √2
12

 . 

Číslo √2
12

 je iracionální, jeho přibližná hodnota je 1,05946, můžeme ji však určit v případě 

potřeby přesněji. Při tomto ladění, které je dnes nejobvyklejší, odpadají všechny problémy 

s transpozicí skladby. 

 

Dodatek 1: Iracionální čísla 

Již jsme uvedli, že pythagorejci věřili tomu, že všechny zákonitosti ve světě lze popsat pomocí 

čísel a jejich vzájemných poměrů. My dnes čísly obvykle rozumíme čísla reálná, ve škole se 

učíme o číselné (reálné) ose, ve starověkém Řecku však čísly rozuměli pouze čísla přirozená, 

tj. čísla 1, 2, 3, … . Poměry těchto čísel jsou tedy v naší dnešní terminologii kladná racionální 

čísla. Racionální číslo p/q umíme vyjádřit pomocí dekadického zápisu, který je buďto ukončený 

– v zápisu čísla jsou od některého desetinného místa samé nuly, nebo periodický – nějaká 

skupina čísel se od některého místa neustále opakuje. 

Náš číselný obor, s nímž už od základní školy pracujeme, je tak mnohem obsáhlejší než číselný 

obor pythagorejců. Běžně například pracujeme se zápornými čísly. Tato čísla však 

pro matematiky ještě dlouhá staletí po starověkém Řecku „neexistovala“ a v matematice se 

s nimi nepracovalo. Zhroucení pythagorejských představ o stavbě světa (a tedy i o 

matematických zákonitostech) znamenal objev faktu, že existují veličiny, které nelze pomocí 

čísel a jejich poměrů popsat. Nejjednodušším takovým příkladem je délka úhlopříčky 

v jednotkovém čtverci. Pro nás je to jednoduché, víme že její délka je číslo, které značíme √2. 
Pro pythagorejce však zjištění, že tuto hodnotu nelze popsat poměrem dvou čísel, znamenalo 

katastrofu, neboť představovalo zhroucení jejich představ. Pro vývoj matematiky to znamenalo 

změnu jejích základních poznatků. 

Dnes se ve škole učíme, že kromě čísel racionálních existují i čísla iracionální, jejichž 

dekadický rozvoj je neukončený a neperiodický. „Přesnou hodnotu“ iracionálního čísla sice 

nemůžeme přesně vyjádřit, s libovolnou předem zvolenou přesností ji však můžeme nahradit 

racionálním číslem. Při numerických výpočtech například iracionální číslo π obvykle 



nahrazujeme racionálním číslem 3,14; můžeme je však nahradit přesněji, například číslem  

3,141 592 653 589 793. 

Dodatek 2: Posloupnosti 

Posloupnosti patří k nejběžnějším matematickým pojmům, Jejich formální definice se vám 

možná bude zdát složitá: Posloupnost je zobrazení, jehož definičním oborem je některá 

podmnožina množiny N všech přirozených čísel. Je to složité? Posloupnosti si můžeme 

představit jednoduše: je to skupina prvků nějaké množiny, v níž se prvky mohou opakovat a 

záleží na jejich pořadí. Když si vezmeme libovolné české slovo, můžeme je považovat za 

posloupnost písmen, z nichž je složeno. Posloupnost může být konečná (pak je to jednoduše 

řečeno uspořádaná n-tice prvků) nebo nekonečná a jejími členy mohou být prvky libovolné 

množiny. V matematice však nejčastěji pracujeme s číselnými posloupnostmi – jejími prvky 

jsou čísla. Některé často se vyskytující typy číselných posloupností mají své pojmenování. 

Aritmetická posloupnost je posloupnost s následující vlastností: existuje taková konstanta d 

zvaná diference, že každý následující člen posloupnosti je součtem předchozího členu a této 

diference. Například posloupnost lichých čísel 1, 3, 5, 7, … je aritmetická posloupnost 

s diferencí 2, posloupnost 1,
9

10
 ,

8

10
,

7

10
⋯ je aritmetická posloupnost s diferencí −

1

10
 . 

Geometrická posloupnost je posloupnost s následující vlastností: existuje taková konstanta q 

zvaná kvocient, že každý následující člen posloupnosti je q-násobkem předchozího členu. 

Například posloupnost 2, 4, 8, 16, 32, … je geometrická posloupnost s kvocientem 2. Existují 

však důležité posloupnosti, které nejsou ani aritmetické ani geometrické. 

V části o temperovaném ladění, kdy jsme chtěli frekvence nějak pravidelně uspořádat do 

posloupnosti, jsme uvedli, že uspořádání frekvencí do aritmetické posloupnosti je nepoužitelné, 

využili jsme uspořádání do geometrické posloupnosti s kvocientem √2
12

 . 

 

Nyní jistě vyřešíte následující úkoly. 

 

  



Úkoly 

1) Dokažte, že druhá mocnina sudého čísla je číslo sudé a druhá mocnina lichého čísla je 

opět číslo liché.                                                                                                     (10 bodů) 

2) Dokažte, že číslo √2 je iracionální!                                                                    (15 bodů) 

3) Zdůvodněte, jak z faktu, že √2 je iracionální, plyne, že √2
12

 je také číslo iracionální! 

                                                                                                                           (15 bodů) 

4) Dokažte, že kvintovým kruhem (při pythagorejském ladění) nikdy neobdržíme tón o 

několik oktáv vyšší než výchozí tón.                                                                 (20 bodů) 

5) Nechť C, D, A jsou tři tóny ležící v jedné oktávě začínající tónem C (žlutě vybarvené 

klávesy na obr. 1.4). Vypočtěte, jakým násobkem frekvence tónu C jsou frekvence tónů 

D a A při pythagorejském ladění (kvintový kruh zahájíme žlutým tónem C) a při 

rovnoměrném temperovaném ladění.                                                                  (40 bodů) 

 

 

Obr. 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika kolem nás – lekce druhá 

 

MATEMATICKÁ LINGVISTIKA 
 

Lingvistika neboli jazykověda je věda zkoumající přirozené jazyky, jimiž se lidé dorozumívali 

a dorozumívají. Na první pohled by se mohlo zdát, že s matematikou tato věda nemůže mít 

mnoho společného. Věda na pomezí matematiky a lingvistiky, tzv. matematická lingvistika, je 

však obsáhlá disciplína využívající řadu matematických teorií: algebru, teorii 

pravděpodobnosti, matematickou statistiku, teorii algoritmů a řadu jiných. Bez složitých 

výsledků matematické lingvistiky bychom nemohli využívat řadu současných aplikací, které 

považujeme za dnes již samozřejmé. Pokud například píšete texty ve Wordu, jistě využíváte 

automatické opravy a kontrolu pravopisu a ve většině chytrých telefonů máte nainstalován 

překladač mezi nejrůznějšími jazyky. 

V této lekci si ukážeme alespoň několik příkladů, jak matematika pomáhá vysvětlit některé 

jazykové zákonitosti i příklady, kdy jazyk naopak pomůže vysvětlit vznik některých 

matematických pojmů a jejich vlastnosti. 

 

Frekvence 

Ještě v relativně nedávné době se knihy, noviny a časopisy tiskly tak, že tiskaři sestavovali 

předlohu textu z jednotlivých písmen, která měli připravena v kazetách. Dobře přitom věděli, 

že zásoby jednotlivých písmen nepotřebují stejně velké. Písmena „a“ nebo „o“ budou jistě 

potřebovat mnohem častěji než písmena „ů“ nebo „y“. V žádném jazyku, ani v češtině, se 

v textech nevyskytují všechna písmena stejně často. Podobně se však v textech nevyskytují 

stejně často ani jednotlivá slova nebo dvojice slov apod. Tuto skutečnost nám popisuje termín 

frekvence. 

Frekvencí nějakého jevu rozumíme počet jeho výskytů v nějakém celku. Udává se buďto 

v absolutní hodnotě nebo procentním podílem. Jakkoliv jde o poměrně jednoduchý pojem, 

sehrál důležitou roli v mnoha praktických záležitostech. Když například ve třicátých letech  

19. století americký vynálezce Samuel F. B. Morse (1791−1871) přišel na ideu telegrafu, bylo 

nutno vymyslet novou abecedu, známou morseovku. Ta prošla několika změnami, dnešní 

podoba (tzv. International Code) byla přijata v r. 1918. Při volbě kódování byly znaky voleny 

tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček 

a čárek. Proto má také v angličtině nejfrekventovanější písmeno „E“ znak „•“ (tečka), tedy 

jeden jediný krátký signál. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina


 

Samuel F. B. Morse (1791−1871) 

 

 

Tab. 1: Morseova abeceda 

Frekvence jednotlivých písmen byla využita i při označení kláves na psacích strojích a při 

dalších příležitostech (například v těsnopisu). Česká klávesnice přejala anglické rozložení 

základních písmen (bez diakritiky), pouze byla prohozena písmena „y“ a „z“. 

Frekvence jednotlivých písmen v češtině je však od angličtiny odlišná. V následující tabulce 

je deset nejčastějších českých písmen s jejich procentním zastoupením. 

  



1 o 8,67 

2 e 7,70 

3 n 6,54 

4 a 6,22 

5 t 5,73 

6 v 4,66 

7 s 4,52 

8 i 4,35 

9 l 3,84 

10 k 3,74 
 

Tab. 2: Deset nejfrekventovanějších českých písmen 

Důležitou roli v jazykovědě však hraje nejen frekvence jednotlivých písmen. Mnohem 

důležitější je frekvence slov a různých slovních spojení. V řadě jazyků tak byly vytvořeny tzv. 

frekvenční slovníky, v nichž je uvedena frekvence slov v textových souborech vytvořených 

z mnoha různorodých pramenů o celkovém počtu několika miliónů slov. V češtině je jedním 

z nejcitovanějších frekvenční slovník z r. 1961, který byl sestaven na základě  

1 623 527 slovních výskytu ze 75 literárních děl a tiskovin různého charakteru z 8 různých 

slohově druhových skupin (krásná próza, poezie, literatura pro mládež, drama, odborná 

literatura, žurnalistika, vědecká literatura, mluvené projevy). 

V následující tabulce je deset nejčastějších českých slov podle tohoto slovníku. Jistě vás 

nepřekvapí, že jsou mezi nimi především časté spojky a předložky. 

 

 
Tab. 3: Pořadí deseti nejčastějších českých slov 

 

Matematika však pomáhá popsat i složitější jazykové jevy. Mezi nejužívanější patří tzv. 

Zipfovy zákony. 

 

 

Zipfovy zákony 

Americký lingvista a psycholog George Kingley Zipf (1902−1950) působil na Harvardově 

univerzitě. Objevil zákonitosti platící prakticky ve všech jazycích, dnešních i starobylých. Snad 

je však zřejmé, že slovo „zákony“ je nutno chápat jinak, volněji, než jak tento pojem chápeme 

například v matematice. Nejsou to exaktní zákony, popisují „přibližné“ chování jazykových 



jevů v nejrůznějších jazycích a jednotlivé případy se od popsané zákonitosti mohou 

samozřejmě odchylovat. 

 

První Zipfův zákon 

Frekvence slova v daném textu je počet jeho výskytů. Rankem slova rozumíme jeho pořadí při 

uspořádání slov podle klesající frekvence. Podle Zipfa je součin frekvence slova a jeho ranku 

v daném textu konstantní (mezi frekvencí slova a jeho rankem platí nepřímá úměrnost), přičemž 

tato konstanta závisí na délce textu. Označíme-li tak frekvenci slova f, jeho rank r, platí  

r ∙ f = k . 

Zipf své teorie ověřoval na růžných textech, například na románu Jamese Joyce Odysseus 

(Ulysses), který je tvořen 260 430 slovy, z nichž je 29 899 slov růžných (průměrná slovní 

zásoba dospělého člověka se odhaduje na 3 000 až 10 000 slov). Při studiu tohoto textu Zipf 

zjistil, že součiny ranku slov s jejich frekvencemi jsou přibližně stejná čísla: 26 530. Desáté 

slovo v pořadí má frekvenci 2 653, padesáté slovo v pořadí má frekvenci 566, sté slovo v pořadí 

má frekvenci 265 apod. Všechny odpovídající součiny jsou velmi blízké dané hodnotě. Zipf 

rovněž tvrdil, že se zákon osvědčil i při ověřování na textu publicistickém, při aplikaci na starou 

angličtinu i na texty cizojazyčné (čínština, gótština aj.). 

 

Druhý Zipfův zákon 

Ve většině případů tento zákon platí pro slova s průměrnou frekvencí. Neplatí tedy pro slova 

s velmi častým výskytem ani pro slova vyskytující se minimálně. Označíme-li a počet slov 

s jistou frekvencí f, pak 

a ∙ f 2 = k. 

Tento zákon vyjadřuje v podstatě známou skutečnost, že čím je frekvence nižší, tím větší 

počet slov tuto frekvenci má. 

 

Třetí Zipfův zákon 

Z praxe dobře víme, že řada slov má více významů. Třetí Zipfův zákon popisuje skutečnost, 

že slova s vysokou frekvencí mají obvykle významů více. 

Označíme-li m počet významů slova, pak  

𝑚

√𝑓
= 𝑘 . 

Tento zákon je však ze všech tří Zipfových zákonů nejméně používaný. 

 

Glottochronologie 

Většina evropských jazyků patří k indoevropské jazykové rodině. Tato rodina, která se 

vyvinula z indoevropského prajazyka, je nejrozšířenější jazykovou rodinou na Zemi.  

Indoevropská skupina jazyků se v Evropě dále dělí na několik jazykových větví. Největší z nich 

jsou:   

  



• jazyky slovanské,  

• jazyky germánské,  

• jazyky románské,  

 

méně početné jsou například  

 

• jazyky baltské,  

• jazyky keltské  

aj.  

Do indoevropské jazykové rodiny patří všech pět nejpoužívanějších evropských jazyků –

angličtina, francouzština, italština, němčina a ruština.  

Jistě jste si mnohokrát povšimli, že některá slova jsou v různých jazycích, a to nejen ve stejné 

jazykové větvi, podobná. (Nyní nemáme na mysli současné přejímání slov do různých jazyků 

například z angličtiny, ale klasickou slovní zásobu neovlivněnou tímto současným trendem.) 

Například slovo „matka“ je podobné nejen ve slovanských jazycích (například polsky matka, 

srbochorvatsky majka), ale i v jazycích germánských (německy mutter, anglicky mother, 

švédsky mor), románských (italsky a španělsky madre), baltských (lotyšsky māte) nebo 

keltských (velšsky mam, irsky Máthair). 

Vysvětlení je vcelku jednoduché: některá slova byla užívána již ve společném 

indoevropském prajazyku, některá byla vytvářena až po oddělení jednotlivých 

jazykových větví nebo dokonce jednotlivých jazyků. Lze však nějak odvodit, kdy  

k tomuto jazykovému rozdělení docházelo? Touto problematikou se zabývá tzv. 

glottochronologie, metoda založená na matematické statistice. 
Glottochronologie byla inspirována tzv. radiokarbonovou metodou, pomocí níž lze stanovit 

stáří organických látek. Po zániku organických látek dochází k rozpadu radioaktivních jader 

uhlíku a tento rozpad se řídí exponenciální funkcí, to znamená, že po uplynutí určitého časového 

intervalu klesne počet radioaktivních jader na polovinu. Tento časový interval, během něhož 

klesne počet radioaktivních jader uhlíku na polovinu, se nazývá poločas rozpadu. Pro izotop 

uhlíku je tato doba stanovena na 5 730 let. U „rozpadu“ společného jazyka se postupuje 

analogicky. Stanoví se společné slovní jádro, u něhož se předpokládá, že je dostatečně 

univerzální a stabilní, nezávislé na kulturních či zeměpisných podmínkách (např. matka, otec, 

pták, ryba, pes, muž, žena, velký, malý, spát apod.). Obvykle se předpokládá, že za tisíc let 

zůstane zachováno 86 % slov ze slovníkového jádra. Označíme-li i(t) uběhlý čas od rozdělení 

dvou jazyků, C procento společně zděděných párů slov z počtu všech párů slov v slovníkovém 

jádru obou zkoumaných jazyků a r  index rychlosti mizení slov z jádra (obvykle tedy r = 0.86), 

počítá se tato doba nejčastěji podle vzorce  

 

𝑖(𝑡) =
ln 𝐶

2 ln 𝑟
 . 

  

Takto byla například pro němčinu a francouzštinu tato doba divergence určena na 3 670 let. 

 

Matematika však do historie a vývoje jazyků zasahovala i jinak. Uveďme alespoň jeden příklad 

z naší historie. 

Z dějepisu si možná pamatujete ostré spory, které ve druhé polovině 19. století zmítaly českou 

společností. Máme na mysli spory o pravost Rukopisu Královédvorského a Rukopisu 

Zelenohorského. V 19. století se začaly na nejrůznějších místech „objevovat“ údajně starodávné 

rukopisy, které měly dokládat dávnou vyspělost české kultury. Největší ohlas u nás i ve světě 

vzbudily zejména výše zmíněné rukopisy. Tento zájem byl navíc podporován obrozeneckým 

kultem minulosti. Vždyť tyto texty dokládaly starobylost české literární tradice a posouvaly ji 

https://www.presto-skola.cz/blog/slovanske-jazyky
https://www.presto-skola.cz/blog/germanske-jazyky
https://www.presto-skola.cz/blog/romanske-jazyky
https://www.presto-skola.cz/blog/slovanske-jazyky
https://www.presto-skola.cz/blog/germanske-jazyky


na úroveň takových kultur, jako byla například kultura francouzská, německá, španělská a 

ruská. Rukopisy se staly inspirací pro celou řadu umělců (B. Smetana, K. H. Mácha aj.) a byly 

hojně překládány do cizích jazyků. Zpočátku o pravosti rukopisů prakticky nikdo nepochyboval 

a o jejich pravosti byli přesvědčeny i takové autority jako např. František Palacký. Záhy se však 

začaly ozývat hlasy opačné. Spory o pravost těchto památek se vlekly celým devatenáctým 

stoletím a objevovaly se dokonce i ve století dvacátém. Do vyhrocených sporů o jejich pravost 

se významně zapojil i T. G. Masaryk. Ačkoliv jsou dodnes někteří lidé přesvědčeni o pravosti 

Rukopisů, pro vědce již není tato otázka aktuální. Rukopisy jsou jednoznačně chápány jako 

obrozenecké falzifikáty. Nás však zajímá, jak se do těchto sporů zapojily matematické úvahy.  

Na popud T. G. Masaryka, který patřil mezi odpůrce pravosti rukopisů, se do sporů o jejich 

pravost zapojil významný český astronom a teoretický fyzik, profesor na Univerzitě Karlově, 

August Seydler (1849−1891).  

 
August Seydler 

 

V roce 1886 zveřejnil v Masarykově časopisu Athenaeum článek Počet pravděpodobnosti  

v přítomném sporu. V něm poprvé v české (a pravděpodobně i světové) vědě použil 

matematické metody k řešení lingvistického problému. Ve svém článku vycházel Seydler ze 

zjištění, že Rukopisy obsahují velké množství odchylek od mluvnice, která se vyskytuje  

v prokazatelně staročeských památkách. Dále využil faktu, že řada těchto odchylek je shodná  

s odchylkami nalezenými v padělcích, které vznikly před objevením Rukopisů. Pro tyto 

odchylky použil Seydler výraz „zvláštnost". V článku odvodil, že je mizivá pravděpodobnost, 

že by tyto „zvláštnosti" v Rukopisu Královédvorském byly náhodné. 

 

Jazykové jevy vypovídají i o matematice 

V předchozím odstavci jsme viděli, jak matematické metody pomáhají řešit některé 

jazykovědné problémy. Existuje však i opačná vazba – jazykové projevy vypovídají o vývoji 

některých základních matematických pojmů a pravidel. 

Pravděpodobně jste si neuvědomili zajímavou skutečnost: slovo „třetina“ má zřejmou 

souvislost se slovem „tři“, „pětina“ se slovem „pět“ apod. Slovo „polovina“ se však naprosto 

liší od slova „dvě“. Že to není výjimečný jev omezený pouze na češtinu si ukážeme 

v následující tabulce:   

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Athenaeum_(%C4%8Dasopis)


česky dvě polovina tři  třetina 

 dalawa kalahati tatlo pangatlo 

 zwei halb drei dritte 

 two half three third 

 tva halv tre tredje 

 Iki  yarim üç üçüncü 

 dous metade tres terceir 

 dy gjysma tre e treta 

 dos la meitat tres tercer 

 

Lze z tohoto jevu něco vyvodit? Ani v tomto případě není vysvětlení složité: číslo ½ bylo  

v dávném starověku užíváno mnohem dříve než ostatní převrácené hodnoty celých čísel. Ty se 

pravděpodobně vyvinuly až poté, kdy počítání překonalo hranici „tři už je mnoho”. 

 

I v češtině však lze vypozorovat některé zajímavé jevy, které se nevyskytují v jiných jazycích. 

O zvláštní roli čísla 5 v naší historii svědčí to, jak tvoříme množné číslo u většiny podstatných 

jmen. Například: 

dva, tři, čtyři domy, pět domů, 

dva, tři, čtyři nože, pět nožů apod. 

 

Náš jazyk a matematika jsou prostě propojeny mnohem více, než by si neznalý člověk 

pomyslel.   

  



Úkoly 

1) Určete jazyky v tabulce 

•  

česky dvě polovina tři  třetina 

 dalawa kalahati tatlo pangatlo 

 zwei halb drei dritte 

 two half three third 

 tva halv tre tredje 

 Iki  yarim üç üçüncü 

 dous metade tres terceir 

 dy gjysma tre e treta 

 dos la meitat tres tercer 
                                                                                                                                                     (20 bodů)                                        

2) Kolikrát se pravděpodobně v Joyceově románu Odysseus vyskytlo dvacáté a kolikrát 

čtyřicáté nejčastější slovo?                                                                                                      (10 bodů)                                                                                          

3) Zvolte si libovolný český a libovolný anglický text o rozsahu alespoň 500 znaků (cca půl stránky) a 

určete v obou textech frekvenci jednotlivých písmen. Porovnejte, na kolika místech se vaše zjištění 

shoduje na prvních deseti místech s frekvencí v daných jazycích uvedenou v tabulkách 1 a 2. 

                                                                                                                                                    (40 bodů) 

4) I v jiných jazycích se najdou zdánlivé drobnosti, svědčící například o vývoji počítání. 

Například francouzsky se „devadesát“ řekne „quatre-vingt-dix“. Přeložte jednotlivé části 

tohoto pojmu a vysvětlete, lze-li z toho usoudit něco o počítání u francouzských předků. 

                                                                                                                                                    (20 bodů) 

5) Zjistěte, kdo je všeobecně považován za autora padělaných rukopisů Královédvorského a 

Zelenohorského a kdy byly „objeveny“.                                                                       (10 bodů) 

 

 

. 

  



Matematika kolem nás – lekce třetí 

 

ZLATÝ ŘEZ 

Podívejte se na následující čtyři obrázky. Napadá vás, co by mohly mít společného?  

 

  
 

  
 

Obr. 3.1 

Na prvním obrázku jste jistě alespoň někteří poznali slavnou katedrálu Notre Dame v Paříži. 

Vedle ní je mnohem modernější stavba, věž CN Tower v kanadském Torontu. Na dalších dvou 

obrázcích však již žádné stavby nejsou. Na třetím obrázku z vesmíru je vidět tzv. spirální galaxii 

(možná je to naše Mléčná dráha) a na posledním obrázku se do krajiny dívá nějaká žena. Pro 

nezasvěceného pozorovatele čtyři zcela odlišné motivy. Matematika však při pohledu na tyto 

fotografie okamžitě napadají slova: zlatý řez, Fibonacciho čísla, zlatá spirála.  

V této lekci si uvedené pojmy vysvětlíme. 

 

Zlatý řez 

Historie zlatého řezu je dlouhá několik tisíciletí. V průběhu dějin byl zlatý řez na různých 

místech různými lidmi „objevován“. Již například velký matematik řeckého starověku 



Eukleides (asi 325 př.n.l.−asi 265 př.n.l.) ve svém slavném díle Základy zformuloval následující 

úlohu: 

Rozdělte úsečku na dvě části tak, aby poměr délek celé úsečky a delší části rozdělené úsečky 

byl stejný, jako poměr delší a kratší části!  

Tomuto poměru se začalo říkat zlatý řez. Hodnotu zlatého řezu není těžké vypočítat. 

Rozdělíme-li danou úsečku na úseky délek a, b, má podle zadání úlohy platit (viz  

obr. 3.2) vztah 

𝑎+𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
   

 

 

Obr. 3.2: Zlatý řez 

 

Hodnota φ zlatého řezu je rovna podílu 
𝑎

𝑏
 . Z uvedené rovnosti dostáváme 

 

1 +
1

𝜑
= 𝜑, tj. φ2 − φ − 1 = 0. 

Odtud  

𝜑 =
1+√5

2
~1,618 . 

(Záporné řešení kvadratické rovnice φ2 − φ − 1 = 0 nemá smysl uvažovat, neboť a, b  jsou délky 

úseček, tj. kladná čísla.) 

Eukleides při formulaci této úlohy asi jen těžko tušil, jak toto nevinně vyhlížející dělení úsečky 

upoutá pozornost matematiků, fyziků, architektů, malířů a pracovníků dalších odvětví v příštích 

tisíciletích.           

Výjimečné pozornosti se zlatý řez dočkal ve středověku a zejména pak v období renesance,  

v době rozkvětu vědy a umění, které vycházelo mnohdy z antické kultury. Renesanční 

matematikové i umělci byli natolik okouzleni poměrem zlatého řezu, že jej nazývali „božským 

poměrem” (divina proportio). Ve výtvarném umění se stával symbolem dosažení rovnováhy a 

krásy. Mezi představiteli, kteří zlatý řez výrazně využívali, byl například Leonardo da Vinci 

(1452−1519). V jeho dílech, například v Poslední večeři Páně, je zlatý řez využit na několika 

místech. Jeden z nejvýznamnějších italských matematiků té doby, Luca Pacioli (1445−1517), 

vydal roku 1509 pojednání nazvané „O božském poměru" s ilustracemi Leonarda da Vinciho. 



 

Obr. 3.3: Luca Pacioli na italské poštovní známce 

Jako doklad významu, který byl zlatému řezu přikládán, je často zmiňován výrok německého 

astronoma a matematika Johanna Keplera (1571−1630), který napsal: 

Geometrie má dva velké poklady: Jedním je Pythagorova věta, druhým zlatý řez. První má 

cenu zlata, druhý můžeme pojmenovat drahocenný klenot.”  

Zlatý řez byl využíván v mnoha oblastech lidské kultury od antiky po dnešek. Na obr. 3.4a je 

znázorněno využití zlatého řezu na pařížské katedrále Notre Dame. A druhý obrázek? Věž  

CN Tower v Torontu je vysoká 553,33 metrů, kulovitá část je ve výšce 342 metrů, což znamená 

že dělí výšku věže v poměru zlatého řezu (viz obr. 3.4 b). Obdobně je tomu v naprosté většině 

u všech podobných výškových staveb. 

 
 

     

                                    Obr. 3.4 a                                                              Obr. 3.4 b 



Zlatý řez ve fotografii 

Pokud jste někdy fotografovali, je velmi pravděpodobně, že jste při volbě správného záběru 

bezděky zlatý řez využili. Obvyklý obdélníkový tvar fotografie umožňuje různé umístění 

fotografovaného objektu. Vhodnou kompozicí můžete plně využít prostor, který fotografie 

nabízí, a vyjádřit i své subjektivní vidění.  

Na obdélníkový formát jsme zvyklí z knih, novin či televize. Přemýšleli jste někdy o tom, jak 

si většinou prohlížíme obraz nebo fotografii? Tak, jako jsme knihy zvyklí číst zleva doprava a 

shora dolů, i výtvarné objekty obvykle „čteme“ stejným způsobem.  

 

      Obr. 3.5: „Čtení“ fotografie 

Někdy se při volbě záběru využívá středová kompozice, kdy je fotografovaný předmět přímo  

v centru fotografie. Příliš souměrná a symetrická kompozice však většinou působí příliš 

staticky, je nezajímavá a nudná, neboť kolem hlavního objektu je zbytečně mnoho nic 

neříkajícího místa. Většinou raději volíme jiné umístění fotografovaného předmětu. V takových 

případech obvykle intuitivně volíme jeho umístění ve zlatém řezu. Výsledná fotografie je pak 

výraznější a nabývá na dynamičnosti. Místo dlouhého popisu této skutečnosti si stačí 

prohlédnout obrázky 3.6. 

 

      Obr. 3.6 a: Ptáček ve středové kompozici           Obr. 3.6 b: Ptáček ve zlatém bodě 

http://digi.zive.cz/Files/Obrazky/techtema/slavicek_zlatyrez/01.jpg


Nyní je nám tedy zřejmé, jak se zlatým řezem souvisí fotografie ženy na obrázku 3.1. 

Dodejme pouze, že v praxi samozřejmě při kompozici fotografie nevypočítáváme 

komplikovaně přesnou hodnotu zlatého řezu. Fotografovaný předmět nemusíme umisťovat 

přesně do konstruovaného zlatého řezu, stačí pouze vědět, že když fotografii rozdělíme 

pomyslnými úsečkami na třetiny, leží vhodné body přibližně v průsečících těchto třetin (viz 

obr. 3.7). 

 

Obr. 3.7: Přibližné hodnoty zlatého řezu 

 

Zlatá spirála 

Na obr. 3.1 je však ještě obraz galaxie. Jak ten souvisí se zlatým řezem? 

Rozdělme obdélník ABCD na čtverec AEFD a obdélník EBCF, tak jak je to znázorněno na 

obrázku 3.8. Snadno lze dokázat, že obdélníky ABCD a EBCF jsou podobné právě tehdy, když 

jsou délky stran AB a BC v poměru zlatého řezu. 

 

 

Obr 3.8 

Představme si nyní, že obdélníku EBCF opět rozdělíme na čtverec a obdélník a tento postup 

neustále opakujeme tak, jak je to naznačeno na obr. 3.9.  

 

Obr. 3.9 



Pokud do každého čtverce tohoto obdélníka vepíšeme čtvrtkružnici tak, aby na sebe v rozích, 

které jsou vždy společné pro dva sousední čtverce, navazovaly, dostaneme tzv. zlatou spirálu 

(viz obr. 3.10). 

 

Obr. 3.10: Zlatá spirála. 

Zlatá spirála se překvapivě často vyskytuje v přírodě. Tvar zlaté spirály mají některé ulity (obr. 

3.11 a) i oko uragánu (obr. 3.11 b). 

 

   
                                 

                           Obr. 3.11. a                                                           Obr. 3.11.b 

Nyní je již zřejmé, proč jsme do obr. 3.1 zařadili obraz galaxie. I ta má tvar zlaté spirály. 

Stále však ještě nevíme, proč si matematik při pohledu na obr. 3.1 vybaví tzv. Fibonacciho čísla. 

Tak to si nyní vysvětlíme. 

 

Fibonacciho posloupnost 

Leonardo Pisánský (asi 1170−1250), známý pod přezdívkou Fibonacci, byl prvním opravdu 

významným matematikem evropského středověku  



Narodil se v Pise v Itálii kolem roku 1170, vzdělání však získal v severní Africe. Jeho otec 

Guilielmo Bonacci zastával diplomatický úřad v Bougii (v dnešním Alžíru) a zastupoval 

obchodní zájmy Republiky Pisa. Mladý Leonardo zde studoval a své 

znalosti si později rozšiřoval při cestách za obchodem ve Středomoří a 

v Orientu. Seznámil se s pracemi arabských matematiků i s některými 

výsledky řecké, egyptské a mezopotámské matematiky. Kolem roku 

1200 se vrátil do Pisy, která tehdy patřila mezi nejmocnější a nejbohatší 

italská města. V Pise napsal svá nejvýznamnější matematická díla, 

z nichž nejznámější, kniha Liber abaci, vyšla v roce 1202. V té také 

zformuloval úlohu, jejímž řešením byla posloupnost 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, … 

Tato posloupnost se nazývá Fibonacciho a číslům, která tuto posloupnost tvoří, se říká 

Finonacciho čísla.  

Jistě jste si již uvědomili, jak je tato posloupnost utvořena: každý člen této posloupnosti je 

součtem dvou členů předcházejících. Označíme-li n-té Fibonacciho číslo F(n), tj. F(1) = 1,  

F(2) = 1, F(3) = 2, … F(6) = 8, …, platí  

F(n + 2) = F(n + 1) + F(n). 

Tato posloupnost se v matematice vyskytuje v mnoha neočekávaných souvislostech a v řadě 

nejrůznějších aplikací. Nás však nyní zajímá překvapivá souvislost této posloupnosti se zlatým 

řezem.  

Počítejme postupně podíl dvou po sobě jdoucích Fibonacciho čísel: 

1

1
= 1,     

2

1
= 2,    

3

2
= 1,5,    

5

3
= 1,666…, 

8

5
= 1,6, 

13

8
= 1,625, 

 

21

13
= 1,615 …, 

34

21
= 1,619 …, 

55

34
= 1,618 …, 

89

55
= 1,618 …,  

144

89
= 1,618 … … 

 

Vidíme, že hodnoty těchto podílů se velmi rychle přibližují hodnotě zlatého řezu. Skutečně, 

limita tohoto podílu je rovna zlatému řezu, tj. platí: 

lim
𝑛→∞

𝐹(𝑛+1)

𝐹(𝑛)
= 𝜑 . 

Provázanost Fibonacciho čísel a zlatého řezu je tak zcela zásadní. (Pokud neznáte pojem limita 

posloupnosti, přečtěte si Dodatek.) 



Dodatek 

Pojem „posloupnost“ jsme si vysvětlili v první lekci v Dodatku 2. Mějme nekonečnou 

posloupnost čísel 

a1, a2, …, an, … 

Může se stát, že existuje číslo k s následující vlastností: ať si zvolíme kladné číslo x jakkoliv, 

leží v intervalu (k – x, k + x) všechny členy dané posloupnosti od některého indexu počínaje. 

Pokud takové číslo existuje, nazývá se limita dané posloupnosti.  

Ukažme si to na několika příkladech. Posloupnost 

2, 2, 2, 2, … 

má jistě limitu 2. V každém intervalu (2 – x, 2 + x) leží dokonce všechny členy dané 

posloupnosti. 

Posloupnost  

1, 
1

2
,  

1

3
,  

1

4
, …, 

1

𝑛
, … 

má limitu rovnu 0. Žádný člen této posloupnosti se sice 0 nerovná, zvolíme-li však číslo x > 0 

jakkoliv malé, platí pro dostatečně velké n  

1

𝑛
< 𝑥 . 

V intervalu (- x, x) tak leží všechny členy dané posloupnosti od uvedeného n počínaje. 

Na rozdíl od uvedených dvou posloupností posloupnost 

1, -1, 1, -1, 1, -1, … 

limitu nemá. Zvolíme-li například 𝑥 =
1

2
, neleží v žádném intervalu (k – x, k + x) všechny 

členy posloupnosti některým členem počínaje. Například v intervalu (1 −
1

2
, 1 +

1

2
) leží 

sice nekonečně mnoho členů dané posloupnosti, nikoliv však všechny členy některým 

členem počínaje. 

  



Úkoly 

1. Zjistěte, kdy byla postavena katedrála Notre Dame v Paříži a kdy věž CN Tower  

v Torontu.                                                                                                            (5 bodů) 

2. Určete hodnotu φ zlatého řezu s přesností na 5 desetinných míst a vypočtěte 

převrácenou hodnotu 
1

𝜑
. Co je na této hodnotě zajímavé?                                 (15 bodů) 

3. Rozdělme obdélník ABCD na čtverec AEFD a obdélník EBCF, tak jak je to znázorněno 

na obrázku 3.12. Dokažte, že obdélníky ABCD a EBCF jsou podobné právě tehdy, když 

jsou délky stran AB a BC v poměru zlatého řezu.                                               (25 bodů) 

 

Obr 3.12 

4. Do obdélníku, jehož délky stran jsou v poměru zlatého řezu a delší strana má délku  

20 cm, je vepsána zlatá spirála. Vypočtěte délku prvních pěti čtvrtkružnic, které tvoří 

uvedenou zlatou spirálu.                                                                                    (35 bodů) 

5. Posloupnost 

1, −1,
1

2
, −

1

3
,
1

5
, −

1

8
,

1

13
, − ⋯ 

 

tvoří převrácené hodnoty Fibonacciho čísel, v níž se navíc pravidelně střídají znaménka. 

Určete, pokud existuje, limitu této posloupnosti.                                                 (20 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika kolem nás – lekce čtvrtá 

 

MATEMATIKA A INDICKÁ NÁRODNÍ TRADICE 

 

Ženy v jižní Indii časně ráno pokropí udusanou hlínu před prahem svých domů vodou. Potom 

„kreslí“ (přesněji řečeno vysypávají) rýžovou moukou různé vzory podle pevně daných 

pravidel. Jde o tradiční znamení pro uvítání hostů, mezi které může podle pověsti patřit i bohyně 

hojnosti.  

Kreslení rýžovou moukou začíná vyznačením bodů, které jsou rozloženy do čtvercové 

mřížky. Křivky se poté kreslí buď kolem vyznačených bodů, nebo křivky vyznačenými body 

procházejí. Oba způsoby tvorby vzorů jsou zachyceny na obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1: Indické ženy „kreslí“ obrazce rýžovou moukou 

 

Podle toho, jak se při tvorbě sypaných obrázků postupuje, a v jaké zeměpisné oblasti se 

kresby tvoří, používají se pro ně různá označení např. kolam (vzory se kreslí jednoduchou 

křivkou kolem vyznačených bodů, barvy jsou používány výjimečně), rangoli (křivky prochází 

body a jsou používány barvy) a muggulu (většinou se jedná o květinové vzory) (obr. 4.2).  

 

 

  

Obr. 4.2: Vzory kolam, rangoli a muggulu 

 

Jeden ze sypaných obrazců má však zcela jiný tvar. Je znám pod názvem Kubera kolam 

(v hinduistické mytologii je Kubera bohem bohatství). Kubera kolam má tvar čtvercové mřížky, 



ve které je zapsáno devět čísel. Ke čtverci se ještě připíší světové strany a na konec se na 

čtverečky položí mince a květiny (obr. 4.3) 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Kubera kolam  

 

Matematici a informatici s velkým zájmem zkoumají vzory, kterým 

dala vzniknout století dlouhá tradice. Jak řekla americká 

etnomatematička Marcia Ascher (1935–2013): „Indické vzory jsou 

úžasným příkladem vyjádření matematických myšlenek v kulturních 

tradicích.“  

I my se budeme věnovat sypaným obrazcům z pohledu matematiky. 

Podle níže stanovených pravidel si z obrovského množství indických 

obrazců vybereme pro začátek jen některé kolamy. 

 

Zjednodušená pravidla pro kreslení kolamu 

 

P1: Při tvorbě kolamu budeme používat malé tečky, které jsou zakresleny v tzv. mřížových 

bodech čtverce nebo obdélníku. Pro vlastní kresbu vybereme buď všechny z těchto 

mřížových bodů, nebo jen některé body mřížky. Uzavřené křivky budeme kreslit kolem 

všech vybraných bodů, kolem každého bodu bude zakreslena jen jedna křivka (obr. 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4: Dva kolamy pro mřížku 5 x 5 
 

P2: Kolam zakreslený do čtvercové mřížky musí mít pořád stejný tvar při otočení o 90, 180 

a 270 stupňů. Pro kolam v obdélníkové mřížce musí existovat shodnost při otočení o 180 

stupňů (obr. 4.5 – čtvercový obrazec pro mřížku 3 x 3 a obdélníkový obrazec pro 

mřížku 5 x 3 splňují požadovanou souměrnost, poslední obrazec pravidlo P2 nesplňuje).  

 

 

 

 

  

 

Obr. 4.5: Dva kolamy splňující podmínku P2, obrazec vpravo P2 nesplňuje  



P3: V kolamu se nesmí objevit křížení víc než dvou částí křivek (části křivek lze překreslit jako 

úsečku nebo část kružnice). V obrazci nesmí vzniknout „špičaté“ části. Na obr. 4.6 obrazec 

vlevo nazveme kolam, obrazec vpravo za kolam považovat nebudeme.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6: Dva různé obrazce pro mřížku 5 x 5 
 

P4: Kolam se může skládat z několika uzavřených křivek, zakreslené křivky se mohou, ale 

nemusí dotýkat (viz obr. 4.4, na pravém obrázku se kružnice kolem prostředního mřížového 

bodu nedotýká žádné jiné křivky).  

 

Rozklad kolamu na jednodušší křivky 

 

Při kreslení kolamu nám pomůže rozložit si obrazec na jednodušší uzavřené křivky. Tyto menší 

křivky nám pomohou neporušit pravidlo shodnosti kolamu při otočení. Jak můžeme takové 

jednodušší křivky u konkrétního kolamu vybrat, je postupně zachyceno na obr.  4.7.  

 
 

 

Obr. 4.7: Kolam rozložený do dvou typů jednodušších uzavřených křivek 

 

Skládání kolamu ve čtvercové síti 
 

Představte si, že bychom kolam umístili do čtvercové sítě tak, aby mřížové body, které jsme 

k nakreslení kolamu použili, ležely ve středu čtverců sítě. Ve čtvercích sítě tak získáme útvary, 

které se mohou vyskytovat i u jiných kolamů při jejich umístění do čtvercové sítě.  

U kolamu, který je na obr. 4.8 zakreslen do čtvercové sítě, jsme využili všechny body mřížky 

2 x 2.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.8: Zakreslení kolamu do čtvercové sítě  
 

Představte si, že bychom čtvercovou síť se zakresleným kolamem rozstříhali. Dostali 

bychom čtyři čtverce, na kterých by byl zakreslen stejný útvar (viz obr. 4.8 vpravo). Označme 

tento útvar U1. Při opětovném skládání kolamu by stačilo čtverce s útvarem U1 vhodně natočit. 

Pro složení kolamu na obr. 4.9 budeme potřebovat čtverce s dalšími útvary, označme je U2 

a U3: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9: Kolam složený z útvarů U1, U2 a U3. 

 

Pro složení kolamu na obr. 4.10 budeme potřebovat ještě čtverce s útvary U4 a U5: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10: Použití útvarů U4 a U5 v obdélníkovém kolamu 

 

Pro složení kolamu, ve kterém se křivky nedotýkají (obr. 4.11), bychom mohli potřebovat 

ještě čtverec s útvarem U6. 

                     

 

              

 

 

 

 

Obr. 4.11: Použití útvarů ve čtvercovém kolamu 

      

    Při skládání kolamu můžeme tedy s výhodou využívat čtverce se šesti útvary U1–U6. 

Útvary můžeme otáčet o 90, 180 a 270 stupňů. 



A ještě jedna dobrá rada: při skládání kolamů do čtvercové sítě si průběžně zajišťujte, že 

vznikající obrazec vykazuje požadovanou souměrnost (obr. 4.12)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12: Postupné zajišťování souměrnosti obrazce  

 

Kolam Scrabble 

 

Hru Screbble určitě všichni dobře znáte. Máte sadu písmenek a čtvercovou mřížku, na kterou 

písmenka pokládáte. Každé písmenko má svou bodovou hodnotu a na mřížce jsou zvýrazněna 

políčka, která vám umožní tuto bodovou hodnotu zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. Sestavovat 

musíte smysluplná slova. Při hraní se hráči střídají v pokládání písmen, na konci hry se sečtou 

získané body. 

Ve hře Kolam Scrabble, která je určena pro jednoho hráče, se používá sada čtverců s pěti 

z výše uvedených útvarů (U1–U5), čtverců s jednotlivými útvary je k dispozici dostatečné 

množství. Každému útvaru je přiřazen určitý počet bodů (obr. 4.13). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.13: Bodové ohodnocení útvarů U1–U5 

 

Kolam se skládá na čtvercovou mřížku, ve které jsou barevně vyznačena políčka, která 

bodovou hodnotu umístěného útvaru zdvojnásobí nebo ztrojnásobí (obr. 4.14). Složený kolam 

musí mít alespoň jeden čtverec s libovolným útvarem položený na červeně označeném poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.14: Čtvercová mřížka 14 × 14 pro hru Kolam Scrabble 



Na hrací ploše na obr. 4.15 je složen ze čtverců s útvary U1–U5 kolam se všemi body mřížky 

5 × 5. Celkový počet získaných bodů ve hře Kolam Scrabble je 51. 

 

 

 

Obr. 4.15: Kolam 5 × 5, který je složený na hrací ploše pomocí útvarů U1–U5  

 

 
  



Úkoly 
 

1) Na obrázku je zakreslen Kubera kolam. Vysvětlete, co je na něm z hlediska matematiky 

zajímavé.                                                                                                               (20 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rozdělte zadaný kolam na jednodušší uzavřené křivky dvou 

typů. Rozdělení názorně zakreslete. Můžete využít 

postupné kreslení v grafickém prostředí na adrese: 

https://fractalkitty.com/2021/08/20/playing-with-kolam-

tiles/                                                                          

                                                                               (10 bodů)                                                                 

       

 

 

 

3) Z útvarů U1–U6 sestavte kolam, který bude splňovat uvedená pravidla P1–P4 pro 

tvorbu kolamu. Složený kolam zakreslete nebo vyfotografujte. Můžete využít 

připravený pracovní list se sadou útvarů.                                                          (30 bodů) 

 

4) Zahrajte si Kolam Scrabble. Finální podobu složeného kolamu zakreslete nebo 

vyfotografujte. Podařilo se vám získat víc než 80 bodů? Pro snadnou kontrolu podrobně 

rozepište, jak jste body získali. Můžete využít připravený herní plán a sadu útvarů, ze 

které odeberete útvar U6.                                                                                    (40 bodů) 

 

  

https://fractalkitty.com/2021/08/20/playing-with-kolam-tiles/
https://fractalkitty.com/2021/08/20/playing-with-kolam-tiles/


Pracovní list 

SADA ÚTVARŮ 

 

  



Pracovní list 

HRACÍ PLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika kolem nás – lekce pátá 

 

KOLAM V MATEMATICKÝCH SOUVISLOSTECH 

 

V předchozí lekci jsme se seznámili s obrazci, které jsme nazvali kolamy. Stanovili jsme si 

pravidla P1–P4, která musíme při kreslení kolamů dodržovat. Jestliže budeme v následujících 

podkapitolách, ve kterých odhalíme souvislosti kolamů s konkrétními matematickými pojmy, 

potřebovat některé pravidlo zjednodušit, označíme upravené pravidlo UP. 

    

Kolam a kreslení čar jedním tahem 
 

V předchozí lekci jsme se také zmínili o tom, že je výhodné rozložit si kolam při kreslení na 

jednodušší uzavřené křivky. Podívejme se nyní na kolam jako na jedinou uzavřenou křivku. To 

samozřejmě nejde u každého kolamu (např. kolam na obr. 4.11 jednou křivkou nevytvoříme). 

Pro další úvahy musíme tedy upravit pravidlo P4. 

UP4: Kolam lze zakreslit jedním tahem. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Kolamy, které splňují podmínky P1–P3 a UP4 

 

Vyzkoušejte si, že oba kolamy na obr. 5.1 jedním tahem zakreslit lze.  

 

Kolam a počty průsečíků, oblastí a spojnic 
 

Pro zkoumání dalších vlastností kolamů, které splňují podmínky P1–P3 a UP4 si zavedeme 

následující označení: 

 

• Průsečík je bod, ve kterém se protínají dvě křivky. 

V kolamu na obrázku vpravo jsou zakresleny všechny čtyři průsečíky.  

 

 

• Oblast je část roviny, která je ohraničena uzavřenou křivkou. 

     V kolamu na obrázku vpravo je zelenými šipkami vyznačeno všech 

šest oblastí. 

 

 



• Spojnice je část křivky mezi dvěma průsečíky.  

V kolamu na obrázku vpravo jsou fialovými šipkami vyznačeny 

některé z osmi spojnic, které v daném kolamu existují. 

 

 

Jsou dány čtyři kolamy splňující podmínky P1–P3 a UP4. U každého 

kolamu je uveden příslušný počet průsečíků, oblastí a spojnic.  

 

 

Počet průsečíků 

 

8 

Počet oblastí 

 

10 

Počet spojnic 

 

16 

 

 

 

 

 

Označme p počet průsečíků, o počet oblastí a s počet spojnic v daném kolamu, který splňuje 

podmínky P1−P3 a UP4. Na základě výše uvedených výpočtů můžeme vyslovit následující 

hypotézy: 
 

H1:  Počet oblastí o je vždy sudé číslo. 

H2:  𝑝 + 𝑜 = 𝑠 + 1 

 

Dokázat nebo vyvrátit hypotézu H1 bude vašim prvním úkolem v této lekci. K důkazu 

hypotézy H2 lze využít tzv. Eulerův vztah, který platí pro každý souvislý rovinný graf. Protože 

vybudování základů teorie grafů není jednoduchá záležitost1, ukážeme si pouze, že každý 

kolam, který splňuje podmínky P1−P3 a UP4, můžeme na souvislý rovinný graf převést. Stačí 

nakreslit mřížové body a dvojici těchto bodů spojit úsečkou vždy, když mezi těmito body leží 

průsečík křivek. Na obr. 5.3 jsou dva kolamy převedeny na souvislé rovinné grafy.  

 
1 Zájemců lze doporučit publikaci E. Fuchse Teorie grafů, která je dostupná na adrese 

https://is.muni.cz/el/sci/podzim2005/M5140/um/graf.pdf  

Počet průsečíků 

 

24 

Počet oblastí 

 

26 

Počet spojnic 

 

48 

Počet průsečíků 

 

28 

Počet oblastí 

 

30 

Počet spojnic 

 

57 

Počet průsečíků 

 

12 

Počet oblastí 

 

14 

Počet spojnic 

 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3: Převod kolamů na souvislé rovinné grafy 

 

Kolam a souměrnost 

 
Na hinduistickém festivalu v Navaratri, který trvá devět nocí, se kreslí devět kolamů, které 

představují devět podob Bohyně Matky (obr. 5.4). Ačkoliv tyto kolamy vždy nesplňují 

podminku P2: Kolam zakreslený do čtvercové mřížky musí mít pořád stejný tvar při otočení 

o 90, 180 a 270 stupňů, je každý z těchto kolamů souměrný. U sedmi kolamů nalezneme jednu 

souměrnost (osová souměrnost, středová souměrnost nebo rotace). U dvou kolamů existuje 

souměrností víc. K odhalení souměrností nám pomůže, když si kolam překreslíme pomocí 

souvislého rovinného grafu, tak jak je to znázorněno na prvním kolamu zleva na obr. 5.4. Není 

těžké nalézt další kolamy v mřížce 3 x 3, je však těžké najít kolamy, které jsou souměrné. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4: Devět souměrných kolamů 3 x 3  

 

Kolam a fraktály 
 

Jestliže si vezmeme konkrétní kolam, můžeme ho pomocí určitého pravidla v novém kolamu 

několikrát zopakovat. Na obr. 5.5 je takový postup zakreslen. Jestliže vás matematika baví, 

možná vidíte spojitost mezi historickou tradicí tvorby kolamu a poměrně mladou fraktální 

geometrií.2 

 
2 Téma týkající se fraktální geometrie bylo již v projektu Ve světě matematických aplikací zmíněno v kurzu 

Fraktály v kapitole Kreslíme fraktály. Dostupné na adrese: 

https://8d8f55af62.clvaw-cdnwnd.com/0023db53731df613e31376e312bef977/200000124-

497c34a710/SvetMatematickychAplikaci2018.pdf 

https://8d8f55af62.clvaw-cdnwnd.com/0023db53731df613e31376e312bef977/200000124-497c34a710/SvetMatematickychAplikaci2018.pdf
https://8d8f55af62.clvaw-cdnwnd.com/0023db53731df613e31376e312bef977/200000124-497c34a710/SvetMatematickychAplikaci2018.pdf


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5: Krok 0, krok 1, krok 2 a krok 3 při kreslení „fraktálního“ kolamu 

 

Kolam a nuly a jedničky 
 

Dnešní indické ženy kreslí kolamy před svými domy, tak jak to dělali jejich předkové, protože 

se jedná o historickou tradici. Moderní člověk si na kreslení kolamů vezme tužku a papír nebo 

raději třeba tablet s dotykovým perem. V počítačové době je samozřejmostí, že kolam může 

nakreslit počítač i mobil zcela sám. Nejsou to žádná kouzla. Stačí jen informaci o tvaru kolamu 

„zašifrovat“ do nul a jedniček.  

 

Pro vysvětlení si zvolíme jeden konkrétní typ kolamu, který budeme definovat v upraveném 

pravidlu P1. Pravidla P2−P4 zůstávají v platnosti. 

UP1: Při tvorbě kolamu budeme používat malé tečky, které jsou zakresleny 

v tzv. mřížových bodech čtverce 5 x 5. Pro kresbu vybereme jen 

některé body mřížky podle schématu 1−3−5−3−1 (tento výběr je 

zakreslený na obrázku vpravo). Uzavřené křivky budeme kreslit 

kolem všech vybraných bodů, kolem každého bodu bude zakreslena 

jen jedna křivka.  

Na obr. 5.6 jsou červeně vyznačeny čtyři čtverce. V každém červeném čtverci leží čtyři 

mřížové body pomocné sítě. Těchto osm bodů je na obrázku vyznačeno šedě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6: Důležité mřížové body pomocné čtvercové sítě 

 

Pouze v těchto bodech se mohou křížit části křivky zakresleného kolamu. Informace o tom, 

zda ve zmíněných bodech existuje průsečík částí křivky či nikoliv, je pro převod kolamu na 

číslo zapsané v šestnáctkové soustavě to nejdůležitější. Pro zvýraznění existujících průsečíků 

použijeme modrý kroužek. Když v daném bodě průsečík neexistuje, zakreslíme bleděmodrý 



kroužek. Na obr. 5.7 je existence průsečíků zakreslena pro zvolený kolam, který splňuje 

podmínky UP1 a P2−P4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7: Vyznačení existence průsečíků částí křivek kolamu 1−3−5−3−1 

 

Jestliže informaci o tom, že průsečík existuje, zaznamenáme pomocí jedničky a neexistující 

průsečík zaznamenáme pomocí nuly, získáme pro každý červený čtverec čtveřici obsahující 

nuly a jedničky v určitém pořadí (obr. 5.8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8: Převod kolamu 1−3−5−3−1 na nuly a jedničky 

 

Na obr. 5.9 je pro možné čtveřice nul a jedniček přehledně zachycena souvislost se 

zakreslenými tvary částí křivek, které čtveřici odpovídají. Každá čtveřice nul a jedniček je 

označena jednou číslicí nebo jedním písmenem.3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obr. 5.9: Přehled všech možností uspořádání čtveřice nul a jedniček 

 

 
3 Číslice a písmena odpovídají číslicím v šestnáctkové soustavě. 



Jestliže známe identifikaci kolamu 1−3−5−3−1 pomocí zvoleného označení, můžeme využít 

odpovídající zakreslené tvary částí křivek a snadno poté doplnit výsledný tvar kolamu (obr. 

5.10) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5.10: Postup při zakreslení kolamu 1−3−5−3−1, který má označení EDB7  

 

 

  



Úkoly 

 
1) Vyplňte připravený pracovní list Počet průsečíků, poté dokažte nebo vyvraťte hypotézu 

H1: Počet oblastí o je vždy sudé číslo.                                                               (20 bodů) 

 

2) Pracovní list Souměrnosti obsahuje devět kolamů 3 x 3. Zakreslete je pomocí souvislých 

rovinných grafů. U každého kolamu poté určete, zda je souměrný (osová souměrnost, 

středová souměrnost nebo rotace) a podrobně popište o jakou souměrnost se jedná. Jako 

řešení zašlete pracovní list, který po vyplnění oskenujte nebo vyfotografujte.    (20 bodů) 

 

 

3) Přiřaďte k následujícím kolamům odpovídající čtveřici čísel a písmen pomocí 

zvoleného označení.                                                                                              (30 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Zakreslete kolam, který má označení B E 7 D.                                                    (30 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list 

POČET PRŮSEČÍKŮ 

 

  



Pracovní list 

SOUMĚRNOSTI 

 

 

 

 



Matematika kolem nás – lekce šestá 

 

KOLAM A FIBONACCIHO POSLOUPNOST  

 

V poslední lekci si ukážeme souvislost mezi indickými kolamy a Fibonacciho čísly, se 

kterými jste se seznámili ve 3. lekci v podkapitole Fibonacciho posloupnost. Připomeňme si, 

že první dvě Fibonacciho čísla jsou rovna jedné. Označíme-li n-té Fibonacciho číslo F(n), platí: 

 

F(n+2) = F(n+1) + F(n). 

 

Fibonacciho kolamy 

 

Kolamy, který jsou vytvořeny pomocí čtyř po sobě jdoucích Fibonacciho čísel, budeme 

nazývat Fibonacciho kolamy (krátce FK) a budeme je značit K (1, 1, 2, 3), K (1, 2, 3, 5), 

K (2, 3, 5, 8), K (3, 5, 8, 13), K (5, 8, 13, 21) atd. Obecný Fibonacciho kolam označme 

K (a, b, c, d). Protože čísla a, b, c, d jsou čtyři po sobě jdoucí čísla Fibonacciho posloupnosti, 

platí: 

𝑐 = 𝑎 + 𝑏 

 

𝑑 = 𝑏 + 𝑐 = 𝑏 + 𝑎 + 𝑏 = 𝑎 + 2𝑏. 
 

Když druhou rovnost umocníme, získáme 

 

𝑑2 = (𝑎 + 2𝑏)2 = 𝑎2 + 4𝑎𝑏 + 4𝑏2 = 𝑎2 + 4𝑏(𝑎 + 𝑏) , 

 

𝒅𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟒𝒃𝒄. 
 

Levou stranu rovnice můžeme interpretovat jako obsah čtverce o velikosti strany d. Tento obsah 

je roven součtu obsahu čtverce se stranou velikosti a se součtem obsahů čtyř shodných 

obdélníků se stranami o velikostech b a c.  

 

Při konstrukci FK bude velikost strany určena počtem bodů, které 

v kolamu u dané strany leží. Na obrázku vpravo je velikost strany čtverce 

rovna třem, obdélník má strany o délkách 2 a 3. 

 

Na obr. 6.1 je znázorněno, jak sestavit pro K (a, b, c, d) tzv. šablonu, tak aby byla splněna 

podmínka 

 𝑑2 = 𝑎2 + 4𝑏𝑐. 
 

Povšimněte si, že vzhledem k levé straně uvedené podmínky platí, že FK bude vždy čtvercový. 

Uprostřed šablony budou body vyplňovat čtverec, který je na obr. 6.1 vyznačen žlutě. Po 

obvodu FK budou umístěny čtyři obdélníky se shodným rozložením bodů, které jsou na obr. 6.1 

vyznačeny zeleným orámováním. Tyto obdélníky se skládají z modře vyznačeného obdélníku 

a oranžově vyznačeného čtverce.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1: Šablona pro vytvoření čtvercového Fibonacciho kolamu K (a, b, c, d) 

 

Na obr. 6.2 jsou zakresleny šablony pro K (1, 1, 2, 3), K (1, 2, 3, 5), K (2, 3, 5, 8), K (3, 5, 8, 13) 

a K (5, 8, 13, 21). 

 

 
 

Obr. 6.2: Šablony pro K (1, 1, 2, 3), K (1, 2, 3, 5), K (2, 3, 5, 8), K (5, 8, 13, 21) 

 

K zakreslení křivky FK do odpovídající šablony budeme využívat útvary U1-U5, se kterými 

jste se seznámili ve čtvrté lekci.4  

 

 

 
4 Pro kreslení kolamů pomocí útvarů U1−U6 je využit program dostupný na adrese: 

https://forkphorus.github.io/app.html?id=429945831, který návaznost útvarů nezobrazuje zcela přesně. Je potřeba 

zakreslené kolamy vždy vnímat jako nepřerušovanou křivku.   

https://forkphorus.github.io/app.html?id=429945831


Jak postupovat při kreslení FK do příslušné šablony si vysvětlíme na realizaci K (1, 2, 3, 5). 

Ke kreslení K (1, 2, 3, 5) využijeme odpovídající šablonu 

(obrázek vlevo). Jako první vytvoříme kolam s 2 x 3 body, 

který vznikne spojením kolamu s 1 x 2 body a kolamu 

s 2 x 2 body (obrázek vpravo).  

 

Na obr. 6.3 je propojení obdélníkového kolamu 6.3 (a) a čtvercového kolamu 6.3 (b) do 

výsledného obdélníkového kolamu 6.3 (c) vyznačeno modrým čtverečkem. Všimněte si, že ve 

spojeném obdélníkovém kolamu jsme museli použít kolem vyznačeného propojení jiné útvary, 

než byly ve spojovaných kolamech (na obr. 6.3 vyznačeno oranžovým a zeleným čtverečkem).  

 

 

 

 

 

 

                   (a)                    (b)                          (c)  
 

Obr. 6.3: Spojení dvou kolamů s vyznačeným propojením  

 

Výchozí kolamy, které jsme k sobě „připojili“, ani kolam, který vznikl po spojení, nemusí být 

souměrné. Rotací vytvořeného obdélníkového kolamu v příslušné šabloně FK máme výslednou 

souměrnost zaručenu.  

 

Na obr. 6.4 (a) je zachycena situace po vložení vytvořeného obdélníkového kolamu čtyřikrát 

do šablony K (1, 2, 3, 5). V prostředním čtverečku musíme zakreslit jeden bod a vložené kolamy 

(zvýrazněné oranžovými obdélníky) musíme propojit. Na obr. 6.4 (b) je propojení 

obdélníkových kolamů vyznačeno modrými čtverečky. Propojení obdélníkových kolamů 

s křivkou kolem středového bodu je vyznačeno oranžově. Na obr. 6.4 (c) je zakreslen výsledný 

čtvercový K (1, 2, 3, 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (a)                                (b)                                (c) 
  

Obr. 6.4: Zakreslování K (1, 2, 3, 5) do odpovídající šablony 

 

 



Při zakreslování „větších“ FK, např. K (2, 3, 5, 8), by nám pouze útvary U1-U5 nestačily. Proto 

k nim musíme přidat tři další útvary U7-U9.  

 

 

 

 

 

 
Zakreslit K (2, 3, 5, 8) bude jedním z vašich úkolů. Ze zápisu kolamu odvodíme, že bude 

čtvercový a bude obsahovat 8 x 8 bodů. Jak bude konkrétně křivka vypadat, zatím nevíme. Na 

obr. 6.5, na kterém je zakreslen K (5, 8, 13, 21), si K (2, 3, 5, 8) pro utajení zakryjeme zeleným 

čtvercem. Až si budete pozorně prohlížet obr. 6.5, měli byste vidět čtyři shodné obdélníkové 

kolamy (ohraničené oranžově) a jeden čtvercový kolam, který je nejen ve středu šablony, ale 

najdete ho také v zakreslených obdélníkových kolamech (vyznačeno modře v obdélníku vlevo 

nahoře). Když si odmyslíte propojení, která při spojení dílčích kolamů vznikla, zjistíte, že 

středový čtverec byl před propojením Fibonacciho kolam K (1, 2, 3, 5), který je zakreslen na 

obr. 6.4 (c). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6.5: Fibonacciho kolam K (5, 8, 13, 21) 

 

Možná vás napadá otázka, zda se ve Fibonacciho kolamech někde „ukrývá“ zlatý řez, který 

(jak jste se dozvěděli ve třetí lekci) úzce souvisí s Fibonacciho posloupností. Najít odpověď na 

tuto otázku není složité. V každém FK nalezneme čtyři shodné obdélníkové kolamy, jejichž 

délky stran jsou rovny dvojici po sobě jdoucích Fibonacciho čísel. Na obr. 6.5 se konkrétně 

jedná o F(5) = 5 a F(6) = 8. Platí: 

 
𝐹(6)

𝐹(5)
=

8

5
= 1,6. 

 

Ve třetí lekci jste se seznámili s tím, že hodnoty podílu 
𝐹(𝑛+1)

𝐹(𝑛)
 se velmi rychle přibližují hodnotě 

zlatého řezu. Čím bude FK „větší“, tím přesnější aproximaci zlatého řezu v něm nalezneme. 



Lucasovy kolamy 
 

Édouard Lucas, francouzský matematik, který žil ve druhé 

polovině 19. století, pojmenoval Fibonacciho posloupnost.  

Lucas se zabýval podobnými posloupnostmi, pro které platí, že 

známe-li první dva členy posloupnosti L(1) a L(2) určíme 

libovolný člen posloupnosti pomocí vztahu 

L(n+2) =  L(n+1) + L(n). 

Posloupnost 1, 3, 4, 7, 11, 18, … je příkladem Lucasovy 

posloupnosti.  

Lucasovy posloupnosti nám umožní vytvářet obdélníkové kolamy, které budeme 

sestavovat pomocí dvojice Lucasových kolamů L1 (a1, b1, c1, d1) a L2 (a2, b2, c2, d2). Čísla 

a1, b1, c1, d1  jsou po sobě jdoucí prvky jedné Lucasovy posloupnosti, čísla a2, b2, c2, d2 jsou 

po sobě jdoucí prvky druhé Lucasovy posloupnosti. 

Platí: 

𝑐1 = 𝑎1 + 𝑏1        a zároveň       𝑑1 = 𝑏1 + 𝑐1 = 𝑎1 + 2𝑏1 

 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2        a zároveň       𝑑2 = 𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎2 + 2𝑏2 

 

Po vynásobení d1 a d2 dostáváme 

 
𝒅𝟏 ∙ 𝒅𝟐 = (𝑎1 + 2𝑏1) ∙ (𝑎2 + 2𝑏2) = 𝑎1𝑎2 + 2𝑏1𝑎2 + 2𝑎1𝑏2 + 4𝑏1𝑏2 = 

 

= 𝑎1𝑎2 + 2𝑏1𝑎2 + 2𝑏1𝑏2 +  2𝑎1𝑏2 + 2𝑏1𝑏2 = 𝑎1𝑎2 + 2𝑏1(𝑎2 + 𝑏2) + 2𝑏2(𝑎1 + 𝑏1) 
 

𝒅𝟏 ∙ 𝒅𝟐 = 𝒂𝟏𝒂𝟐 + 𝟐𝒃𝟏𝒄𝟐 + 𝟐𝒃𝟐𝒄𝟏. 
 

Levou stranu rovnice můžeme interpretovat jako obsah obdélníku se stranami o velikostech d1 

a d2. Tento obsah je roven součtu obsahů obdélníku se stranami o velikostech a1 a a2, dvou 

shodných obdélníků se stranami o velikostech b1 a c2 a dvou shodných obdélníků se stranami o 

velikostech b2 a c1. 

 

K zakreslení Lucasova kolamu využijeme šablonu, která je určena dvojicí L1 (a1, b1, c1, d1) 

a  L2 (a2, b2, c2, d2). Příklad takové šablony je zakreslen na obr. 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6: Šablona, která je určena dvojicí L1 (3, 2, 5, 7) a L2 (5, 3, 8, 11) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie


Při zakreslování Lucasova kolamu nesmíme zapomenout na to, že pro výsledný obdélníkový 

kolam musí existovat shodnost při otočení o 180 stupňů. Uzavřenou křivku, kterou lze nakreslit 

jedním tahem, budeme kreslit kolem všech daných bodů.  

 

Na obr. 6.7 je zakreslen do příslušné šablony Lucasův kolam, který je určen dvojicí  

L1 (4, 1, 5, 6) a L2 (1, 3, 4, 7), a který bývá označován jako Kaprekarův kolam.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7: Kaprekarův kolam, který je určena dvojicí L1 (4, 1, 5, 6) a L2 (1, 3, 4, 7). 

 

Na obr. 6.8 je zakreslen do příslušné šablony Lucasův kolam, který je určen dvojicí 

L1 (1, 3, 4, 7) a L2 (6, 8, 14, 22).   Jestliže určíme poměr vyznačených červených čísel (délka a 

šířka kolamu), získáme aproximaci čísla  s přesností na dvě desetinná místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.8:  -kolam, který je určený dvojicí L1 (1, 3, 4, 7) a L2 (6, 8, 14, 22) 

 

Kolamy v sobě skrývají řadu dalších zajímavých vlastností. Některé objevíte při řešení 

následujících úloh.  

 

  



Úkoly 
 
1) Zakreslete šablonu pro čtvercový Fibonacciho kolam K (3, 5, 8, 13).              (10 bodů) 

 

2) Pomocí dvou zakreslených kolamů a útvarů U1, U2, U3, U4, U5, U7, U8 a U9 sestavte 

Fibonacciho kolam K (2, 3, 5, 8). Podrobně popište, jak jste postupovali, vyznačte 

vzniklá spojení původně oddělených křivek.                                                     (30 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Martin našel útržek z amerického časopisu. Zaujalo 

ho, že se v něm píše o D. R. Kaprekarovi, vzpomněl si 

totiž, že zná Kaprekarův kolam. Provedl pro tři různé 

čtveřice čísel početní operace popsané na útržku. 

Zjistil, že nakonec vždy dostane stejné číslo, tzv. 

Kaprekarovu konstantu. Mezi touto konstantou a 

Kaprekarovým kolamem existuje určitá souvislost. 

Najděte tuto souvislost i vy.                                                                              (20 bodů) 

 

 

4) Na obrázku je zakreslen Lucasův kolam. Zakreslete do obrázku příslušnou šablonu. 

Zapište, jakou dvojicí obdélníkových kolamů je zakreslený Lucasův kolam 9 × 13 

vytvořen.                                                                                                             (30 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Jaké vlastnosti by musel mít Lucasův kolam, ve kterém by byla ukryta aproximace 

Eulerova čísla e?                                                                                                (10 bodů) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA KOLEM NÁS 

 

 

Řešení 

  



Řešení 1. lekce 

 

1) Dokažte, že druhá mocnina sudého čísla je číslo sudé a druhá mocnina lichého čísla je 

opět číslo liché.                                                                                                                 (10 bodů) 

Druhá mocnina sudého čísla 2n je 4n2, co je opět číslo sudé. Druhá mocnina lichého čísla  

2n + 1 je 4n2 + 4n + 1, cože je číslo liché. 

2) Dokažte, že číslo √2 je iracionální!                                                                      (10 bodů) 

Připusťme, že číslo √2 je racionální. Pak existují nesoudělná přirozená čísly p, q taková, že  

√2 =
𝑝

𝑞
 . Odtud 𝑝 = √2 ∙ 𝑞, tj. p2 = 2q2, takže p2 je číslo sudé. Z úlohy 1 víme, že když je číslo 

p2 sudé, je také číslo p sudé, takže p = 2r pro vhodné přirozené r. Pak ovšem 2q2 = 4r2, tj.  

q2 = 2r2, takže číslo q2 je rovněž sudé. Pak je ovšem sudé i číslo q, což je spor s předpokladem, 

že čísla p, q jsou nesoudělná. To znamená, že číslo √2 nelze zapsat ve tvaru podílu dvou 

nesoudělných přirozených čísel, takže není racionální. 

3) Zdůvodněte, jak z faktu, že √2 je iracionální, plyne, že √2
12

 je také číslo iracionální!  

                                                                                                                                       (15 bodů) 

Kdyby číslo √2
12

 bylo racionální, existovala by přirozená čísla p, q taková, že √2
12

=
𝑝

𝑞
. Pak by 

platilo √2 =
𝑝6

𝑞6, kde p6 a q6 jsou přirozená čísla, takže √2 by bylo racionální číslo. 

4) Dokažte, že kvintovým kruhem (při pythagorejském ladění) nikdy neobdržíme tón o 

několik oktáv vyšší než výchozí tón.                                                                                (20 bodů) 

Kdybychom například po m kvintách obdrželi výchozí tón vyšší o n oktáv, platilo by  

(
3

2
)

𝑚

= 2n. 

Odtud 3m = 2m+n, což však není možné, neboť všechny mocniny čísla 3 jsou liché a všechny 

mocniny čísla 2 jsou sudé. 

5) Nechť C, D, A jsou tři tóny ležící v jedné oktávě začínající tónem C (žlutě vybarvené 

klávesy na obr.). Vypočtěte, jakým násobkem frekvence tónu C jsou frekvence tónů D a A při 

pythagorejském ladění (kvintový kruh zahájíme žlutým tónem C) a při rovnoměrném 

temperovaném ladění.                                                                                                       (40 bodů) 

 

Uvažme nejprve pythagorejské ladění. Po dvou kvintách od tónu C dostaneme tón D, jehož 

frekvence je 9/4 frekvence tónu C. Tento tón je však o oktávu vyšší než žlutě vybarvený tón D, 

jehož frekvence je poloviční, tj. 9/8 = 1,125. Tón A je o kvintu vyšší, jeho frekvence je tedy  



9

8
∙

3

2
=

27

16
 = 1,6875. 

Při rovnoměrně temperovaném ladění je frekvence tónu D  ( √2
12

)
2

≅ 1,1225  násobek 

frekvence tónu C. Frekvence tónu A je pak ( √2
12

)
9

≅ 1,6818 násobek frekvence tónu C. 

  



Řešení 2. lekce 

 

1) Určete jazyky v tabulce 

česky dvě polovina tři  třetina 

 dalawa kalahati tatlo pangatlo 

 zwei halb drei dritte 

 two half three third 

 tva halv tre tredje 

 Iki  yarim üç üçüncü 

 dous metade tres terceir 

 dy gjysma tre e treta 

 dos la meitat tres tercer 
                                                                                                                                                     (20 bodů)                                        

 

česky dvě polovina tři  třetina 

filipínsky dalawa kalahati tatlo pangatlo 

německy zwei halb drei dritte 

anglicky two half three third 

švédsky tva halv tre tredje 

turecky Iki  yarim üç üçüncü 

galicijsky dous metade tres terceir 

albánsky dy gjysma tre e treta 

katalánsky dos la meitat tres tercer 

 

2) Kolikrát se pravděpodobně v Joyceově románu Odysseus vyskytlo dvacáté a kolikrát 

čtyřicáté nejčastější slovo?                                                                                                      (10 bodů)                                                                                          

Dvacáté slovo má pravděpodobnou frekvenci cca 1327, čtyřicáté slovo cca 663. 

 

3) Zvolte si libovolný český a libovolný anglický text o rozsahu alespoň 500 znaků (cca půl stránky) a 

určete v obou textech frekvenci jednotlivých písmen. Porovnejte, na kolika místech se vaše zjištění 

shoduje na prvních deseti místech s frekvencí v daných jazycích uvedenou v tabulkách 1 a 2. 

                                                                                                                                                   (40 bodů) 

Žákovská řešení 

 

4) I v jiných jazycích se najdou zdánlivé drobnosti, svědčící například o vývoji počítání. 

Například francouzsky se „devadesát“ řekne „quatre-vingt-dix“. Přeložte jednotlivé části tohoto 

pojmu a vysvětlete, lze-li z toho usoudit něco o počítání u francouzských předků. 

                                                                                                                                                    (20 bodů) 

Quatre-vingt-dix“ doslovně přeloženo je „čtyřikrát dvacet a deset“. S velkou pravděpodobností 

to značí, že v minulosti předchůdci Francouzů používali dvacítkovou soustavu. 



5) Zjistěte, kdo je všeobecně považován za autora padělaných rukopisů Královédvorského a 

Zelenohorského a kdy byly „objeveny“.                                                                       (10 bodů) 

Za nejpravděpodobnějšího falzifikátora Rukopisů je považován český jazykovědec, literát a 

buditel Václav Hanka (1791−1861). Rukopis Královédvorský údajně objevil Václav Hanka 

16. září 1817 ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele při své návštěvě ve Dvoře 

Králové nad Labem. Rukopis Zelenohorský byl v listopadu 1818 anonymně zaslán nejvyššímu 

purkrabímu hraběti Františku Antonínu Kolovratovi jako dar pro nově zřízené Vlastenecké 

muzeum v Čechách.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1817
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_purkrab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_purkrab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Kolovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum


Řešení 3. lekce 

 

1) Zjistěte, kdy byla postavena katedrála Notre Dame v Paříži a kdy věž CN Tower  

v Torontu.                                                                                                                        (5 bodů) 

Katedrála Notre Dame v Paříži byla postavena v letech 1163–1345, věž CN Tower byla stavěna 

déle než tři roky, dokončena byla v r. 1976. 

 

2) Určete hodnotu φ zlatého řezu s přesností na 5 desetinných míst a vypočtěte 

převrácenou hodnotu 
1

𝜑
. Co je na této hodnotě zajímavé?                                             (15 bodů) 

 

Hodnota zlatého řezu s přesností na pět desetinných míst je 1,618 03. Pro převrácenou 

hodnotu platí  

                                                        
1

𝜑
= 𝜑 − 1  

3) Rozdělme obdélník ABCD na čtverec AEFD a obdélník EBCF, tak jak je to znázorněno 

na obrázku 3.12. Dokažte, že obdélníky ABCD a EBCF jsou podobné právě tehdy, když jsou 

délky stran AB a BC v poměru zlatého řezu.                                                                 (25 bodů) 

 

Obr. 3.12 

Označíme-li délky sousedních stran obdélníku ABCD jako a a b, jsou délky sousedních stran 

obdélníku EBCF a – b, b (viz obr.). Aby byly tyto obdélníky podobné, musí platit  

                                                              
𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑎−𝑏
, tj. 

𝑏

𝑎
=

𝑎−𝑏

𝑏
=  

𝑎

𝑏
− 1 . 

Když označíme 
𝑎

𝑏
= 𝛼,  můžeme poslední rovnost přepsat na tvar   

1

𝛼
= 𝛼 − 1,  tj. 

                                                                  𝛼2 − 𝛼 − 1 = 0 . 

 

Tuto kvadratickou rovnici jsme řešili již v úvodu této lekce a víme, že má řešení 𝜑. Strany 

obdélníku ABCD tedy musí být v poměru zlatého řezu.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1163
https://cs.wikipedia.org/wiki/1345


4)  Do obdélníku, jehož délky stran jsou v poměru zlatého řezu a delší strana má délku  

20 cm, je vepsána zlatá spirála. Vypočtěte délku prvních pěti čtvrtkružnic, které tvoří uvedenou 

zlatou spirálu.                                                                                                                   (35 bodů) 

Na obr. 3.10 jsme vyznačili, jak je zlatá spirála vytvořena. Protože jsou délky stran základního 

obdélníku v poměru zlatého řezu, je délka kratší strany dlouhá přibližně 

 

20

1,62
= 12,35 cm (všechny údaje budeme zaokrouhlovat na dvě desetinná místa). Poloměr 

první čtvrtkružnice je tak 12,35 cm a její délka je přibližně 

𝜋

2
∙ 12,35 =

3,14

2
∙ 12,35 = 19,39 cm. 

Z podobnosti obdélníků na obrázku (viz úlohu 3) plyne, že poloměr druhé čtvrtkružnice je  

12,35

1,62
= 7,62 cm, takže její délka je přibližně 

𝜋

2
∙ 7,62 =

3,14

2
∙ 7,62 = 11,96 cm. Analogicky 

poloměry dalších čtvrtkružnic jsou 4,7 cm, 2,9 cm a 1,79 cm. Délka prvních pěti částí zlaté 

spirály je tedy 

𝜋

2
∙ (12,35 + 7,62 + 4,7 + 2,9 + 1,79) = 1,57 ∙ 29,36 = 46,1 cm. 

 

5)  Posloupnost 

1, −1,
1

2
, −

1

3
,
1

5
, −

1

8
,

1

13
, − ⋯ 

 

tvoří převrácené hodnoty Fibonacciho čísel, v níž se navíc pravidelně střídají znaménka. 

Určete, pokud existuje, limitu této posloupnosti.                                                             (20 bodů) 

Ukážeme, že limitou této posloupnosti je číslo 0. Podle Dodatku musíme dokázat, že pro každé kladné 

číslo x leží v intervalu (0 – x, 0 + x), tj. v intervalu (– x, x), všechny členy dané posloupnosti od 

některého indexu počínaje. Ve Fibonacciho posloupnosti je počínaje třetím členem každý člen 

alespoň o 1 větší než člen předcházející, takže od některého členu počínaje jsou všechny členy 

větší než jakékoliv předem zvolené číslo. Je-li tedy x libovolné kladné číslo, je od některého 

členu počínaje  𝐹𝑛 >
1

𝑥
 , takže 

1

𝐹𝑛
< 𝑥 . Odtud plyne požadované tvrzení. 

 



Řešení 4. lekce 

 

 

5) Na obrázku je zakreslen Kubera kolam. Vysvětlete, co je na něm z hlediska matematiky 

zajímavé.                                                                                                                     (20 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kubera kolamu jsou součty čísel v řádcích, sloupcích i obou úhlopříčkách stejné. 

 

 

 

6) Rozdělte zadaný kolam na jednodušší uzavřené křivky dvou 

typů. Rozdělení názorně zakreslete. Můžete využít postupné 

kreslení v grafickém prostředí na adrese: 

https://fractalkitty.com/2021/08/20/playing-with-kolam-tiles/   

                                                                                   (10 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

7) Z útvarů U1–U6 sestavte kolam, který bude splňovat uvedená pravidla P1–P4 pro tvorbu 

kolamu. Složený kolam zakreslete nebo vyfotografujte. Můžete využít připravený pracovní 

list se sadou útvarů.                                                                                                    (30 bodů) 

https://fractalkitty.com/2021/08/20/playing-with-kolam-tiles/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Autor: Jiří Krsek                                      Autorka: Tereza Gloserová 

 

8) Zahrajte si Kolam Scrabble. Finální podobu složeného kolamu zakreslete nebo 

vyfotografujte. Podařilo se vám získat víc než 80 bodů? Pro snadnou kontrolu podrobně 

rozepište, jak jste body získali. Můžete využít připravený herní plán a sadu útvarů, ze které 

odeberete útvar U6.                                                                                                    (40 bodů) 

 

Řešení: 

 
             Autor: Jiří Urban, 123 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorka: Tereza Glaserová, 144 bodů 

Nejprve jsem si řekla, že začnu uprostřed a pak 

půjdu do stran. Jelikož U3 je za 3 body tak jsem si 

řekla, že do začátku se více bodů hodí. Tím byl střed 

vyřešený. Poté jsem si naopak řekla, že na políčka, 

kde jsou body navíc dám zase U5 a U1, protože 

budu mít větší číslo než původní a vydělám tím. Na 

políčko, kde jsem mohla získat 3 body navíc jsem 

zase zvolila cestu nejvyššího možného „výdělku“ 

U3. Občas někde jsem prostě doplnila potom co se 

kam hodilo. Kolam jsem vedla od středu do stran, 

protože mi to přišlo nejjednodušší. Snažila jsem se i trochu pohrát si s tím, jak to ve výsledku 

vypadá, aby to nebylo jen, tak ledajaký. V konečném součtu jsem pak napočítala 144 a nechala 

to v takovéto velikosti a podobě. 

  

  



Řešení 5. lekce 

 

 
1. Vyplňte připravený pracovní list Počet průsečíků, poté dokažte nebo vyvraťte hypotézu 

H1: Počet oblastí je vždy sudé číslo.                                                                              (20 bodů) 

 

Řešení Jindřicha Urbana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protipříklad, 

tvrzení 

neplatí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pracovní list Souměrnosti obsahuje devět kolamů 3 × 3. Zakreslete je pomocí souvislých 

rovinných grafů. U každého kolamu poté určete, zda je souměrný (osová souměrnost, středová 

souměrnost nebo rotace) a podrobně popište o jakou souměrnost se jedná. Jako řešení zašlete 

pracovní list, který po vyplnění oskenujte nebo vyfotografujte.                                      (20 bodů) 

 

Řešení Lucie Stránské (mírně upraveno) 

 
 

 

středová 

souměrnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Přiřaďte k následujícím kolamům odpovídající čtveřici čísel a písmen pomocí zvoleného 

označení                                                                                                                      (30 bodů) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakreslete kolam, který má označení B E 7 D.                                                            (30 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Řešení 6. lekce 

 

1. Zakreslete šablonu pro čtvercový Fibonacciho kolam K (3, 5, 8, 13).                  (10 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomocí dvou zakreslených kolamů a útvarů U1, U2, U3, U4, U5, U7, U8 a U9 sestavte 

Fibonacciho kolam K (2, 3, 5, 8). Podrobně popište, jak jste postupovali, vyznačte vzniklá 

spojení původně oddělených křivek.                                                                               (30 bodů) 

 

 

 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Autor: Jiří Krsek               Autorka: Lucie Stránská 



 

3. Martin našel útržek z amerického časopisu. Zaujalo ho, že 

se v něm píše o D. R. Kaprekarovi, vzpomněl si totiž, že 

zná Kaprekarův kolam. Provedl pro tři různé čtveřice čísel 

početní operace popsané na útržku. Zjistil, že nakonec vždy 

dostane stejné číslo, tzv. Kaprekarovu konstantu. Mezi 

touto konstantou a Kaprekarovým kolamem existuje určitá 

souvislost. Najděte tuto souvislost i vy.               (20 bodů) 

                                                                       

 

Příklad provedených početních operací: 

8765 – 5678 = 3087 

8730 – 0378 = 8352 

8532 – 2358 = 6174 

7641 – 1467 = 6174 

 

Číslo 6174 je označováno jako Kaprekarova konstanta. Jako Kaprekarův kolam bývá 

označován Lucasův kolam určený dvojicí kolamů L1 (4, 1, 5, 6) a L2 (1, 3, 4, 7), ve kterých se 

číslice 6, 1, 7, 4 vyskytují. 

 

4. Na obrázku je zakreslen Lucasův kolam. Zakreslete do 

obrázku příslušnou šablonu. Zapište, jakou dvojicí 

obdélníkových kolamů je zakreslený Lucasův kolam 9 × 13 

vytvořen.                                                                      (30 bodů) 

 

 

 

 

 

L1 (5, 2, 7, 9) a L2 (7, 3, 10, 13) 

 

 

Jiné řešení:  

 

 

 

 

                         L1 (3, 3, 6, 9) a L2 (5, 4, 9, 13) 

                              Autorka: Lucie Stránská  



5. Jaké vlastnosti by musel mít Lucasův kolam, ve kterém by byla ukryta aproximace Eulerova 

čísla e?                                                                                                                          (10 bodů) 

 

Eulerovo číslo můžeme aproximovat zlomkem 19/7. Lucasův kolam, ve kterém by byla tato 

apraximace ukryta, vznikne např. pomocí kolamů L1 (1, 3, 4, 7) a L2 (1, 9, 10, 19). 

 
 

 


