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KOMBINATORICKÉ ÚVAHY
Tomáš Roskovec
1 Úvod a motivace ke kombinatorice
Kombinatorika je oborem matematiky, který je velice starý a přitom stále aktuální.
Základní otázky typu „kolika způsoby“ se kladou již v nejstarších známých matematických
textech. Je proto s podivem, že jde o obor stále aktuální a stále velmi aplikovaný.
Uveďme si tři motivační úvahy. První úvahou může být aplikace na pravděpodobnost.
Pokud sázíme loterii, tak odhad výsledku se odvíjí od počtu možných tahů, které srovnáváme
s naším tipem. Druhou motivací může být šifrování. Kolika způsoby můžeme při dané metodě
zašifrovat text? Pokud se ukazuje, že metoda nenabízí mnoho možností, tak zkušený
programátor napíše program, který si možnosti „projde“. Dokonce ještě před vyvinutím
počítačů se toto procházení možností proti slabším šifrám používalo. Poslední aplikací, kterou
zmíníme, je takzvaná teorie grafů, kterou se modelují například dopravní spojení, sítě, potrubí
nebo i šíření informací mezi osobami ve společnosti. Tato oblast je mimořádně rozvíjena od
druhé poloviny 20. století a patří k nejvíce aplikovaným oblastem v programování.
K přednášce i příspěvku se hodí citát velikého polského matematika Juliusze Schaudera
(volně přeloženo autorem příspěvku):
„Dobrý učitel řekne A, napíše B (které vypadá jako C), myslí při tom na D, ale správně
by to mělo být E.“
2 Princip inkluze a exkluze (v české literatuře někdy „princip zahrnutí a vyloučení“)
Tuto kapitolku začneme jednoduchou motivační úlohou. V klubu sportovců o 15
členech se všichni zabývají fotbalem nebo maratonem. 8 členů se věnuje fotbalu a 9 běhá
maraton. Kolik z nich se věnuje oběma sportům?
Řešení úlohy je samozřejmě snadné. Pokud bychom sečetli 8 a 9, tak dostáváme 17, a
tedy pokud nikdo z fotbalistů neběhá maraton, tak musí mít klub 17 členů. Ale má jich jen 15,
tedy o dva méně. Kam se poděli? Při sčítání 8 a 9 byli započteni dvakrát. Neboli 15=9+8-x, a
tedy x=2. Tedy oběma sportům se věnují 2 cvičenci. Řešení je také dobře vidět přes Vennovy
diagramy.

Nyní se pokusme zobecnit to, co jsme viděli na obrázku. Počítáme velikost sjednocení
A a B, které mají neprázdný průnik. Tato velikost se rovná součtu velikostí A a velikosti B,
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od kterých musíme odečíst velikost jejich průniku (který je započítán do A i B, tedy dvakrát, a
proto jej jednou odečteme). Tedy

Tato úvaha platí pro jakoukoli smysluplnou „velikost“, tedy platí pro plochu rovinného
obrazce, váhu i počet prvků. Jedinou podmínkou je konečnost veličin, ale s nekonečnými
velikostmi v našich úvahách pracovat nebudeme.
Když jsme úlohu vyřešili pro A a B, okamžitě nás napadá, jak vypadá vzorec pro tři
množiny, A, B a C? Vennův diagram vypadá takto:

Jak velké je sjednocení množin A, B a C? Pokud pouze sjednotíme velikost částí, tak
některé části, které jsou průnikem právě dvou, počítáme dvakrát, a prostřední část, která patří
do všech tří, přičítáme dokonce třikrát. Proto odečteme postupně velikost všech průniků dvou
množin. Tím způsobíme, že průniky dvou množin počítáme jednou, což je správně, ale
prostřední část průniku všech množin nyní nepočítáme vůbec. Proto ji musíme jednou přičíst
a dostáváme vzorec

Nyní se ve stručnosti podíváme na sjednocení čtyř množin, nazvaných I, II, III a IV.
Nebudeme procházet úvahu, ale procházením od průniků jedné, dvou, tří a nakonec čtyř
množin dostaneme vzorec
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2.1 Obecný princip
Nebudeme obecný princip dokazovat, ale uvedeme ho jako vzorec

Vzorec si lze snadno zapamatovat tak, že velikost sjednocení množin je znaménkovým
součtem velikostí jejich průniků, kde velikost průniků s lichým počtem přičítáme a velikost
průniků se sudým počtem odečítáme.
Přestože nebudeme důkaz uvádět, pro zájemce uvedeme návod, a to pomocí
matematické indukce. Pokud přijmeme, že vzorec platí pro n množin a chceme ověřit, že platí
pro n+1 množin, tak rozepíšeme vzorec pro n množin a tento celek sjednotíme s n+1.
množinou a na toto sjednocení dvou množin pohlédneme pomocí principu inkluze a exkluze.
Následně potřebujeme odhadnout průnik n+1. množiny se sjednocením všech ostatních
množin. Zde potřebujeme použít, že průnik se sjednocením je sjednocením průniků
(distributivitu) a nakonec princip inkluze a exkluze pro n prvků, platný z indukčního
předpokladu.
2.2 Příklady
2.2.1 Příklad
Uvažujme 30 nadšených studentů jazyků, z nichž 11 je nadšeno z angličtiny, 15
z němčiny a 14 z francouzštiny. 2 studenti jsou nadšeni ze všech tří jazyků. Kolik studentů je
nadšeno právě ze dvou jazyků?
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Řešení: 6 studentů
2.2.2 Příklad
Určete plochu obrazce, který vznikne jako průnik dvou kružnic, jejichž středy leží
v protějších vrcholech čtverce, s poloměrem rovným velikosti hrany čtverce.

Řešení: poloměr2 * (Π/2-1)
2.2.3 Příklad
Policisté uvedli, že při kontrole 53 řidičů se 30 řidičů obešlo bez pokuty, 12 řidičů
dostalo pokutu za sjeté pneumatiky a 15 řidičů dostalo pokutu za rychlou jízdu. Kolik jich
dostalo pokutu za rychlou jízdu i sjeté pneumatiky?
Řešení: 4 řidiči
2.2.4 Příklad
Personalista vyšetřoval v anonymním dotazníku jazykové dovednosti zaměstnanců.
Z 67 jich 47 uvedlo, že mluví anglicky, 35, že mluví německy, a 20, že mluví francouzsky. 23
jich mluví anglicky i francouzsky, 12 anglicky i francouzsky, 11 německy i francouzsky a 5
uvedlo, že ovládají všechny tři jazyky. Je mezi zaměstnanci někdo, kdo neovládá žádný
z těchto jazyků?
Řešení: Ano, 6 zaměstnanců
3 Počítání dvěma způsoby
Počítání dvěma způsoby není vzorec nebo formulka, spíše obecný princip, pomocí
kterého můžeme nahlédnout jinak často komplikované vzorce a problémy. Základní úvahou
budiž nepravdivý příběh o mladém geniálním matematikovi Gaussovi. Jeho učitel na prvním
stupni základní školy se chtěl zbavit žáků na půl hodiny a dal jim tedy sečíst čísla od 1 do
100. Měl ovšem smůlu, mladý Gauss velice rychle řekl správnou odpověď. Jeho údajný
postup dnes známe jako odvození součtu aritmetické řady, viz obrázek:
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Myšlenka je až směšně jednoduchá, součet prvků je roven jejich průměrné velikosti
vynásobené jejich počtem. Pak stačí nahlédnout, že první a poslední sčítanec lze spárovat do
„pytle“, ve kterém je průměr roven 50,5. A protože máme tento průměr ve všech pytlích, pak
je průměr i těchto pytlů dohromady 50,5. A dostáváme 50,5*100=5050 dle předchozí úvahy.
Obecněji platí vzorec, že pro libovolné n přirozené platí

Či pro libovolné n přirozené a libovolná a,b reálná platí

Bohužel nám tato motivační úloha nedává návod, jakými dvěma způsoby počítat
v různých případech, ale zkusme další.
3.1 Kombinatorické rovnosti a Pascalův trojúhelník
Budeme pracovat s kombinačními čísly, čti n nad k, definovanými jako počet způsobů,
kolika můžeme z n prvků vybrat k, dle vzorce

Zkuste dokázat rovnost

Tato rovnost se dá dokázat pomocí matematické indukce přímo, ale není to zadarmo.
Druhou možností je uvědomit si, že 2 na n je velikost potenční množiny, neboli počet
možností, kolika z n prvků můžeme vybrat podmnožinu. To proto, že pro každý prvek máme
dvě možnosti, vybrat či nevybrat. A těchto prvků je n, tedy násobíme 2 mezi sebou n krát. Na
druhé straně máme součet kombinačních čísel, tedy součet počtu způsobů, kolika vybrat
8

prázdnou, jednoprvkovou, dvouprvkovou, tříprvkovou atd. podmnožinu. Ale pokud sečteme
všechny možné podmnožiny o dané velikosti přes všechny možné velikosti, dostaneme přeci
počet všech možných podmnožin.
Poučným způsobem, jak toto nahlédnout je znalost Pascalova trojúhelníku, tedy této
tabulky:

Zde máme v k-tém sloupci (ony jsou to šikmé sloupce) na n-tém řádku kombinační
číslo vyjadřující, kolika způsoby lze vybrat k-1 prvků z n-1 prvkové množiny, pozor,
znamená to, že první řádek a sloupec přísluší nule. A naše rovnost není nic jiného, než že
součet prvků v n-tém řádku je roven 2n-1. To platí ale díky jiné úvaze, a totiž, že Pascalův
trojúhelník má vlastnost, že číslo dostaneme jako součet dvou čísel těsně nad ním. Neboli,
každé číslo přispěje do řádku pod sebou dvakrát (jednou vpravo dolů, jednou vlevo dolů).
Díky tomu platí, že součet čísel na řádce bude dvojnásobek součtu čísel v předchozí řádce. A
pak nám stačí podívat se na „nultý“ řádek, kde je jednička, a tím je rovnost dokázána.
Po této úvaze je následující úloha jednoduchá. Dokažte

Toto lze provést přímo, ale mnohem zábavnější je podívat se na Pascalův trojúhelník,
kde se tam ukazuje a co tam čísla znamenají? A nabídneme ještě třetí způsob, uvažujme na
chvilku, že víme, že n nad k znamená počet způsobů výběru k prvků z n, ale že nevíme, jak
takový počet spočítat. Uvažujme nyní n+1 prvků, ze kterých vybíráme k+1, tedy pravou
stranu rovnosti, a jeden prvek si označme fialově. Výběr k+1 prvků může mít dva případy,
buď fialový prvek vybereme, nebo ne. Když ho nevybereme, tak vybíráme k+1 prvků ze
zbývajících n. A když ho vybereme, tak zbývá vybrat k prvků, ze zbývající, n-prvkové
množiny. A to je tolik možností, kolik je součet na pravé straně.
Na závěr jeden těžší příklad (Matematický korespondenční seminář, 2009). Uvažujme
tabulku n*n, kde do každého pole napíšeme takové číslo, v kolika pravoúhelnících
(uvažujeme jen takové, které kopírují mřížku) se vyskytuje. Pro n=1 je jedno pole
s jedničkou. Pro n=2, jsou to 4 pole s 4 uvnitř každé. Pro n=3 je to 9 polí, v rozích jsou 9, na
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středech hran 12 a uprostřed 16. Dokažte, že součet hodnot ve všech polích je vždy druhá
mocnina.
Řešení je poněkud zapeklité, ale klíčem je nepočítat hodnotu po polích, ale počítat,
jakým číslem přispěje daný čtyřúhelník do celkového součtu. Zvolme si výšku obdélníku i a
šířku k. Pak takový čtyřúhelník přispěje i*k do celkového součtu. A kolik takových
čtyřúhelníků můžeme zvolit? Vzhledem k tomu, že máme dány oba rozměry, tak volíme už
jen jeden z jeho rohů (např. levý horní) a pozice je jím dána. A možností volit pozici rohu je
(n-i+1) (n-k+1), aby se v obou rozměrech vešel. Zbývá spočítat, kolik obdélníků máme,
neboli složit do sum

Po tomhle si uvědomíme, že můžeme součin rozdělit, neboť šířka a šířková pozice
rohu je nezávislá na výšce a výškové pozici, če prostě nahlédnout, že volba I a k nezávisí, a
tedy

A nakonec jen srovnáme obě sumy a zjistíme, že je mezi nimi rozdíl jako mezi hasičem a
požárníkem, neboli jen v označení. A součin dvou shodných hodnot je druhá mocina.
4 Závěr
Kombinatorické úvahy nejsou tímto příspěvkem ani zdaleka vyčerpány. Pro zájemce
doporučuji navštívit knihovnu Matematického korespondenčního semináře zaměřeného spíše
na olympiádní tématiku nebo nahlédnout do knihy Kapitoly z diskrétní matematiky od prof.
Nešetřila a prof. Matouška, máte-li zájem spíše o vysokoškolskou tématiku. Oba zdroje jsou
vhodné pro nadprůměrné středoškoláky se zájmem o matematiku a hravostí.
5 Použitá literatura
Např.:
MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J., Kapitoly z diskrétní matematiky 4. vyd. Praha: Karolinum,
2010. 448 s. ISBN 978-80-246-1740-4
Knihovna Matematického korespondenčního semináře: <http://mks.mff.cuni.cz/>.
5 Kontakt na autora
RNDr. Tomáš Roskovec Ph.D.
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
troskovec@jcu.cz
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MATEMATIKA V KRYPTOGRAFII
Tomáš Roskovec
1 Historie kryptografie a matematiky
Kryptografie neboli šifrování informací je oblast stará jako písmo samo. Již ve
starověku se setkáváme s tím, že zejména ve vojenství a politice docházelo k předávání
informací zašifrovaných tak, aby zachycená zpráva nepřinesla žádnou informaci nepříteli.
S vývojem lidského vědění se metody šifrování i prolamování šifer postupně rozšiřovaly a
posilovaly.
Počátkem nové éry bylo období 1918-1932, což bylo období od vynalezení šifrovacího
stroje Enigmy až do jejího prolomení Marianem Rejewskim, a období druhé světové války,
kdy němečtí národní socialisté zdokonalovali stroj a Britové na základě meziválečné práce
polských vědců prolamovali i tyto nové metody. Šifry před Enigmou nazýváme historickými
či klasickými, šifry od Enigmy dále, na které užíváme počítače, nazýváme moderními.
Během přednášky se budeme zabývat téměř výhradně klasickými šiframi a jejich
historií a prolamování. Na konci se dotkneme i takzvaného asymetrického šifrování a
představíme RSA, šifru tak silnou, že při správném použití nemůže být za současného stavu
poznání prolomena.
V celém textu budeme volně zaměňovat zprávu ve formě textu a ve formě čísla, snadno
lze jedno převést na druhé. Detaily, jako jednotná abeceda a ignorace či zahrnutí znaků, jako
je diakritika, zcela vypouštíme.
2 Historické šifry
V textu samozřejmě nepokryjeme ani zdaleka vše, ale dva základní principy známé již
od starověku jsou permutační šifry (volně přeloženo promíchávací) a (volně přeloženo
nahrazovací). Princip permutačních šifer je proházet pořadí znaků ve zprávě, zatímco princip
substituce je, že zachováme pořadí, ale nahradíme symbol jiným symbolem.
První jednoduchou permutační šifrou by mohly být spartanské namotávací šifry Skytalé,
známé již z 7. století před Kristem. A i B si opatřili hůl stejného průměru, A na ni navinul
proužek látky, na který napsal svou zprávu po délce hole, proužek odmotal a poslal. Pokud se
na hůl vešlo šest písmen dokola, znamená to, že pokud například napíši jako první slovo
zprávy „ahoj“, a se ocitne na prvním, h na 6+1. místě, o na 6+6+1. a j na 6+6+6+1. místě.
Jakmile B obdrží zprávu, namotá si pruh látky na svou hůl a zprávu přečte. Výhodou takové
metody je obrovská rychlost šifrování a dešifrování, což při posílání zpráv na bojiště mělo své
výhody. Nevýhodou je, že pokud nepřítel zprávu zachytí a zná metodu, tak i když nezná klíč
(jak silná je hůl, tedy jediné číslo), tak po vyzkoušení několika možných průměrů hole šifru
prolomí.
Jednou z prvních historických nahrazovacích šifer je slavná Caesarova šifra. Caesar
popsal tuto metodu v Zápiskách o válce galské, což je literární dílo, kde popisuje svá tažení,
své nepřátele i své metody. Při psaní zprávy byla abeceda posunuta o předem dohodnutý
počet znaků, například o 3. Tedy místo A(=1) napíšeme D(=3+1=4), místo B napíšeme E,
místo C napíšeme F… Dešifrování pak probíhá opačným posunem. Těmto šifrám říkáme
mono-alfabetické, protože pro zašifrování používáme jednu „abecedu“, tedy všechna A
nahradíme shodným znakem. Prolomení mono-alfabetických šifer je známé jako frekvenční
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analýza. Spočívá v pozorování, že v daném jazyce je daná frekvence znaků, například E a A
se v češtině vyskytují často, 11% znaků je E, 9,6% A, X téměř vůbec, jen 0,04% znaků.
Frekvence písmen v jednotlivých jazycích je dobře zmapovaná a pro dostatečně dlouhý text
bude výskyt znaků blízký či shodný s výskytem v jazyce. Zde je nutné si uvědomit, že
musíme odhadnout jazyk. Správné je postupovat od nejčastějších výskytů, méně užívané
znaky se mohou v pořadí snadno zaměnit. Tato metoda je velmi stará, pro zajímavost ji velmi
pěkně popsal E. A. Poe ve své povídce Zlatý brouk z roku 1943.
Jedním z vrcholů historických šifer je takzvaná Vigenèrova šifra, což je obdoba
Caesarovy šifry, kde místo jednoho znaku použijeme jako klíč sekvenci znaků, například
slovo nebo i dělší text. Nejprve převedeme klíč na čísla, například „ahoj“ zapíšeme jako 1, 8,
10, 15. Následně používáme k šifrování postupně znaky klíče, po jejich vyčerpání začneme
s klíčem od začátku. Tedy první znak je posunut o jedna, druhý o 8, třetí o 10 a čtvrtý o 15,
pátý opět o jedna, a tak dále. Historicky není její původ zcela jasný, jmenuje se po diplomatu
Vigenèrovi, který její obdobu uvedl v roce 1586.
Síla kvality Vigenèrovy šifry samozřejmě stojí a padá s délkou klíče. Pokud můžeme
bezpečně předat klíč dlouhý stejně jako zpráva a tento klíč použijeme jen jednou, tak
hypoteticky není prolomitelná. V takovém případě se ovšem nabízí otázky, zda rovnou
nepředáme zprávu samotnou. Pokud je klíč kratší než zpráva, nebo je klíč používán
k zašifrování více zpráv, pak existují metody k prolomení. Dvě základní metody jsou
Kasiskiho test (1863) a Friedmanův Kappa test (1920). Obě metody mají shodný cíl, odhalení
délky klíče. Jakmile známe délku klíče, můžeme na znaky šifrované stejným způsobem
(stejným posunem) vypustit samostatně frekvenční analýzu a tím je prolomit.
Kasiskiho test říká, že uskupení znaků za sebou, například trojice znaků, se jen velmi
nepravděpodobně vyskytne dvakrát náhodně. Tedy pokud se shodná trojice (či jiný n-tice)
opakuje v textu, pak jde pravděpodobně o trojici vzniklou tím, že byla shodná trojice
zašifrována shodnou trojicí z klíče. Pokud toto zaznamenáme, pak prozkoumáme vzdálenost
mezi počátkem těchto trojic, která by měla být dělitelná délkou klíče. Pokud například
nalezneme shodnou trojici s odstupem 50, pak je pravděpodobná délka klíče 1, 2, 5, 10, 25
nebo 50, přičemž první případy nejsou příliš pravděpodobné. Pokud ve stejném textu
nalezneme jiný pár trojic ve vzdálenosti 120, pak je pravděpodobná délka klíče některý ze
společných dělitelů 50 a 120, čili 2, 5 nebo 10.
Friedmanův Kappa test stojí na prozkoumání čísla kappa, které vyjadřuje, s jakou
pravděpodobností se dva náhodně vybrané znaky z textu budou shodovat. Tyto
pravděpodobnosti byly spočítány pro různé jazyky, obvykle přes 0,06, a také pro náhodný
text, méně než 0,04. Pokud bychom takto testovali text, který je šifrován mono-alfabeticky,
pak bude kappa odpovídat hodnotě daného jazyka. Pokud smícháme části textu šifrované
různými abecedami, pak se pravděpodobnost shody výrazně sníží a přiblíží se náhodnému
textu. Takže strojově můžeme projít různé možné délky klíče a spočítat pro danou sadu znaků
hodnotu kappa. A pokud se pravděpodobnost shody na pozicích šifrovaných shodným
způsobem změní z velmi nízkých pro náhodný text na vysoké, pak jsme velmi pravděpodobně
odhalili délku klíče a můžeme spustit na jednotlivé sady frekvenční analýzu.
Je podstatné si uvědomit, že všechny tři nástroje prolamování, frekvenční analýza,
Kasiskiho test i Friedmanův Kappa test stojí na vlastnostech jazyka a dostatečně dlouhé
zprávě (sérii zpráv) ve srovnání s délkou klíče. Pokud si při šifrování budeme dávat pozor,
použijeme méně standardní jazyk nebo budeme měnit klíče a používat klíče velké délky, tak
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tato šifra stále může být využitelná. Přesto historie ukázala, že při plném nasazení šifrujících i
prolamujících není pro šifrování dostatečná, když například spojenci v počátcích druhé
světové války a český odboj po celou její dobu za využití Vigenèrovy šifry, v té době
kompletně zmapované, krutě zaplatili.
3 Zrod moderních šifer
Moderní šifry stojí na použití výpočetní techniky, která dokáže provádět obrovské
množství výpočtů. Velice rychle se ukázalo, že člověk bez použití stroje schopného těchto
výpočtů nedokáže takto vytvořenou šifru prolomit, a tak vývoj šifer velmi urychlil vývoj
výpočetních strojů a zároveň přivedl první matematiky-programátory do šifrovacích týmů.
Rozsáhlému tématu Enigmy se zde dotkneme jen velmi okrajově, princip Enigmy byla série
permutací, které vytvořily unikátní abecedu dle denního nastavení stroje pro každý znak
zprávy, alespoň teoreticky.
To, co vedlo k prolomení tohoto principu, byly hlavně tři faktory. Prvním je disciplína a
pořádkumilovnost německých vojáků, kteří ve svých zprávách zachovávali pravidelnosti,
které velmi pomáhaly s jejich čtením, protože určité znaky v textu byly předem dány (datum,
adresát, oslovení…). Druhým faktorem byly chyby korespondence, když německá armáda
ještě před začátkem války nedopatřením zaslala jeden z prototypů stroje do Polska, kde na
základě okamžitého vymáhání balíku zpět a odesílatele armáda pochopila význam, balíček
rozbalila a stroj si okopírovala před zabalením a odesláním zpět. Poslední, matematicky
nejzajímavější aspekt, byl zapojení vynikajících polských matematiků do prolamování šifer,
protože mechanika enigmy netvořila zašifrování zcela unikátní, ale jako sérii složených
permutací. Tu se podařilo matematicky popsat, dokázat určité její vlastnosti a pravidelnosti a
velmi tak snížit počet hypotetických zašifrování. Původně naprosto neuchopitelný problém se
pak stal problémem řešení permutační rovnice, a po přípravě strojů se ukázal být řešitelný
v poměrně rozumném čase.
Obecně platí, že konstrukce a prolamování moderních šifer stojí na odhadu náročnosti
výpočtů, jmenovitě na vytvoření takové šifry, že možností šifry je příliš mnoho, než aby
mohla být v rozumném čase projito a spočítáno. Naopak prolamování stojí z velké části na
efektivitě a eliminaci co nejvíce slepých cest, pokud šifra toto umožňuje.
Zároveň je podstatné si uvědomit, do jaké míry jsme dnes na tomto šifrování závislí.
Veškerá elektronická komunikace od elektronických podpisů po internetové bankovnictví
stojí na krytí kvalitními šiframi. Pokud by byly prolomeny a nebyly nahrazeny jinou
technologií, nebylo by již bezpečné tyto operace provádět.
4 Antisymetrické šifry a teorie čísel
Cílem této kapitoly je ukázat šifru, která je odolná proti odhalení klíče, tedy A vytvoří
klíč K, který pošle „veřejně“ B. B zašifruje zprávu tímto klíčem a pošle zpět A, přičemž C,
který zná klíč K i zašifrovanou zprávu, ji nedokáže prolomit a přečíst. Principem je totiž
asymetrie zašifrování a rozšifrování, kdy A ve skutečnosti vytvoří soukromý klíč S, a z něj
snadno dopočítá veřejný klíč K (naopak zjištění S z K je výpočetně příliš složité). Zašifrování
funguje tak, že K se používá k zašifrování, ale k přečtení je třeba S, který je z K
nedopočitatelný.
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Otázka, jak vytvořit takto asymetrické metody, trápila tvůrce šifer poměrně dlouho,
dnes několik takových máme, autorem asi nejslavnější z roku 1977 jsou Rivest, Shamir,
Adleman, autoři šifry RSA.
4.1 RSA algoritmus
Princip šifry stojí na velkých prvočíslech a asymetrii následující operace. Ze dvou
velikých prvočísel p, q snadno připravíme jejich součin, ale ze součinu obtížně nalezneme
tato prvočísla. Paradoxně matematika za algoritmem není přehnaně komplikovaná a stojí na
několika tvrzeních, která byla v době tvorby algoritmu již staletí stará.
Nebudeme dokazovat podrobně všechny kroky, ale ukážeme si algoritmus tvorby klíče.
1. Zvolme dvě veliká prvočísla p, q. tak, aby jejich součin byl vyšší než číslo=zpráva
m.
2. Spočítejme n=p*q.
3. Spočítáme Eulerovu funkci φ(n)=(p-1)(q-1)
4. Zvolíme celé číslo e, menší než φ(n) a s ním nesoudělné
5. Nalezneme číslo d takové, že d*e dává zbytek 1 po dělení φ(n)
Veřejným klíčem pak je dvojice (n,e), soukromým pak dvojice (n,d) Zašifrovává se tak,
že se číslo umocní na e a následně dopočítáme zbytek po dělelní n, který pošleme jako
zašifrovanou zprávu.
Rozšifrování probíhá tak, že došlou zašifrovanou zprávu umocníme na e a zjistíme
zbytek po dělení n.
4.1 RSA náznak rozboru a Riemannova hypotéza
Klíčové pro správnost algoritmu je uvědomit si, že po umocnění dostaneme zpět
původní zprávu, tedy že pokud m umocníme na číslo d*e=1+c* φ(n) pro nějaké c celočíslené,
pak dostáváme zbytek po dělení n opět m. Tento fakt vysvětluje Eulerova věta nebo také
aplikace malé Fermatovy věty. Vzhledem k délce příspěvku zde nepůjdeme do hloubky.
Za zmínku zde stojí populární legenda, že bude-li dokázána Riemannova hypotéza, dnes
asi nejslavnější nevyřešený matematický problém, pak použití šifer stojící na velikých
prvočíslech již nebude bezpečné. Riemannova hypotéza je poměrně komplikované tvrzení,
které (je-li platné) přináší zpřesňující informaci o tom, jak hledat prvočísla. Tato legenda je
ovšem z velké části neplatná, protože již dnes algoritmy fungují na předpokladu, že hypotéza
platí, a přesto nejsou schopny šifry v rozumném čase prolomit. Poslední zprávy o možném
řešení hypotézy přinesl vynikající britský matematik Michalel Atiyah v roce 2018, který
ovšem odmítl podrobně sdělit důkaz, jím předaný text byl značně neúplný a v roce 2019
bohužel zemřel. Dnes se věří, že hypotéza zatím nebyla dokázána.
5 Závěr
Šifrování či metody informační bezpečnosti je dnes nedílnou součástí každodenního
provozu civilizace zejména díky elektronické komunikaci. Tato fascinující oblast v sobě
snoubí informatiku a matematiku a je dnes žádaným a vzrušujícím oborem, který lze studovat
pro praxi i teorii na specializovaných programech i na českých univerzitách.
6 Použitá literatura
Většina informací z příspěvku je pokryta v knize:
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SINGH, S., Kniha kódů a šifer: tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou
kryptografii. 2. vyd. Praha: Dokořán, Argo 2009. 382 s. ISBN 978-80-7363-268-7 (Dokořán:
váz.) 978-80-257-0144-7 (Argo: váz.)
7 Kontakt na autora
RNDr. Tomáš Roskovec Ph.D.
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
troskovec@jcu.cz
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FAKTORIZACE POLYNOMŮ S CELOČÍSELNÝMI KOEFICIENTY
Jaroslav HORA
1 Úvod
Obeznámíme se s metodou pro hledání celočíselných kořenů polynomu a volitelně
i s Hornerovým schématem (viz literatura na konci tohoto textu). To postačuje k nalézání
lineárních faktorů. Polynom s celočíselnými koeficienty ale může mít i faktory vyšších stupňů
či být nerozložitelný. Užitečnou pomůckou pro důkaz ireducibility celočíselného polynomu je
tzv. Eisensteinovo kritérium ireducibility.
2 Lineární faktory polynomu s celočíselnými koeficienty
Nechť f  x   Z  x je polynom s celočíselnými koeficienty a c je celé číslo. Jestliže dělíme
polynom f(x) faktorem x – c, dostaneme f(x) = (x – c). g(x) + r, kde r může být nenulový
zbytek či číslo 0. Dosadíme – li ale do právě zapsaného vztahu x = c, máme f(c) = r. Je – li
f(c) = 0, je polynom f(x) dělitelný členem lineárním faktorem x – c (a je nalezen lineární
faktor v rozkladu polynomu f(x)). Má –li na druhou stranu být polynom f(x) dělitelný x – c,
musí být f(c) = 0. Platí tedy věta: Polynom f(x) alespoň prvního stupně je dělitelný
dvojčlenem x – c právě tehdy, kdyže číslo c kořenem rovnice f(x) = 0.
2.1 Lineární faktory umíme hledat
Jestliže přidáme k předchozím úvahám ještě zřejmý fakt, že celočíselným kořenem
polynomu může být pouze některý z dělitelů absolutního členu tohoto polynomu, vidíme již,
jak lze nalézt případné lineární faktory polynomu f(x).
Příklad: Nalezněte lineární faktory polynomu f(x) = x3  2 x2  5x  6 .
Řešení: Ve shodě s předchozí teorií nalezneme množinu všech dělitelů D absolutního
členu 6 polynomu f(x). Je D = 1,  2,  3,  6 a pro každý prvek c této množiny
otestujeme (nejlépe Hornerovým schématem), zda x – c dělí f(x). Dospíváme k rozkladu
f(x) = (x + 1). (x – 2). (x + 3).
V tomto případě se podařilo daný celočíselný polynom třetího stupně rozložit v součin
tří celočíselných faktorů prvního stupně.

2.2 Kvadratické faktory jsou těžší
Příklad: Nalezněte případný rozklad v součin celočíselných faktorů polynomu f(x) =
4
x  1.
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Řešení: Teď je zřejmé, že pro všechna x  R je výraz x4  1 kladný, reálné a celočíselné
kořeny polynom f(x) nemá a tím skončila naše naděje na nalezení případných lineárních
faktorů polynomu f(x). Ještě ale existuje možnost, že by existoval rozklad tvaru
f(x) =  x 2  ax  b  x 2  cx  d  , kde a, b, c, d jsou celá čísla.
Roznásobením obou závorek máme
f(x) = x4   a  c  x3   ac  b  d  x2   ad  bc  x  bd . Odtud získáme soustavu rovnic
a + c = 0, a c + b + d = 0, ad + bc = 0 , bd = 1. Je tedy c = – a a ze čtvrté rovnice máme
a (d – b) = 0. Pokud je roven nule první z činitelů, tj. a = 0, je i c = 0 a ze vztahu bd = 1
mohou nastat možnosti b = d = 1 či b = d = –1. Ty však nevyhovují druhé rovnici.
Pokud se rovná nule druhý činitel, tj. b = d, dostaneme ze vztahu bd = 1 stejný závěr.
Hledané kvadratické faktory s celočíselnými koeficienty tedy neexistují a polynom f(x) =
x4  1 je nerozložitelný (ireducibilní).
2.3 Eisensteinovo kritérium ireducibility
Dokazování ireducibility polynomu z předchozí ukázky bylo dost zdlouhavé.
Německý matematik F. Eisenstein (1823–1852) je autorem následující věty, kterou lze
k důkazu nerozložitelnosti celočíselného polynomu užít.
Nechť f(x) = an x n  an 1 x n1  ...  a1 x  a0 je polynom n – tého stupně,
Nechť existuje prvočíslo p takové, že
(i)

p nedělí a0,

(ii)

p dělí koeficienty an-1, an-2, . . .,.,a1, a0

(iii)

p2 nedělí a0.

f  x   Z  x .

Potom polynom f  x   Z  x nelze zapsat jako součin dvou polynomů kladných stupňů
s celočíselnými koeficienty.
Příklad: a) Polynom f1(x) = x7  3x4  6 x2  15 splňuje podmínky Eisensteinova kritéria
pro p =3 a nelze z něj vytknout ani celočíselnou konstantu. Je tedy ireducibilní v Z  x .
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b) Podobně polynom f2(x) = 5x6 + 14x5 – 8 x4 – 2 x3 + 4 x2 – 2 je ireducibilní v Z  x ,
neboť v Eisensteinově kritériu lze volit p = 2.
3 Závěr
Rozveďme závěrem podrobněji, co znamená ono vytknutí celočíselné konstanty. My
(anebo třeba počítač) spočteme největší společný dělitel celočíselných koeficientů polynomu.
Kdyby byl kupříkladu 2 (tj. všechny koeficienty polynomu by byly sudé), pak bychom nalezli
„triviální“ rozklad tvaru f(x) = 2. g(x). To je vcelku jednoduchá úloha. Nacházení netriviálních
faktorů je výrazně složitější.
4 Použitá literatura
FRANK, J. Hornerovo schéma v řešení reálných polynomiálních rovnic. Sborník
Matematický kemp; Fyzikální kemp: 27.8. – 31.8 2018. Plzeň 2018. s. 11-18.
FRANK, J. Některé možnosti řešení reciprokých rovnic Sborník Matematický kemp; 26.8. –
31.8 2019. Plzeň 2019. s. 3-12.
HONZÍK, L. a HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzikainformatika. Praha: Prometheus, 2019, 28(1), s. 11-18. ISSN 1805-7705.
5 Kontakt na autora
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, Klatovská 51, Plzeň
horajar@kmt.zcu.cz

SOUSTAVY POLYNOMIÁLNÍCH ROVNIC
Jaroslav Hora, Soňa Königsmarková
1 Úvod
Studenti SŠ se se speciálními případy soustav polynomiálních rovnic mohou setkat
v úlohách naší, příp. zahraniční matematické olympiády nebo v různých matematických
soutěžích. Při jejich řešení lze využívat celou řadu „lidských“ postupů, tedy různé
matematické úpravy nebo moderní metody řešení. Seznámíme se s jedním z velkých
matematických objevů učiněný v poslední třetině minulého století – s Gröbnerovými bázemi a
Buchbergerovým algoritmem. Jeho formulace a užití ovšem vyžadují poměrně náročné pojmy
z abstraktní algebry a algebraické geometrie. Proto uvedeme metodu Gröbnerových bází jen
zjednodušeně.
2 Příklad
V oboru komplexních čísel vyřešme soustavu rovnic
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x+y+z

= 2,

x + 2y – z = – 4,
x2 + y2 + z2 = 12.

(1)

Řešení:
Přepišme soustavu v anulovaném tvaru a označme polynomy na levé straně:
f1 = x + y + z - 2

= 0,

f2 = x + 2y – z + 4

= 0,

f3 = x2 + y2 + z2 – 12 = 0.
jsou polynomy o třech neznámých x, y, z. Máme množinu
a množinu dvojic indexů těchto polynomů
Uděláme si pořádek mezi jednotlivými tzv. monomy, tj. výrazy
čisté lexikografické uspořádání.

. Užijeme tzv.

Definice (Čisté) lexikografické uspořádání monomů (pure lexicographic ordering)
je
definováno takto:
, právě když existuje
takové, že
a zároveň
pro
.
Je zřejmé, proč hovoříme o lexikografickém (slovníkovém) uspořádání. Při zjišťování,
které ze slov bude ve slovníku uvedeno dříve, porovnáme (v abecedním pořadí) nejprve jejich
první písmena: jsou-li případně stejná, porovnáme druhá písmena. Kdyby i ta byla stejná,
porovnáme třetí atd.
Příklad: Pro monomy
Uspořádané čtveřice exponentů
rozhodují až složky třetí, kdy

platí:
.
mají shodné první dvě složky, a tak

a
a
.

Každý z členů vyskytujících se v nějakém polynomu je zřejmě možné chápat jako
součin jistého reálného čísla a nějakého monomu. Největší z monomů vyskytujících se
v polynomu nazveme vedoucím monomem polynomu a budeme jej značit
a číselný
koeficient v tomto monomu se vyskytující nazveme vedoucím koeficientem polynomu
a budeme jej značit
.
Vedoucí monom (ang. leading monomial) polynomu
monom v polynomu vzhledem k uspořádání .

označovaný

je největší

Vedoucí koeficient (angl. leading coefficient) polynomu
u jeho vedoucího monomu.

označovaný

je koeficient

Vedoucí člen (angl. leading term) označovaný

je

V našem případě je vedoucím monomem v polynomu
a vedoucím koeficientem je 1. V polynomu
a vedoucí koeficient také 1, v polynomu
a vedoucí koeficient také 1.
2.1 Snažíme se redukovat monomy
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.
prvek x
je vedoucí monom také x
je vedoucí monom

Definice: Spolynomem polynomů p, q nazýváme polynom
.
Zde
značí nejmenší společný násobek, tj. první činitel v součinu na pravé straně je
nejmenším společným násobkem vedoucích členů polynomů p, q. Anglické zkratky
ponecháváme proto, že při případném užití programů pro výpočet Gröbnerovy báze jako
Wolfram Alpha či CoCoA jsou užitečné.
Věta 1 (Buchbergerovo kritérium Gröbnerovy báze).
báze, právě když pro všechny dvojice indexů
dělení S-polynomů
(polynomy) báze G (v jistém uspořádání) má vždy nulový zbytek
.

je Gröbnerova
prvky

Věta 2 (Buchbergerův algoritmus určení Gröbnerovy báze). Gröbnerovu bázi
lze sestrojit konečným počtem kroků podle algoritmu:
Vypočteme S-polynomy pro každou dvojici polynomů
a určíme pro každý z nich zbytky po dělení polynomy

1.
z množiny
.
2.

Jestliže jsou všechny zbytky r po těchto děleních rovny nule
, pak jsme získali Gröbnerovu bázi
. Pokud je některý z těchto
zbytků r nenulový, přidáme jej do původní množiny F a pro tuto rozšířenou množinu
F‘ opakujeme stejný postup algoritmických kroků 1., 2. Opakování tohoto postupu
provádíme tak dlouho, až všechny zbytky r budou nulové. Pak G = F‘.

Věta 3 (Nutná a postačující podmínka pro Gröbnerovu bázi). Báze
je Gröbnerovou bází, právě když všechna
platí
.
Přitom postačující podmínkou pro redukci S-polynomu na nulu vyjadřuje následující věta, jež
představuje kritérium Gröbnerovy báze alternativní k Buchbergerovu kritériu.
Věta 4 (Alternativní kritérium Gröbnerovy báze). Nechť množina polynomů G je konečná
a existují takové polynomy
, pro něž platí

, tj. množina G je Gröbnerovou bází.

Pak je
Dále tedy vypočteme:

.
Tento polynom označíme
doplníme o dvojice
,
Z množiny

B

a přidáme do množiny F, tedy
a
.
vezmeme

. Množinu B

dvojici
.

polynom nějak zredukovat?
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a
Nešel

vypočteme
by tento

Řekneme, že polynom p se redukuje modulo q, jestliže v polynomu p existuje monom m,
který je dělitelný vedoucím členem
polynomu q. Za těchto předpokladů se polynom p
redukuje na
. Píšeme pak
nebo stručně
Obecněji, nechť
je jistá množina polynomů. Řekneme, že polynom p se
redukuje modulo Q, jestliže existuje polynom
takový, že
.
Pokud žádný monom polynomu p není dělitelný vedoucím monomem polynomu q, pak
říkáme, že polynom p je v normálním tvaru vzhledem ke q. Obdobně říkáme, že polynom p je
v normálním tvaru vzhledem k množině
, jestliže žádný monom
v polynomu p není dělitelný žádným z vedoucích monomů polynomů qi,
.
Provedeme redukci polynomu p modulo G:
, budeme pokračovat:

.
Tento polynom označíme f5. Do množiny B přidáme dvojice
Vypočteme
opět redukci tohoto polynomu p2:

,

,

,

.
. Provedeme

,
Do množiny F nepřidáváme žádný polynom.
Teď nám ušetří práci následující kritérium:
Kritérium 1: Je-li
platí

taková dvojice indexů, že pro vedoucí členy polynomů
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pak je

.

Podle kritéria 1 můžeme vyškrtnout dvojice

,

,

i

,

,

,

.

Tudíž označme získanou množinu G,
.
Získaná Gröbnerova báze G je často větší, než je nutné.
Je možné získat Gröbnerovu bázi redukovanou a monickou, a to provedením následujícího:
odstranění „přebytečných“ prvků

1.
foreach
if there exist
then

such that

redukovaná, monická Gröbnerova báze

2.
foreach

Věta 5 Nechť je dána soustava polynomiálních rovnic

……………………….
(3)
Gröbnerova báze při jistém přípustném uspořádání monomů. Pak

a buď
soustava

……………………….
(4)
je ekvivalentní se soustavou rovnic (3).
Poslední výpočty:
Projdeme nyní část „redukčního algoritmu“ a zjistíme, které polynomy vyškrtnout.
, vyškrtneme tedy polynom g1 a

, vyškrtneme polynom g3.
. Získali jsme redukovanou a monickou

bázi.
Z rovnice

získáme kořeny

,
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.

Z dalších rovnic vypočteme y a x.
Řešení:
,
.
Redukce polynomů bývá zdlouhavá a snadno se udělá chyba. Využijme větu 2 (Buchbergerův
algoritmus určení Gröbnerovy báze). Vypočteme opět
,
,
. Pokud máme
. Po dělení prvky množiny F
dostaneme nulu a zbytek
.
a budeme dělit polynomy
.

Tento zbytek

označíme f5.

Vypočteme

a dělíme prvky množiny G:
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Množinu F již nerozšiřujeme, další dvojice můžeme z B podle kritéria vyškrtnout.
Dostali bychom stejnou Gröbnerovu bázi jako v předchozím způsobu a získali řešení soustavy
rovnic.
3 Závěr
Postup, jak získat Gröbnerovu bázi, je zdlouhavý. Redukovanou a monickou bázi
získáme vždy jen jednu, ačkoliv mohou být výpočty rozdílné. Získaná soustava rovnic bývá
snáze řešitelná než původní soustava. Šlo by tedy říci, že algoritmus zvyšuje úspěšnost řešení
soustav rovnic, když nás nenapadají hned nějaké efektivní matematické úpravy či triky.
4 Použitá literatura
Cox, D., Little, J., O’Shea, D.: Ideals, Varieties, and Algorithms – An Introduction to
Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. Springer, New York 1997.
Heck, A.: A Bird’s-Eye View to Gröbner Bases. dostupné na internetu jako ps. soubor:
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ČÍNSKÁ VĚTA O ZBYTCÍCH – HISTORIE
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
Říká se, že matematika je věda o nekonečnu. Řada zajímavostí, které mají významné
aplikace, je ale záležitostí matematiky v nějakém konečném oboru. Jsou situace, kdy je
důležitější vědět, že předměty lze nebo nelze uskupit např. po čtyřech. Když seskupení po
čtyřech nelze provést, kolik chybí nebo přebývá k vytvoření čtyřčlenné skupiny. Dejme tomu
na mariáš potřebujeme čtyři hráče. V hospodě se sejde 23 lidí, kteří si chtějí zahrát.
Informačně hodnotnější je v tu chvíli zbytek 3 po dělení 23 : 4, než číslo 5 jako neúplný podíl.
Po dělení číslem 4, může být zbytek 0, 1, 2 nebo 3, zbytků je tedy konečný počet. Situaci
v hospodě lze zachránit, když se povede přivolat tolik hráčů, že zbytek po dělení tohoto počtu
číslem 4 je 1, tj. přijde-li další 1, 5, 9, 13 atd. hráčů. Zbytky po dělení 23 : 4 a 1 : 4 (5 : 4, 9 :
4, 13 : 4 atd.) dají dohromady čtveřici hráčů. Se zbytky lze počítat. Po přidání zbytku 1 ke
zbytku 3 nikdo nepřebývá, proto můžeme psát 3 + 1 = 0. Operace prováděné s dělenci se
„přenáší“ na zbytky. Např. součet 23 + 9 = 32 dává zbytek 0 po dělení 4 stejně jako součet
zbytků po dělení 23 : 4 a 9 : 4. Totéž platí pro násobení, součin 2  9 = 18 má zbytek 2 po
dělení 4 a také součin 2 a zbytku po dělení 9 : 4 dává zbytek 2 po dělení 4. Počítání se zbytky
po dělení přirozeným číslem větším než 1 je nezbytné pro pochopení řešení následujících
úloh.
2 Čínská věta
Čínská věta o zbytcích říká, že ze známých zbytků po dělení známými děliteli lze určit
dělence. Traduje se, že první úloha tohoto typu je v práci zvané Matematický traktát sepsané
někdy v 5. stol. n. l. čínským matematikem Sun Zi. Je možné, že podobné úlohy řešili indičtí
matematikové ještě před čínskými.
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2.1 Ilustrační úloha se dvěma podmínkami
Myslím si přirozené číslo x. Zbytek po dělení x : 5 je 3 a zbytek po dělení x : 7 je 4. Jaké
číslo si myslím?
a) Lze postupovat primitivně – pokusem, tj. sestavit tabulku přirozených čísel a zbytků
po dělení těchto čísel čísly 5 a 7:

n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Hledáme 3 ve druhém řádku a 4 ve třetím řádku tak, aby tato čísla byla ve stejném sloupci.
V prvním řádku takového sloupce je hledané řešení. Snadno zjistíme, že x = 18.
b) Můžeme postupovat důvtipněji; v posloupnosti čísel, která dávají zbytek 4 po dělení
7, tj. v posloupnosti 4, 11, 18, 25, 32, …, hledáme takové číslo, které má zbytek 3 po dělení 5.
c) Konečně se lze k výsledku dopočítat s využitím soustavy rovnic
x = 5y + 3,
x = 7z + 4,
kde x, y, z jsou neznámá přirozená čísla. Z rovnosti pravých stran obou rovnic plyne
5y + 3 = 7z + 4
5y = 7z + 1
15y = 21z + 3
y = 7(3z – 2y) + 3
Neznámé číslo y je tedy takové číslo, které po dělení 7 má zbytek 3, pišme y = 7a + 3 a
dosaďme do první rovnice výchozí soustavy:
x = 5(7a + 3) + 3,
x = 35a + 18
Hledaným číslem x je 18 a také 18 + 35 = 53, 18 + 70 = 88, …
Snadno si lze představit úlohu, v níž bude zadán větší počet podmínek na hledané číslo.
Předchozí postupy jsou pro takové úlohy nepohodlné.
2.2 Čínská věta – formulace
Nechť d1, d2, …, dn jsou přirozená čísla větší než 1, tzv. dělitelé. Nechť r1, r2, r3, …, rn
jsou přirozená čísla taková, že 0  r1 < d1, 0  r2 < d2, …, 0  rn < dn, tzv. zbytky po dělení
děliteli.
Jestliže jsou dělitelé po dvou nesoudělná čísla, pak existuje právě jedno přirozené číslo x, 0 
x < d = d1d2d3…dn, pro které platí, že zbytek po dělení x : d1 je r1, zbytek po dělení x : d2 je
r2, …, zbytek po dělení x : dn je rn. (Upraveno podle Alfutova 2002, s. 66.)
Věta je existenčního charakteru. Jsme ujišťováni, že za určitých podmínek existuje
právě jedno číslo, které po vydělení známými děliteli dává předepsané zbytky. Věta neudává
postup, jak takové číslo najít. Inspirujme se metodou, kterou uvedl Sun Zi.
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2.3 Úloha z traktátu Sun Zi
Je dán neznámý počet předmětů. Jsou-li počítány po třech, zbydou dva, jsou-li počítány po
pěti, zbydou tři a počítány po sedmi zbydou 2. Kolik je předmětů?
Metoda
Když počítáš po 3 a máš zbytek 2, polož 140.
Když počítáš po 5 a máš zbytek 3, polož 63.
Když počítáš po 7 a máš zbytek 2, polož 30.
Sečti tato čísla a dostaneš 233.
Od toho odečti 210 a máš výsledek.
Pro každou jednotku jako zbytek polož 70, když se počítá po 3.
Pro každou jednotku jako zbytek polož 21, když se počítá po 5.
Pro každou jednotku jako zbytek polož 15, když se počítá po 7.
Je-li součet 106 a víc, odečti od toho 105 a dostaneš výsledek. (Převzato z Matkovic 1988,
s. 495.)
Podmínky úlohy můžeme zapsat takto
x : 3 = ___ (zb. 2)
nebo stručněji

x : 5 = ___ (zb. 3)
x : 7 = ___ (zb. 2)

Čínský postup řešení je příliš stručný. Lze z něj vytušit, že se z dělitelů a zbytků sestaví tři
čísla, jejichž součet představuje jedno z možných řešení úlohy. Opakovaným odčítáním čísla
105, což je součin všech dělitelů, 357 = 105, od tohoto součtu se získá nejmenší řešení.
Promyšlenost čínského postupu ukážeme na úloze, v níž je součin dělitelů, a tedy vzdálenost
dvou řešení, menší než v úloze Sun Zi.
2.4 Úloha se třemi podmínkami
Když se neznámé číslo vydělí čísly 2, 3, 7, jsou čísla 1, 1, 3 zbytky po dělení. Určete neznámé
číslo.
Zapíšeme vstupní podmínky úlohy:
Ke zdůvodnění čínského postupu použijeme tabulku s přirozenými čísly a jejich zbytky po
dělení 2, 3a 7:

n

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

20

21

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

18

19

22

23

34

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

Uvažujme 2 jako prvního dělitele. Když se počítá po dvou, pro každou jednotku jako zbytek
se se podle postupu z Matematického traktátu položí 37 = 21. Všimněme si, že ve sloupci n =
21 jsou zbytky po dělení čísly 2, 3, 7 postupně 1, 0, 0. Při počítání po třech (dělitel je 3) se
pracuje s číslem 27 = 14. Pro n = 14 vychází 0, 2, 0 jako zbytky po dělení 2, 3, 7. V čínském
postupu je ale potřeba znát číslo, které dává zbytek 1 po dělení sledovaným dělitelem a zbytek
0 po dělení ostatními děliteli. Takovým číslem není 14, ale jeho dvojnásobek. Pro n = 28 jsou
0, 1, 0 postupně zbytky po dělení čísly 2, 3, 7. Pokud se počítá po sedmi (dělitel je 7), pak se
sleduje číslo 26 = 6 a jeho násobky. Pro n = 6 jsou 0, 0, 6 zbytky po dělení 2, 3, 7. Teprve pro
n = 36 máme 0, 0, 1 jako zbytky po dělení dvěma, třemi a sedmi. Pokud bychom nyní sečetli
čísla 21, 28 a 36, dostali bychom číslo, které má zbytek 1 po dělení dvěma, ale také třemi a
sedmi. Podle zadání má být zbytek po dělení sedmi číslo 3. Číslo 36 má zbytek 1 po dělení 7,
proto jeho trojnásobek, 336 = 108, má zbytek 3 po dělení 7. Součet 21 + 28 + 108 = 157
splňuje všechny tři podmínky zadání. Také čísla, která se liší o nějaký násobek 42 = 237,
vyhovují zadání. Nejmenším řešením je 157 – 342 = 31. Postup výpočtu neznámého čísla lze
shrnout do předpisu
+

,

kde d1 = 2, d2 = 3, d3 = 7, d = 237 = 42, r1 = 1, r2 = 1, r3 = 3, N1 = 1, N2 = 2, N3 = 6. Čísla N1,
N2, N3 jsou vybrána tak, aby N1  bylo dělitelné d2 a d3 a zbytek po dělení d1 byl 1. (Podobně
pro N2, N3.)
2.5 Bézoutova rovnost
Úlohu, v níž známe dělitele a zbytky po dělení můžeme výhodně řešit s využitím Bézoutovy
rovnosti:
Nechť ,
jsou celá čísla a je jejich největší společný dělitel. Pak existují celá čísla
tak, že
.
Pokud

(*)

, je

řešením úlohy
Wikipedia 2021.)

,

, kde

jsou čísla z Bézoutovy rovnosti (*). (Upraveno podle

Postup založený na Bézoutově rovnosti je použitelný i v případě, že dělitelé
soudělná čísla. Zápis (*) největšího společného dělitele g jako kombinace
Eukleidovým algoritmem. Ukažme výpočet řešení x na konkrétní úloze.
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jsou
lze najít

Na stole leží knihy, které je potřeba zabalit. Když je balíme po 4, 5 nebo po 6 knihách,
vždy jedna zbývá a když je balíme po 7, nezbývá žádná. Kolik nejméně knih mohlo být na
stole? (Upraveno podle Alfutova 2002, s. 67.)
Úlohu zapíšeme stručně takto:
,
a rozdělíme ji na dvě po dvou podmínkách:
A:
Čísla
také

4

a

5

nesoudělná

,
jsou

,

,

a
nesoudělná,

čísla,

platí

platí

(–

1)

.



je řešením A, tj.
pro ně (–1)6 +

B:
4 +

,
1



.
5

=

1,

proto

. V úloze B jsou dělitelé 6 a 7
17 = 1. Pro x platí

. Noví dělitelé 20 a 42, jsou soudělná čísla,

, tj.

platí pro ně (–2)20 + 142 = 2. Řešení x =
pro kladná čísla, x = 301 + 420n. Na stole mohlo být 301 knih.

zapíšeme

3 Závěr
Prostřednictvím úloh se studenti seznámili s čínskou větou o zbytcích a postupy pro
řešení problémů, v nichž je dáno několik čísel (dělitelů), jimiž se dělí neznámé číslo, a stejný
počet čísel (zbytků po dělení).
4 Použitá literatura
ALFUTOVA, N. B., USTINOV, A. V., Algebra i těorija čisel dlja matěmatičeskych škol.
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SČÍTÁNÍ ŘAD – HISTORIE
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
Řady, zejména ty nekonečné, a určování jejich součtu je spjato s výpočtem obsahu útvaru, tj.
s úlohami integrálního počtu. Ukážeme, že úlohy vedoucí na aritmetické, geometrické, ale i
jiné typy řad se v historii matematiky objevovaly již před více než 3 000 lety.
2 Posloupnosti čísel a součet jejich členů
Každá posloupnost čísel určuje řadu. Pokud je posloupnost zadaná několika prvními
členy, je vhodné umět doplnit následující nebo n-tý člen.
2.1 Aritmetické řady
Snadno poznáme, že členy řady 1 + 2 + 3 + 4 + … + n jsou po sobě
jdoucí přirozená čísla. K čemu dříve sloužil součet takové řady?
Matematici Pythagorejské školy (530 př. n. l. – 400 př. n. l.) věnovali
značnou pozornost přirozeným číslům a jejich poměrům. Znázorňovali je
kameny, které sestavovali do geometrických útvarů. Součty 1 + 2, 1 + 2 +
3, 1 + 2 + 3 + 4 atd. lze seskupit do trojúhelníků, jsou to tzv. trojúhelníková
čísla, viz obr. 1. Pozorováním figurálních čísel dospěli Pythagorejci
k několika zajímavým závěrům. V případě trojúhelníkových čísel je např.
součtem dvou stejných trojúhelníkových čísel obdélníkové číslo, součtem
po sobě jdoucích trojúhelníkových čísel číslo čtvercové.
V 5. stol. př. n. l. považovali atomisté součet řady 1 + 2 + 3 + + a
za správný předpis pro výpočet obsahu trojúhelníku se shodnou základnou
a výškou sestávající z a atomů.
Úkol sečíst prvních šedesát členů této řady je proslavený díky 9letému školákovi K. F.
Gaussovi, jehož nápad, jak součet snadno provést, je součástí důkazu předpisu pro součet
prvních n členů aritmetické posloupnosti.
Součet 1 + 3 + 5 + 7 + … + 2n – 1 prvních n lichých čísel je roven n2, tj. n-tému
čtvercovému číslu. Členy řady 1 + 4 + 7 + … + (3n – 2) jsou pětiúhelníková čísla, tvoří
aritmetickou posloupnost s diferencí 3.
2.2 Geometrické řady
Součet prvních n členů geometrické řady 1 + 2 + 4 + 8 + … + 2n-1 se objevuje jako úkol
už na mezopotámské tabulce. Je možné, že v Řecku dospěli k výslednému součtu pomocí
figurálních čísel, viz obrázek.
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Nejhůře Řekové chápali sčítání nekonečného počtu
členů řad s kvocientem |q| < 1. Existence konečného součtu
nekonečného počtu čísel jim připadala nemožná. Na tomto
rozporu jsou založeny Zenónovy aporie.
2.3 Součty mocnin
Zhruba ze 4. stol. př. n. l. pochází mezopotámská
úloha, z jejíhož řešení je patrné, že znali správný postup, jak
sečíst prvních n členů řady 1 + 4 + 16 + … + n2. Stejný
součet použili atomisté pro výpočet objemu jehlanu, který
má hranu shodnou s výškou. Znalost součtu druhých
mocnin využil i Archimédes při výpočtu obsahu útvaru
omezeného částí spirály.
3 Závěr
Úlohy vedoucí na součet několika členů posloupnosti patří mezi nejstarší v matematice.
Postupy pro nalezení součtu se v čase měnily od prostého sečtení po výpočet podle
odvozeného vztahu.
4 Použitá literatura
BEČVÁŘ, J., Hrdinský věk řecké matematiky. In: Bečvář, J., Historie matematiky. I. Seminář
pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 19. 8. – 22. 8. 1993. Brno: Jednota českých
matematiků a fyziků, 1993, s. 20 – 107.
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CELÁ ČÁST REÁLNÉHO ČÍSLA
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Celá část reálného čísla je partie, která se v klasických hodinách matematiky neprobírá.
Ovšem je to vděčné téma ke tvorbě netradičních úloh, ve kterých je nutná individuální
strategie. Nelze se naučit univerzální postup, je nutné si předem dobře zvážit postup řešení.
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2 Definice celé části reálného čísla a její graf
Výraz
znamená celou část z reálného čísla a. Je rovna nejbližšímu nižšímu celému
číslu. Tedy
. Graf funkce
má tvar:

2.1 Určete všechna reálná čísla, která vyhovují rovnici

.

2.2 V oboru reálných čísel řešte rovnici
V obou úlohách využijeme definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1.

2.3 Zjistěte, kolik řešení má v oboru reálných čísel rovnice

Opět lze využít definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1. Úlohu můžeme řešit
pomocí jiné vlastnosti celé části - [x] ≤ x < [x] +1. Dojdeme ke zjištění, že 0 ≤ x < 2019. Číslo
x splňující uvedenou nerovnici bude řešením rovnice, právě když
bude celočíselná.

2.4 Určete všechna dvojice reálných čísel x, y, které vyhovují soustavě rovnic

a) pro p = 2, b) pro p = 3.
Je třeba si dobře prohlédnout druhou rovnici. Z ní je patrné, že y musí být z oboru
celých čísel a tím
. Dál je úloha jednoduchá.
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3 Závěr
Uvedené úlohy z velké části přesahují rozsah základního středoškolského učiva
matematiky. Pro řešení příkladů matematické olympiády jsou však základní a navazuje se na
ně ve vyšších kolech. Řešitele zdokonaluje ve strategii a důslednosti řešení.
4 Použitá literatura
ŠVRČEK, J., CALÁBEK, P. Sbírka netradičních matematických úloh. 1. vyd. Praha:
Prométheus, spol. s r. o., 2007. 186 s. ISBN 978-80-7196-341-7
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GEOGEBRA PŘI ŘEŠENÍ GEOMETRICKÝCH ÚLOH
Josef KUBEŠ
1 Úvod
GeoGebra je program v oblasti dynamické geometrie, který v sobě zahrnuje i některé
prvky počítačové algebry. Je průběžně lokalizován do mnoha jazyků včetně češtiny. Je
přehledný, má velmi intuitivní ovládání a rychle se vyvíjí. Program je volně dostupný pro
nekomerční použití – viz licenční podmínky uvedené v prostředí programu.
2 Stručný popis prostředí
S vytvářenými objekty se dá pracovat v Grafickém okně (nákresně) nebo v okně
nazývaném Algebra. Lze také spolupracovat s Tabulkou (tabulkové zobrazení a zadání dat).
Příkazy je možné (kromě nástrojů v menu Grafického okna) také zadávat pomocí Příkazového
řádku (vstupního pole) a přidružených pomocných polí v dolní části okna. Kterýkoliv způsob
zobrazení (kromě grafického) můžeme skrýt. Nákresnu (Grafické okno) lze posouvat myší
(spolu s klávesou C t r l nebo S h i f t ) a přibližovat/vzdalovat ji kolečkem na myši. Základní
nastavení vzhledu objektů Grafického okna je ovlivněno volbami položek sady
Nastavení z hlavní nabídky resp. panelu Nákresna v kontextovém menu Grafického okna.
Důkazové úlohy jsou velkou skupinou úloh. Pomáhají k ujasnění vzájemných vztahu a
geometrických pouček. Aplikujeme kromě geometrických znalostí také poznatky
matematické logiky. Pro snazší vyjadřování využijeme poznatky z teorie množin.
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Podrobnější popis prostředí a jeho ovládání lze najít například na adrese
http://home.pf.jcu.cz/~math4all/doc/u/UU2_prostredi.pdf .
3 Řešené příklady se studenty
3.1 Ukažte, že úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a že se navzájem půlí.
3.2 Ukažte, že pokud jsou dvě shodné úsečky neležící v jedné přímce rovnoběžné, tvoří jejich
krajní body rovnoběžník.
3.3 Konvexní šestiúhelník ABCDEF má všechny strany shodné a protější dvojice stran
rovnoběžné. Ukažte, že střed úsečky CF splývá s průsečíkem přímek AD a BE.
3.4 Je dán konvexní šestiúhelník ABCDEF, jehož všechny strany jsou shodné a protější strany
rovnoběžné. Bod P je takový, že čtyřúhelník CDEP je rovnoběžník. Dokažte, že bod P je
středem kružnice opsané trojúhelníku ACE a současně i průsečíkem výšek trojúhelníku BDF.
4 Závěr
Planimetrické úlohy včetně důkazových jsou pro řešitele velmi náročné. Těžký úkol
může být pouze nakreslení zadání a vyznačení dokazovaných souvislostí, případně
výsledných objektů, které se konstruují. Program Geogebra díky svým dynamickým
možnostem pomůže úlohu nastavit v různých situacích. Řešitel má možnost lépe najít
souvislosti a snáze vniknout do podstaty problému. Snadno si ověří, že zadaný problém
opravdu lze dokázat, případně konstruovat. Potom následuje již aktivní přístup řešitele a
matematickými cestami dojde k řešení úlohy. Program souvislosti mezi objekty počítá
numericky, nelze je proto považovat za matematické důkazy. Přesto je Geogebra velkým
pomocníkem a každý řešitel matematických soutěží by o jejích možnostech měl vědět.
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PLANIMETRIE
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Planimetrie, tedy rovinná geometrie, je velmi stará disciplína, která svou náročností
potrápí řadu studentů. Vyžaduje představivost a určitou schopnost si zadanou situaci dobře
načrtnout. Každá úloha je vlastně originální, a proto její řešení vyžaduje značnou míru
kreativity. Znalost planimetrie je využitelná v běžném životě i v profesní kariéře u řady oborů.
Obvykle si školské postupy nepamatujeme, zůstávají v našem podvědomí a přiřazujeme si je
k dalším životním zkušenostem.
2 Důkazové úlohy v planimetrii
Důkazové úlohy jsou velkou skupinou úloh. Pomáhají k ujasnění vzájemných vztahu a
geometrických pouček. Aplikujeme kromě geometrických znalostí také poznatky
matematické logiky. Pro snazší vyjadřování využijeme poznatky z teorie množin.
2.1 Je dána kružnice
a její průměry AB a CD, které jsou navzájem kolmé. Sestrojte
tětivu KN kružnice k, která je rovnoběžná s AC tak, aby protínala úsečky SA, SC po řadě ve
vnitřních bodech L, M, pro něž platí
Vedeme přímku AC. Za bod A i C na přímku AC naneseme úsečky stejné délky jakou
má úsečka AC. Nové krajní body spojíme se středem kružnice. Kde protnou tyto spojnice
kružnici, získáme body K a N.
2.2 Nechť S značí střed kružnice vepsané danému ostroúhlému trojúhelníku ABC. Označme
dále A´, B´, C´ obrazy bodu S v osových souměrnostech po řadě podle přímek BC, AC, AB.
Dokažte, že trojúhelníky ABC, A´B´C´ jsou podobné, právě když ABC je rovnostranný
trojúhelník.
Využijeme trojúhelník sestrojený ze středních příček trojúhelníku ABC. Jedná se o
důkaz ekvivalence, tento fakt si musíme dobře uvědomit.
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2.3 Na kružnici k jsou dány dva různé body X a Y tak, že přímka XY neprochází středem
kružnice k. Úsečka XY je průměrem kružnice l. Na větším oblouku XY kružnice k leží bod P a
na kružnici l bod Q tak, že čtyřúhelník PXQY je konvexní a přitom PX ║ QY. Dokažte, že
velikost úhlu PYQ nezávisí na poloze bodu P (za podmínky existence bodu Q).
Ukážeme, že úhly PXQ a XQY jsou vždy pravé a úhel XPY nezáleží na poloze bodu P
(obvodový úhel).
2.4 Označme K, L, M, N středy stran AB, BC, CD a DA konvexního čtyřúhelníku ABCD.
Dokažte, že z úseček KL, KM a KN lze sestrojit trojúhelník a vyjádřete jeho obsah pomocí
obsahu čtyřúhelníku ABCD.
Úloha není složitá, stačí použít podobnost trojúhelníků a vlastnosti střední příčky. Při
řešení použijeme úhlopříčky čtyřúhelníku.
3 Závěr
Planimetrické úlohy včetně důkazových jsou vděčným tématem matematických soutěží
a obvykle patří k těm, které oddělují úspěšné řešitele od neúspěšných. Uvedené příklady
reprezentují vždy velkou skupinu úloh, proto každá je řešena jiným způsobem.
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ZLATÝ ŘEZ – MATEMATICKÝ DIAMANT
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Zlatý řez definuje již Eukleidés v 6. knize Základů. Můžeme se s ním setkat
v matematice i řadě dalších oborů. Lze jej vypozorovat v rostlinné i živočišné říši. Se zlatým
řezem pracovala řada malířů, architektů, fotografů a v dnešní době jej lze také nalézt v oblasti
tvorby webových stránek a designu.
2 Definice zlatého řezu
Je dána úsečka AB a její vnitřní bod C, který leží tak, že délka delšího úseku v poměru
k délce kratšího úseku se rovná poměru délky celé úsečky a délky delšího jejího úseku.
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Jestliže tento vztah vyjádříme algebraicky, získáme rovnici:
AB
AC

po dosazení za |AB| = a, |AC| = x, |BC| = a-x, dostaneme vztah:
AC
BC
a
x

x ax
Poměr celé úsečky a její větší části označíme jako φ, vyjádříme a pomocí φ a
pokračujeme v úpravách až ke kvadratické rovnici, kterou vypočteme (za výsledek můžeme
prohlásit jen ten větší nule, protože hledáme poměr mezi délkami úseček).
Hledaný výsledek je vyjádřený hodnotou 1,618033988728.

2.1 Konstrukce zlatého řezu
Je dána úsečka AB a její střed S. V bodě B narýsujeme kolmici na úsečku AB. Na tuto
kolmici naneseme délku úsečky AS, tak vznikne bod X, který spojíme s bodem A. V bodě X
opíšeme kružnici o poloměru |AS|, v průsečíku s úsečkou AX vzniká bod Y. Tímto bodem
vedeme kružnici se středem v bodě A. Tato kružnice protíná úsečku AB v bodě C, který dělí
úsečku AB ve zlatém řezu.

2.2 Zlatý obdélník
Zlatý obdélník je takový obdélník, pro který platí, že poměr jeho délky a šířky
odpovídá číslu φ, tedy zlatému poměru.
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Obdélník, jehož strany jsou vzájemně ve zlatém poměru je považován za
nejestetičtější obdélník.
Jestliže zlatý obdélník vepíšeme do čtverce, rozdělí jeho vrcholy strany čtverce ve
zlatém poměru.
Oddělíme-li z původního zlatého obdélníku čtverec, zbude nám obdélník, který je
opět zlatým. Koeficient podobnosti mezi původním a nově vzniklým menším obdélníkem je
φ. Tento postup můžeme opakovat v podstatě do nekonečna, stále nám budou vznikat
podobné zlaté obdélníky s rozměry násobků φ.

Spojením předních rohů, popř. středů čtverců hladkou nepřerušenou křivkou získáme
zlatou spirálu, která je velmi podobná spirále logaritmické.
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2.3 Zlatý trojúhelník
Zlatým trojúhelníkem nazýváme takový rovnoramenný trojúhelník, pro který platí, že
poměr délky ramene a základny se rovná číslu φ, úhly ležící při základně mají velikost 72° a
úhel při vrcholu má velikost 36°.
2.4 Fibonacciho posloupnost
Uvažujme následující posloupnost: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,...
Snadno zjistíme, že počínaje třetím členem, je každý následující člen součtem dvou
předcházejících. Tato posloupnost byla první známou rekurzivní posloupností v Evropě.
Posloupnost nazval francouzský matematik Edouard Lucas Fibonacciho posloupností. V roce
1634 byl pro Fibonacciho posloupnost matematikem Albertem Girardem zaveden zápis:
Fn+2 = Fn+1 + Fn.
Jedna ze zajímavých vlastností Fibonacciho posloupnosti, kterou objevil Johannes
Kepler, se týká druhých mocnin čísel náležejících posloupnosti. Druhá mocnina kteréhokoli
jejího členu se liší nanejvýš o jedničku od součinu dvou členů, které sousedí s umocňovaným
číslem. Vezmeme-li například šestý člen posloupnosti – číslo 8 – potom jeho druhá mocnina
je rovna 64; 82 = 64. Součin jeho okolních členů je 5*13 = 65. Tento postup bychom mohli
opakovat pro libovolný člen Fibonacciho posloupnosti se stejným výsledkem.
Proslulost Fibonacciho posloupnosti tkví ve skutečnosti, že její stopy můžeme nalézt i
v dalších přírodních úkazech. Například světelné paprsky se při průchodu skleněnými
deskami v podstatě řídí Fibonacciho posloupností. Nejznámějším příkladem přírodního
úkazu, který lze Fibonacciho čísly popsat, je způsob růstu listů na rostlinách. Přechod od
jednoho listu ke druhému má charakter šroubovitého výstupu a jejich rozmístěné odpovídá
právě číslům Fibonacciho posloupnosti. Totéž platí i pro uspořádání šupin borové šišky,
semínek slunečnic a šupin ananasu, ty vyrůstají ve spirálách po směru a proti směru
hodinových ručiček, jejich počty odpovídají výše uvedeným číslům. Dalším velmi známým
příkladem jsou ulity měkkýšů, např. loděnky. Jestliže porovnáme průměr dvou sousedních
spirál (které kopírují zlatou spirálu), dostaneme opět Fibonacciho čísla a průměr mezi nimi
blížící se číslu 1,618.
3 Závěr
Na závěr ukažme na jednom příkladu užití zlatého řezu v malířství. Nejznámějším
dílem Leonarda da Vinci dílem je portrét Mona Lisa. O tom, že portrét je umístěn do
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trojúhelníkové (nebo pyramidové) kompozice není sporu. Kolem postavy lze sestrojit zlatý
trojúhelník. Dále lze nakreslit zlatý obdélník, který ohraničí oblast od vrcholku hlavy až po
živůtek, a v jeho horní části vytvořit čtverec. Pokud se podíváme na obraz poprvé, zřejmě
utkvíme pohledem v levém oku modelu. Toto oko nazýváme „dominantním okem“ a leží
v průsečíku úhlopříček čtverce vzniklého ve výše popsaném zlatém obdélníku. Všechny
předchozí konstrukce ukazuje následující obrázek.

4 Použitá literatura
VRÁTNÍKOVÁ, K. Krása skrytá v číslech. Práce SOČ 2008
http:/www.volny.cz/zlaty.rez/
5 Kontakt na autora
PaedDr. Josef Kubeš
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Josef.Kubes@mikulasske.cz
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FUNKCIONÁLNÍ ROVNICE
Petr NEČESAL
1 Úvod
V tomto příspěvku se budeme věnovat řešení funkcionálních rovnic. Funkcionální
rovnice se objevují v matematických soutěžích jako úlohy, kde řešitel kromě svých
matematických schopností a dovedností může uplatnit i dobrou intuici a kreativitu. V těchto
úlohách vede k jejich úplnému vyřešení často několik různých cest.
2 Základní postupy a metody řešení
Začněme s jednoduššími funkcionálními rovnicemi, na kterých si osvojíme základní
postupy pro hledání jejich řešení.
Příklad 1: Najděte všechny funkce

z

do

takové, že pro každé reálné číslo

platí:

.
Jednoduchou substitucí snadno zjistíme, že existuje právě jedna funkce
řešením zadané funkcionální rovnice. Tato funkce má předpis
.
Příklad 2: Najděte všechny funkce

z

do

, která je

takové, že pro každá dvě reálná čísla

platí:
.
Zadaná funkcionální rovnice má nekonečně mnoho řešení, které můžeme zapsat jako
, kde je libovolná reálná konstanta.
Příklad 3: Najděte všechny funkce

z

do

takové, že pro každá dvě reálná čísla

platí:
.
Není těžké ukázat, že tato funkcionální rovnice nemá žádné řešení.
Příklad 4: Najděte všechny funkce

z

do

takové, že pro každá dvě reálná čísla

platí:
.
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Při řešení této úlohy využijeme přechodu do nových proměnných a , kde
a
. Po následné separaci proměnných zjistíme, že funkcionální rovnice má
nekonečně mnoho řešení, které lze zapsat ve tvaru
, kde je libovolná
reálná konstanta.
Příklad 5: Najděte všechny sudé funkce
takové, že pro každé reálné číslo platí:

z

do

a všechny liché funkce g z

do

.
Zadaná rovnice má právě jedno řešení, a to

a

.

3 Cauchyova funkcionální rovnice
V této části se věnujeme známé funkcionální rovnici (viz Davidov 1984, s. 45), která
bývá nazývána jako Cauchyova rovnice
.
Hledáme všechny funkce
jakožto zobrazení z množiny
do , které jsou řešením
Cauchyovy rovnice. Za množinu
postupně uvažujeme množinu přirozených čísel ,
množinu celých čísel a množinu racionálních čísel . Ve všech těchto případech ukážeme,
že všechna řešení Cauchyovy rovnice jsou funkce tvaru
, kde
. Nakonec
hledáme všechny funkce z
do , které jsou řešením Cauchyovy rovnice a které navíc
mají nezáporné funkční hodnoty
pro každé nezáporné
. Opět ukážeme, že
všechny takovéto funkce mají tvar
, kde
a
.
4 Soutěžní příklady
Tato poslední část je věnována vybraným úlohám z matematických soutěží, a to z BMO
(viz https://bmos.ukmt.org.uk) a IMO (viz https://www.imo-official.org).
Příklad 6 (Převzato z BMO, 2009/10): Najděte všechny funkce
pro každá dvě reálná čísla
platí následující implikace:

z

do

takové, že

.
Při řešení této úlohy využíváme základní substituční metodu. Zjistíme, že zadaná
rovnice má právě dvě řešení, a to
a
.
Příklad 7 (Převzato z BMO, 2014/15): Najděte všechny funkce
pro každá tři přirozená čísla
platí následující implikace:
Jestliže

, potom
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z

.

do

takové, že

Pomocí matematické indukce ukážeme, že všechna řešení zadané funkcionální rovnice
mají tvar
, kde
.
Příklad 8 (Převzato z IMO, 2002): Najděte všechny funkce
každá čtyři reálná čísla
platí

z

do

takové, že pro

.
Při řešení této úlohy využíváme znalosti všech řešení Cauchyovy rovnice. Zadaná
funkcionální rovnice má právě tři řešení, a to
,

a

.

5 Závěr
Začínajícím řešitelům funkcionálních rovnic doporučujeme článek (Calábek 2013), kde
jsou objasněné některé základní postupy a metody řešení funkcionálních rovnic. K dalšímu
studiu pak doporučujeme čtenáři knížku (Davidov 1984), která je vhodná pro středoškolské
studenty a dobře poslouží při přípravě na matematické olympiády a soutěže. Monografie
(Sahoo 2011) je pak vhodná pro pokročilejší řešitele funkcionálních rovnic.
6 Použitá literatura
CALÁBEK, P., ŠVRČEK, J.: Abeceda řešení funkcionálních rovnic.
MFI, 2013, roč. 22, č. 5, s. 321-329.
Dostupné na internetu: <http://mfi.upol.cz/files/2205/mfi_2205_321_329.pdf >.
DAVIDOV, L. Funkcionální rovnice. Praha: Mladá fronta, 1984.
Dostupné na internetu: <http://dml.cz/dmlcz/404099>.
SAHOO, P. K., KANNAPPAN, P. Introduction to Functional Equations.
CRC Press - Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2011. ISBN 978-1-4398-4111-2.
7 Kontakt na autora
Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
Katedra matematiky FAV ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
pnecesal@kma.zcu.cz
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ŘETĚZOVÉ ZLOMKY
Petr NEČESAL
1 Úvod
V tomto příspěvku se budeme nejprve zabývat konečnými řetězovými zlomky, které
reprezentují racionální čísla. Např. číslo lze vyjádřit pomocí řetězového zlomku jako
.
Nekonečné řetězové zlomky pak reprezentují čísla iracionální. Jako příklad uveďme rozvoj
zlatého řezu
.

2 Konečné řetězové zlomky a sblížené zlomky
Definice: Mějme
,
,

. Řetězovým zlomkem nazýváme výraz

a značíme ho zkráceně jako
. Číslům
řetězového zlomku. Dále k tomuto řetězovému zlomku definujeme

říkáme prvky
sblížených zlomků
.

V knize (Vít 1982) je dokázáno následující tvrzení, které nám umožní snadno určovat
hodnoty sblížených zlomků.
Věta: Pro

a

platí

Příklad: Určete všechny sblížené zlomky k řetězovému zlomku
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.

S využitím předchozího tvrzení určíme, že
rekurentních vztahů snadno vypočteme hodnoty a

a pomocí
pro

:

1

2

2

2

2

2

2

2

1

3

7

17

41

99

239

577

1

2

5

12

29

70

169

408

K zadanému řetězovému zlomku

tedy máme celkem 8 sblížených zlomků:
.

Poznamenejme, že poslední sblížený zlomek
zlomku

je zároveň roven zadanému řetězovému

. Tedy řetězový zlomek
.

reprezentuje racionální číslo

3 Iracionální čísla a nekonečné řetězové zlomky
V této části se podíváme na vyjádření iracionálních čísel pomocí nekonečných
řetězových zlomků. Na ukázku si vezměme iracionální číslo
a proveďme nejprve
následující úpravy
.
Získali jsme tak základní vyjádření ve tvaru
vyjádření nás nyní dovede k následujícím rovnostem

. Opakované použití tohoto

.

Přirozeně se tak dostáváme k nekonečnému řetězovému zlomku ve tvaru
,
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který zkráceně zapisujeme jako
či
. Dá se ukázat, že hodnota tohoto
zlomku je právě
a že leží v intervalech, které jsou určeny pomocí sblížených zlomků
(viz předchozí příklad):
,
,
,
atd. Iracionální číslo
tedy můžeme
reprezentovat pomocí nekonečného řetězového zlomku
. Ukažme si ještě reprezentace
některých dalších iracionálních čísel pomocí nekonečných řetězových zlomků:
,
.
Víme, že Eulerovo číslo i Ludolfovo číslo
nekonečných řetězových zlomků:

jsou čísla iracionální. Lze je tedy rozvinout do

,
.
Všimněme si, že rozvoj Eulerova čísla má poměrně jasnou strukturu a další prvky v rozvoji
jsou snadno předvídatelné. Zároveň však poznamenejme, že pro Ludolfovo číslo
není
struktura jeho nekonečného řetězového zlomku doposud známa.
4 Závěr
K dalšímu čtení a rozšiřování znalostí a dovedností s řetězovými zlomky doporučujeme
knihy (Vít 1982) a (Chinčin 1952), která jsou dobře čitelné pro studenty středních škol.
5 Použitá literatura
VÍT, P. Řetězové zlomky. Praha: Mladá fronta, 1982.
Dostupné na internetu: <http://dml.cz/dmlcz/404015>.
CHINČIN, A. J. Řetězové zlomky. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952.
Dostupné na internetu: <http://dml.cz/dmlcz/402842>.
6 Kontakt na autora
Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
Katedra matematiky FAV ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
pnecesal@kma.zcu.cz
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NÁHODNÉ PROCHÁZKY NA GRAFU
Vladimír ŠVÍGLER
1 Úvod
Moderní teorie pravděpodobnosti formulovaná Andrejem Nikolajevičem
Kolmogorovem1 v roce 1933 má axiomatický systém, který nám dnes umožňuje s náhodnými
procesy pracovat naprosto rigorózně. My se zde podíváme na to, do jaké hloubky dokážeme
rozebrat jeden ze základních náhodných procesů - náhodnou procházku - pomocí intuitivního
pojetí teorie pravděpodobnosti.
2 Házení mincí a střední hodnota
Představme si, že házíme mincí a sledujeme, která strana zůstane po dopadu nahoře.
Pokud nebudeme uvažovat možnost toho, že mince bude balancovat na hraně, jsou možné
pouze dva výsledky: Panna (P) nebo Orel (O)2. Představme si, že budeme mincí házet
mnohokrát a budeme sčítat počet Panen (
) a počet Orlů (
). Pokud bude přibližně
platit
máme důvod si myslet, že je mince férová, značíme

a čteme, že pravděpodobnost ( ) toho, že na minci ( ) padne například Orel ( ), je
Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost v našem pojetí říká, jaká část pokusů bude mít daný
výsledek, budeme vždy vyžadovat, aby suma pravděpodobností všech možných výsledků byla
rovna jedné, konkrétně

Na příkladu mince si ilustrujeme zajímavou interpretaci pojmu střední hodnota někdy
také označovaná jako očekávaná hodnota (z Angličtiny Expected value). Představme si, že se
zúčastníme hry s následujícími pravidly:
 Na začátku hry určíme číslo
 Házíme opakovaně férovou mincí.
 Panně přiřadíme hodnotu 1 a Orlu hodnotu -1, kterou označíme

1Andrej Nikolajevič Kolmogorov (1903 - 1987) byl sovětský matematik, který se mimo jiné zabýval matematickou
analýzou. Její podoblast - teorie míry - tvoř základní stavební kameny moderní teorie pravděpodobnosti.
2Ačkoliv toto ustálené pojmenování stran mince nedává v dnešní době smysl (na zadní straně mince je vyobrazen dvouocasý
lev a na přední straně většinou hodnota mince) budeme je používat. Zajímavá teorie vzniku tohoto označení ukazuje na
stříbrné tolary z dob Marie Terezie (1717-1780), na jejichž lícové straně byla vyobrazena právě Marie Terezie, z úcty
označována za pannu, a na jejichž rubové straně byl rakouský dvouhlavý orel.
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 Každý hod dostaneme
trestných bodů3. Tj. jsme trestáni za nepřesnost
odhadu toho, jak se bude hra vyvíjet.
Naším úkolem je určit hodnotu
tak, abychom při hře s vysokým počtem opakování
minimalizovali své trestné skóre. Jak to ale udělat? Pokud víme, že u férové mince můžeme
očekávat Pannu nebo Orla v polovině případů, bude přibližně
pro
dostatečně velký počet hodů
(pozor, z našeho pohledu není “rovná se” jako “rovná se”).
Celkově naše trestné skóre bude blízké

Pokud zvolíme
, pak je naše očekávané trestné skóre minimální a nezáleží na konkrétní
hodnotě počtu opakování .
Mějme obecně nějakou náhodnou proměnnou4
která může nabývat
stavů,
kterým přiřadíme hodnoty
s pravděpodobnostmi
(samozřejmě platí
), pak střední (očekávanou) hodnotu definujeme jako

a skutečně lze ukázat, že takto spočtená střední hodnota minimalizuje naše trestné skóre,
pokud minci ve výše zmíněné hře nahradíme náhodným procesem
Na střední hodnotu se
můžeme také dívat tak, že průměr mnoha simulací náhodného procesu bude blízký právě
střední hodnotě.
3 Náhodná procházka a její vlastnosti
Všechny úvahy posuneme o krok dále. Mějme číselnou mřížku

která se na obou stranách táhne do nekonečna. Její body (uzly, vrcholy) označíme celými
čísly. Na mřížku do počátku umístíme broučka.

3Druhá mocnina je v technických vědních oborech široce používaný šikovný způsob, jak určit rozdíl dvou veličin tak,
abychom se nemuseli trápit pořadím při odčítání. Na rozdíl např. od absolutní hodnoty můžeme výsledný výraz bez problémů
derivovat.
4Nám stačí, když si pod tímto technickým pojmem představíme objekt, jehož stav po nějaké akci není jasně určený,
například hod-herní kostka, hod-mince, ale také pozorování-směr auta jedoucího po ulici.
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Budeme házet férovou mincí a pokud padne Panna, tak brouček popojde o jeden krok
doprava, pokud padne Orel, popojde o jeden krok doleva. Právě jsme vytvořili náhodnou
procházku, hojně používaný typ náhodného procesu. Příkladem jedné realizace náhodné
procházky může být
Hod

-

P

O

O

O

P

P

O

P

...

Pozice

0

1

0

-1

-2

-1

0

-1

0

...

Všechny možné stavy náhodné procházky můžeme pro prvních několik kroků znázornit podle
jednoduchého klíče.

Standardně značíme
pravděpodobnost toho, že brouček bude v -tém kroku na
pozici V rámci zjednodušení jsme tento zápis v obrázku zkrátili, protože je zjevné, k jaké
pozici se daná pravděpodobnost vztahuje. Víme, že v polovině případů (s pravděpodobností

56

rovnou ) se brouček posune o na uzel s vyšší hodnotou a totéž platí pro posun níže. Pokud
například víme, že

potom

Pozorný čtenář si jistě všiml, že pravděpodobnosti jsme v diagramu neuvedli ve tvaru
základních zlomků. K tomu jsme měli svůj důvod, který vysvětlíme později.
Pokud chceme ale proniknout hlouběji do tajů náhodné procházky, musíme si
uvědomit další skutečnost. V popisu pravidel náhodné procházky jsme sice hovořili o
posloupnosti hodů mincí, ale po kratší úvaze dospějeme k tomu, že nezávisí na posloupnosti
hodů (tj. hody mají dané pořadí), ale pouze na počtech Panen a Orlů. Skutečně, pro danou
posloupnost hodů je výsledná pozice rovna

a určitě platí

Při
hodech máme celkem
možných výsledků od
po
Celkem
existuje
posloupností hodů délky , z nichž má každá stejnou pravděpodobnost výskytu
rovnou
Triviálně určíme, že existuje právě jedna posloupnost samých Orlů
a
jedna posloupnost samých Panen
Kolik ale existuje posloupností hodů takových,
že
pro nějaké
Mějme
s
Pokud uvažujeme každý hod mincí jako unikátní,
můžeme hodů uspořádat
způsoby (počet permutací). Některé z kombinací jsou ale
započítány vícekrát. Když ale víme, že
, pak určitě
Pro každou
unikátní kombinaci můžeme Panny libovolně uspořádat způsoby, a Orly
způsoby.
Celkem je tedy

možností, jak dosáhnout Panen po N hodech. Označíme
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Na příkladu náhodné procházky jsme si zopakovali definici a základní myšlenku binomických
koeficientů. Pravděpodobnost toho, že po hodech budeme ve stavu
(
) je

.
Všimněte si, že počet hodů
rozhoduje o paritě výrazu
a tedy například pro sudé
nemůžeme dosáhnout lichého
a naopak. Také je vidět, že výraz souhlasí s vypočtenými
pravděpodobnostmi ve diagramu výše a že čitatele tvoří Pascalův trojúhelník5.
Pro další výpočty budeme potřebovat v podstatě jedinou rovnost a to

což je očekávaný výsledek, protože všechny možnosti posloupností hodů s
Pannami musí vyčerpat všech
možností.
4 Střední hodnota a rozptyl náhodné procházky
Začneme s tím, že spočítáme střední hodnotu náhodné procházky po

Protože platí

krocích

(podívejte se na definici) a funkce
je lichá, platí

protože se členy v sumě po dvojicích vynulují. Můžeme tedy říct, že průměr mnoha
náhodných procházek dané délky bude blízký
Z toho usoudíme, že pohybující se brouček
nebude výrazně preferovat kladná ani záporná čísla. Na druhou stranu ale intuitivně tušíme, že
s rostoucím počtem simulací bude větší šance, že broučka zastihneme dále od počátku.
Kvadrát vzdálenosti od počátku
je sama o sobě také náhodná proměnná, jejíž střední
hodnotu můžeme spočítat. Střední hodnota kvadrátu proměnné, přesněji střední hodnota
vzdálenosti náhodné proměnné od její střední hodnoty
5Pascalův trojúhelník (pojmenovaný podle francouzského matematika Blaise Pascala (1623-1662)) má přímý vztah k
binomickým koeficientům.
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se nazývá rozptyl a značí se
(z anglického Variance). V našem případě platí
, což výraz poněkud zjednoduší.

Sumu rozdělíme na dvě části, kterým se budeme věnovat zvlášť

Základní rovnost pro binomické koeficienty nám říká, že

Zbývá vyjádřit

Z definice přepíšeme binomický koeficient a upravíme meze u sumy, abychom se zbavili
nulových členů

Zkrátíme

upravíme do šikovného tvaru

a upravíme meze v sumě tak, aby

Vrátíme se zpět k definici binomického koeficientu a již použité identitě
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=

A zpět k původnímu výrazu

Očekávaná vzdálenost od počátku je tedy přímo úměrná odmocnině počtu hodů mincí
5 Závěr
Udělali jsme si krátkou exkurzi do tématu náhodných procesů a přirozeně využili
kombinatorických nástrojů ke odvození vlastností náhodné procházky. Důležitou myšlenkou,
kterou bychom si měli vzít k srdci, je to, že se na každý matematický objekt můžeme vždy
podívat z více úhlů. Tyto pohledy nám pak umožňují získat ucelený obraz.
6 Kontakt na autora
RNDr. Vladimír Švígler, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
sviglerv’zavináč’kma.zcu.cz

ÚLOHY S PŘEKVAPENÍM
Vladimír ŠVÍGLER
1 Úvod
Přednášku jsme věnovali úlohám, jejichž řešení popřípadě postup řešení není v
úplném souladu s naším očekáváním. Většinou se jedná o časté chyby a mylné představy o
matematických souvislostech.
2 Průměrné veličiny
Příklad 2.1 Auto má ujet cestu dlouhou 2 km. První polovinu trati ujelo průměrnou
rychlostí 15 km/h. Jak rychle musí jet druhou polovinu trati, aby průměrná rychlost celé cesty
byla 30 km/h?
Řešení Odpovědí, která se nabízí jako první, je 45km/h, protože 30 je aritmetický
průměr 15 a 45. Chyba! Úloha nemá žádné řešení. Nejsnadněji nahlédneme, když zjistíme, že
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abychom ujeli celou dráhu průměrnou rychlostí 30km/h, musíme strávit na cestě 4 minuty.
Pokud ale první polovinu trati pojedeme rychlostí 15km/h, již si všechny 4 minuty
“vyčerpáme” během první poloviny trati. Druhý kilometr bychom tedy museli ujet v nulovém
čase.
Příklad 2.2 Dvě trhovkyně prodávaly na trhu jablka. Každá si přinesla 30 jablek. První
prodávala 2 jablka za 20Kč, druhá prodávala 3 jablka za 30Kč. Obě během dne vyprodaly
všechny své zásoby a domluvily se, že na druhý den budou prodávat společně.
Druhý den každá přinesla opět 30 jablek, které sesypaly do jednoho koše a aby zachovaly
včerejší ceny, prodávaly 5 jablek za 40Kč. Na konci dne spočítaly tržby a zjistily, že během
prvního dne vydělaly 15*20Kč = 300Kč a 10*20Kč = 200Kč, dohromady 500Kč. Tržba za
druhý den ale činila 12*40Kč=480Kč. Kam se podělo chybějících 20Kč?
Řešení Ocenění jablek druhý den bylo chybné. Správným postupem je spočítat, jaká
byla průměrná cena za jablko první den: 10 Kč/jablko první trhovkyně a 6 Kč/jablko druhé
trhovkyně znamená průměrně 8 Kč/jablko. To je správný základ pro určení ceny druhý den.
3 Odhad výsledku
V následujících dvou příkladech je dobré se nejdříve pokusit výsledek bez počítání
odhadnout. Výsledek totiž závisí na parametrech úlohy způsobem, který není vždy na první
pohled vidět.
Příklad 3.1 Dvě kolejnice délky 1km leží na rovném povrchu, dotýkají se jedním
koncem a druhý konec je opřený o pevnou překážku. Důsledkem zahřátí se každá z kolejnic
prodlouží o 1mm a díky tom se obě dvě nadzvednou a vytvoří rovnoramenný trojúhelník. Jaká
je výška trojúhelníku?
Řešení Pythagorovou větou zjistíme, že výška trojúhelníku je přibližně 1,41m, což je
pro mnohé více, než by tipovali. Můžeme se na to podívat následujícím způsobem; pokud
vyjádříme výšku trojúhelníka v závislosti na obecném prodloužení , tak dostaneme

Pro velmi malá

se tedy chování výšky řídí hlavně funkcí odmocniny

tudíž stoupá velmi strmě. Pro velká je převládajícím členem lineární část výrazu

a
.

Příklad 3.2 Představme si planetu Zemi jako kouli o poloměru přibližně 6378.2km.
Dále mějme kolem rovníku uvázaný provázek tak, aby ležel na povrchu Země. Pokud provázek
prodloužíme o 1m a rovnoměrně jej zvedneme nad povrch, jak bude daleko od Země?
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Řešení Použitím výrazů pro výpočet obvodu kruhu zjistíme, že vzdálenost provázku
od Země bude ½π ≅ 0.159m . Co je ale zajímavé, že výsledek vůbec nezávisí na původním
poloměru tělesa a tudíž je například stejný i v případě, kdybychom měli provázkem omotaný
například fotbalový míč.
4 Chybná geometrie
Příklad 4.1 Mějme libovolný trojúhelník ABC. Odvěsny prodloužíme tak, abychom nad
stranami AC a BC měli sestrojené rovnoramenné trojúhelníky (viz obrázek). Platí, že |CQ| =
|BC| a |AC|=|CP|. Díky větě o vedlejších úhlech a tvrzení, že součet úhlů v trojúhelníku je
180° vypočteme naznačené úhly. Díky konstrukci a sinové větě dostaneme

Obě strany můžeme vynásobit nenulovým členem

a pokračujeme v úpravách

To ale znamená, že námi vytvořený libovolný trojúhelník ABC je rovnoramenný! Kde
jsme udělali chybu?

Řešení V předposledním kroku musíme být velmi opatrní. Funkce sinus se může
“zbavit” pouze v případě, že oba dva argumenty jsou v intervalu, na kterém je funkce prostá.
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Vzhledem k tomu, že platí rovnost

°, tak to určitě není náš případ; jeden z

výrazů
leží v intervalu (0°,90°] a druhý [90°,180°). Jedinou možnost formálně
použít tento postup dostaneme, pokud bude trojúhelník ABC zvolen jako rovnoramenný.
5 Pravděpodobnost
Příklad 5.1 Pokud házíme dvěma šestistěnnými hracími kostkami, můžeme součet 9 a 10
dostat dvěma různými způsoby 9=4+5=3+6 a 10=4+6=5+5. Logicky by měly mít oba dva
součty stejnou pravděpodobnost výskytu. Hodnota 9 je ovšem četnější. (Výsledek pokusu: Při
1 milionu hodů dvojice kostek se součet 9 vyskytl v 110 995 případech a součet 10 v 83 301
případech).
Řešení Součty u vyčíslování možností jsou záměrně zavádějící. Je důležité si uvědomit,
že pokud zanedbáme možnost toho, že se kostky navzájem ovlivní (například se srazí) není
žádný rozdíl mezi tím, když hodíme dvěma kostkami najednou a nebo popořadě. Takové
zjednodušení je smysluplné, protože i když se kostky mohou navzájem ovlivnit, jejich
závislost nepreferuje konkrétní výsledek. Pokud uvažujeme dva hody v řadě za sebou, tak
možnosti (4,5) a (5,4) jsou nutně rozdílné. Hodnotu 9 tedy můžeme dostat čtyřmi různými
způsoby, zatímco hodnotu 10 pouze třemi díky symetrické možnosti (5,5). Pro zajímavost: Při
hodu dvěma kostkami máme celkem 6*6=36 možností. Pravděpodobnost součtu 9 je tedy
a pravděpodobnost součtu 10 je
simulovanými hodnotami.

nevidíme tedy žádný rozpor se

Příklad 5.2 Dva hráči hrají sérii partií piškvorek. Oba mají šanci 50% na vítězství v
jedné partii. První hráč, který dosáhne 6 vítězství vyhrává a dostane peněžitou cenu za
vítězství. Turnaj se ovšem za stavu 5:3 musí přerušit a nelze jej dokončit. Jak se mají
spravedlivě rozdělit peníze?
Řešení Ústřední myšlenkou je podívat se na to, jaké jsou šance na vítězství obou hráčů
celého turnaje. Nebudeme uvažovat o využití Bayesovy věty k úpravě pravděpodobnosti
vítězství v partii na základě pozorování, protože bychom se již dostali mimo rámec
přednášky. Pokud by turnaj pokračoval, tak bychom maximálně po 3 partiích znali vítěze.
Možné posloupnosti vítězů jsou (1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (1,2,2), (2,1,1), (2,1,2), (2,2,1),
(2,2,2), z nichž má každá stejnou pravděpodobnost 0.125 výskytu. Pouze jedna z posloupností
ovšem vede k vítězství druhého hráče (2,2,2). Spravedlivý poměr pro rozdělení výhry by tedy
měl být 7:1.
6 Závěr
Z několikaleté zkušenosti vyučujícího na vysoké škole jsem silně přesvědčen o tom, že
jeden vhodně zvolený příklad je lepší než několik desítek minut intenzivního vysvětlování.
Příklady byly zvoleny tak, aby adresovaly často se vyskytující nedostatky studentů
matematiky na všech úrovních.
63

7 Kontakt na autora
RNDr. Vladimír Švígler, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
sviglerv’zavináč’kma.zcu.cz

EXKURZE CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ V PLASÍCH
Naděžda KUBEŠOVÁ
1 Úvod
Areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích je místem realizace ojedinělého
projektu nazvaného Centrum stavitelského dědictví. V bývalém pivovaru se nachází expozice
se sbírkou stavebních prvků představující tradiční (leckdy již pozapomenutá) stavební
řemesla.
2 Centrum stavitelského dědictví Plasy
Cílem expozice je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického
vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Byl zde vytvořen vzdělávací a volnočasový
areál, který propojuje tematicky zaměřené muzejní expozice s historickými dílnami tradičních
stavebních řemesel, jež kromě prezentace svého vybavení nabízejí rovněž vyzkoušení
konkrétních řemeslných dovedností. Návštěvník má tak příležitost seznámit se s různými
stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína) a jejich zpracováním pro použití na stavbách. Na
jednotlivých podlažích si může prohlédnout typy stavebních konstrukcí od základů a hrubé
stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po
střechy tvořené krovem a krytinami. V areálu pivovaru je rovněž část expozice věnovaná
principům statiky.
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3 Závěr
Centrum stavitelského dědictví s expozicemi stavebních řemesel je místem poučení a
inspirace z krásy starého řemeslného umu. Vzhledem k tomu, že účastníci exkurze byli
studenti se zájmem o matematiku a fyziku, budou se možná někteří ve své budoucí profesi
stavitelstvím zabývat.
4 Použitá literatura
http://muzeum-plasy.cz
5 Kontakt na autora
PaedDr. Naděžda Kubešová
Gymnázium L. Pika Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň
kubesova@glp.cz
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DĚLITELNOST, KONGRUENCE, KVADRATICKÉ ZBYTKY
Jana SOUKUPOVÁ
1 Dělitelnost
Definice 1 (Dělitelnost). Řekneme, že celé číslo a dělí celé číslo b (neboli číslo b je dělitelné
číslem a, též b je násobek a), právě když existuje celé číslo c tak, že platí a · c = b. Píšeme pak
a | b.
Příklad 1. Najděte všechna celá čísla x 6= 3, pro která x − 3 | x 3 − 3.
Příklad 2. Najděte všechna kladná celá čísla n taková, pro něž platí, že číslo n 2 + 1 je
dělitelné číslem n + 1.
Příklad 3. Najděte všechna prvočísla, která můžeme vyjádřit zároveň jako součet i rozdíl
dvou jiných prvočísel.
Příklad 4. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 4k + 3. Dokažte, že existuje
nekonečně mnoho prvočísel tvaru 3k + 2.
2 Zbytky, Kongruence
Definice 2 (Kongruence). Pokud mají dvě celá čísla a, b po dělení přirozeným číslem m stejný
zbytek r, kde 0 ≤ r < m, nazýváme je kongruentní modulo m. Zapisujeme a ≡ b (mod m).
Ekvivalentně, a, b jsou kongruentní modulo m pokud m | a − b.
Tvrzení 1. Pokud a ≡ b (mod m) a k ∈ Z, platí:
(1) a + k ≡ b + k (mod m)
(2) a · k ≡ b · k (mod m)
Tvrzení 2. Pokud a ≡ b (mod m) a c ≡ d (mod m) a n ∈ Z, platí:
(1) a + c ≡ b + d (mod m)
(2) a · c ≡ b · d (mod m)
(3) a n ≡ b n (mod m)
Tvrzení 3. Pokud a · c ≡ b · c (mod m) a NSD(m, c) = 1, tak a ≡ b (mod m).
Příklad 5. Ukažte, že pokud a · c ≡ b · c (mod m), tak obecně nemusí platit a ≡ b (mod m).
Tvrzení 4. Nechť a ≡ b (mod m) a k, m0 ∈ N. Pak platí:
(1) a + k · m ≡ b (mod m)
(2) pokud m0 | m, pak a ≡ b (mod m0)
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(3) pokud c · a ≡ c · b (mod m), tak a ≡ b (mod m /NSD(m, c) )
Příklad 6. Spočítejte zbytek po dělení čísla 3225 číslem 11.
Příklad 7. Dokažte, že číslo 260 + 730 je dělitelné číslem 13.
Příklad 8. Dokažte, že žádné číslo tvaru 8k ± 3, k ∈ N není možné zapsat ve tvaru x 2 − 2y2
pro žádná celá čísla x, y.
Dokažte, že rovnice x2 = 3 − 8z + 2y2 nemá řešení v celých číslech.
Příklad 9. Nechť n je přirozené číslo a mějme posloupnost n celých čísel. Dokažte, že existuje
v této posloupnosti souvislá podposloupnost taková, že n dělí součet čísel v této
podposloupnosti.
Ukažte, že existuje přirozené číslo složené pouze z jedniček a nul, které je dělitelné číslem
2021.
Příklad 10. Značme ciferný součet přirozeného čísla n jako C(n). Najděte všechna n, pro která
platí n+C(n) +C(C(n)) = 2015.
Příklad 11. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q takové, že p + q = (p – q)3
3 Malá Fermatova věta
Definice 3 (Malá Fermatova věta). Pro libovolné prvočíslo p a každé celé číslo a takové, že
NSD(a, p) = 1 platí a p−1 ≡ 1 (mod p).
Příklad 12. Buď p > 3 prvočíslo. Pak ukažte, že p | 2p−2 + 3p−2 + 6p−2 − 1.
Příklad 13. Buď p prvočíslo a n takové číslo, že p | 4n 2 + 1. Dokažte, že potom p ≡ 1(mod4).
Příklad 14. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 4k + 1.
4 Kvadratické zbytky
Definice 4. Číslo a nazveme kvadratickým zbytkem modulo m, pokud existuje celé x takové,
že x2 ≡ a (mod m). Zbylým číslům říkáme kvadratické nezbytky.
Definice 5. Legendreuv symbol a p je pro prvočíslo p > 2 a číslo a ∈ Z nedělitelné p
definován jako
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Pro a které dělitelné p ho můžeme dodefinovat jako

Tvrzení 5 (Eulerovo kritérium). Nechť p je liché prvočíslo a a ∈ Z. Pak

Tvrzení 6. Nechť p je liché prvočíslo a a, b ∈ Z. Pak

 ab p  ≡  a p  ·  b p  .
Tvrzení 7 (Gaussovo lemma). Nechť p je liché prvočíslo a a celé číslo s ním nesoudělné.
Označme n počet takových čísel k z 1, 2, . . . , (p−1)/ 2 , že a · k dává po dělení p větší zbytek
než
.
Tvrzení 8 (Zákon kvadratické reciprocity). Nechť p, q jsou dvě různá lichá prvočísla. Pak

Tvrzení 9. Pro liché prvočíslo p platí:

Příklad 15. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 3k + 1.
Příklad 16. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 5k + 4.
Příklad 17. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 8k + 3.
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Příklad 18. Ukažte, že 2n + 1, kde n je přirozené číslo, nemá žádné prvočíselné dělitele tvaru
8k − 1.
Příklad 19. Dokažte, že pokud prvočíslo p | n2 + n − 1 pro nějaké přirozené n, pak p = 5 nebo
5 | p2 − 1.
5 Kontakt na autora
RNDr. Jana Soukupová
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PŘÍKLADY Z MATEMATICKÝCH OLYMPIÁD NA ROVNOSTI A
NEROVNOSTI
Petr TOMICZEK
1 Úvod
Předchozí ročníky matematických olympiád poskytují mnoho inspirace a nápadů, jak
přistupovat k jednotlivým typům úloh. V tomto příspěvku se věnujeme úlohám na rovnosti a
nerovnosti. Rovnosti jsou především řešeny v oboru celých a racionálních čísel. Zařazeny
jsou zde také úlohy využívající pojem zbytkové třídy (modulo). Jednotlivé podkapitoly
v nerovnostech jsou věnovány úlohám s absolutní hodnotou, nerovnostem mezi aritmetickým,
geometrickým a harmonickým průměrem.

2 Rovnosti
Příklad 2.1 : (New York 1977)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici 2x + 1 = y2.
Řešení: Z nerovnosti 0 < 2x = y2 − 1 vyplývá pro x, y ∈ Z, že 2x = y2 − 1 ≥ 3 a x > 1. Tedy 2x
+ 1 je liché číslo a y je také liché. Pak y = 2k + 1, k ∈ Z a 2x + 1 = (2k + 1)2, odtud 2x−2 = (k +
1)k. Tato rovnost nastane pouze pro k = 1, neboli x = 3, y = 3.
Příklad 2.2 : (Rumunsko 1981)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici x6 + 3x3 + 1 = y4.
Řešení: Substitucí z = x3 přejdeme ke kvadratické rovnici z2 +3z+1−y4 = 0, pro jejíž
diskriminant musí platit D = 5 + 4y4 = n2, n ∈ N, abychom dostali řešení v celých číslech.
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Položíme m = 2y2, pak n2 = m2 + 5 a n ≥ m + 1, tedy m2 + 5 ≥ (m + 1)2 = m2 + 2m + 1. Odtud
plyne 2 ≥ m = 2y2, tudíž 1 ≥ |y|. Pro y = 0 řešení neexistuje, pro y = ±1 je x = 0.
Příklad 2.3 : (Jugoslávie 1974)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici x2 + xy + y2 = x2y2.
Řešení: Díky symetrii příkladu můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že y=ax, |a| ≥ 1.
Potom x2(1 + a + a2) = a2x4 a x2 = 1/a2+1/a+1 ≤ 3, odtud pro x = −1, je y = 1, pro x = 0, je
y = 0, pro x = 1, je y = −1.
Příklad 2.4 : (NDR 1974)
Pro x, y ∈ Z řešte rovnici (x + 2)4 − x4 = y3.
Řešení: Výpočtem dostaneme 8(x3 + 2(x + 1)2 + x2) = y3, tudíž y je sudé a položíme y = 2k,
k ∈ Z. Pak x3 + 2(x + 1)2 + x2 = k3. Odtud vyplývá, že k ≥ x + 1. Pro k = x + 1 platí x3 + 2(x +
1)2 + x2 = x3 +3x2 +3x+1, tedy x = −1, y = 0. Pro k ≥ x+2 musí platit x3 +2(x+1)2 +x2 ≥ x3
+6x2 +12x+8, neboli 0 ≥ 3x2 + 8x + 6, což nikdy nenastane.
Příklad 2.5 : (NDR 1970)
Dokažte, že pro lichá čísla a, b, c ∈ Z rovnice ax2 + bx + c = 0 nemá řešení v Q.
Řešení: Aby kořeny kvadratické rovnice byly racionální čísla, tak pro její diskriminant musí
platit D = b2 −4ac = n2, n ∈ N∪{0} . Z lichosti čísel a, b, c a rovnosti b2 −4ac = n2 plyne, že
i n je liché číslo.
Položíme a = 2a1 +1, b = 2b1 +1, c = 2c1 +1, n = 2n1 +1, potom 4b12 +4b1 +1−4(4a1c1
+2a1 +2c1 +1) = 4n12 + 4n1 + 1 a b12 + b1 − (4a1c1 + 2a1 + 2c1 + 1) = n12 + n1. Jelikož b12 + b1 i
n12 + n1 jsou sudá čísla, tak číslo na levé straně v poslední rovnosti je liché a vpravo sudé, což
je spor s předpokladem, že kořeny rovnice jsou racionální čísla a rovnice tedy nemá řešení.

Příklad 2.6 : (NDR 1973)
Pro x ∈ Z řešte rovnici x(x + 1)(x + 7)(x + 8) = y2.
Řešení: Substitucí z = x + 4 přejdeme k rovnici (z2 − 16)(z2 − 9) = y2. Pro z = 0 je y = ±12,
pro z = ±3, z = ±4 je y = 0, pro z = ±5, je y = ±12. Pro z = ±1, ±2 řešení v celých číslech
neexistuje.
Zbývá uvažovat |z| ≥ 6. Pak z4 − 25z2 + 144 = y2 = (z2 − 12)2 − z2. Tedy (z2 − 12)2 ≥ y2
2
a y > (z2 − 13)2 = z4 − 25z2 + 144 − (z2 − 25), nebot’ (z2 − 25) > 0 pro |z| ≥ 6. Další řešení
tudíž neexistují.
Příklad 2.7 : (Bulharsko 1983)
Dokažte, že rovnice x3 + 3y3 + 9z3 − 9xyz = 0 má v Q pouze triviální řešení.
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Řešení: Nejdříve budeme předpokládat, že čísla x, y, z jsou celá, nenulová a nemají
společného dělitele d (jinak tímto číslem můžeme rovnici vydělit). Dokážeme, že všechna
čísla x, y, z jsou dělitelná třemi, což bude spor.
Platí x3 = −3(y3 + 3z3 − 3xyz) ⇒ x = 3x1, x1 ∈ Z ⇒ 3 · 9x13 = 3(9x1yz − 3z3 − y3) ⇒ y = 3y1,
y1 ∈ Z ⇒ 9x13 = 27x1y1z − 3z3 − 27y13 ⇒ z = 3z1, z1 ∈ Z, což je spor.
Nyní budeme předpokládat, že x, y, z lze zapsat ve tvaru zlomků x = px/qx , y = py/qy, z
= pz/qz . Potom po úpravách dostaneme (pxqyqz)3 + 3(pyqxqz)3 + 9(pzqxqy)3 − 9(pxqyqz pyqxqz
pzqxqy)3 = 0 ⇒ xc3 + 3yc3 + 9zc3 − 9xcyczc = 0, kde xc = pxqyqz atd. a xc, yc, zc jsou celá čísla,
což opět povede ke sporu, stejně jako v první části důkazu.

V dalších příkladech použijeme následující jednoduché tvrzení.
Věta 2.1 : (modulo 4)
Necht’ x ∈ Z, pak při dělení x2 číslem 4 jsou zbytky pouze 0, když x je sudé, a 1, když x je
liché.
Píšeme x2|mod 4 ≡ 0 (x sudé), x2| mod 4 ≡ 1 (x liché). Podobně x4|mod 16 ≡ 0 (x sudé), x4| mod 16 ≡ 1
(x liché).

Příklad 2.11 : (ČSSR 1976)
Pro x, y, z ∈ Z řešte rovnici x2 + y2 = 3z2.
Řešení: Triviální řešení x = 0, y = 0, z = 0 je zřejmé.
Bez újmy na obecnosti můžeme tedy předpokládat, že x, y, z jsou nesoudělná čísla a alespoň
jedno je nenulové. Podle předchozího trzení 2.1 platí (x2 + y2)|mod 4 ≡ 0 nebo 1 nebo 2 a
3z2|mod 4 ≡ 0 nebo 3. Odtud dostaneme (x2 + y2)|mod 4 ≡ 0 a 3z2|mod 4 ≡ 0, což nastane pouze v
případě, že všechna čísla x, y, z jsou sudá. Dostali jsme spor s předpokladem nesoudělnosti.
Úloha tedy nemá netriviální řešení.

Příklad 2.12 : (USA 1976)
Pro x, y, z ∈ Z řešte rovnici x2 + y2 + z2 = x2y2.
Řešení: Opět úloha má triviální řešení x = 0, y = 0, z = 0. Zároveň podle tvrzení 2.1 bud’ a)
x2y2| mod 4 ≡ 1 nebo b) x2y2| mod 4 ≡ 0.
ad a) Nyní x, y jsou liché, pak i z je liché a x2 + y2 + z2 |mod 4 ≡ 3. Tedy možnost a)
nenastane.
ad b) Necht’ x je sudé, y je liché, pak z je též liché a x2 + y2 + z2 |mod ≡ 2, což opět nelze.
(Analogicky y je sudé, x je liché). Zbývá možnost x je sudé, y je sudé, pak i z je sudé. Potom
x = 2x1, y = 2y1, z = 2z1 a x12 + y12 + z12 = 4x12y12. Odtud x12 + y12 + z12 |mod 4 ≡ 4x12y12| mod 4 ≡
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0, což nastane pouze v případě, že x1, y1, z1 jsou sudá čísla atd. Čísla x, y, z jsou tedy dělitelná
libovolnou mocninou čísla 2, tato situace nastane pouze pro x = 0, y = 0, z = 0.

Příklad 2.13 : (USA 1979)
V celých číslech řešte rovnici x14 + x24 + . . . + x144 = 1599.
Řešení: Platí x4|mod 16 ≡ 0 nebo x4|mod 16 ≡ 1. Tedy (x14 + x24 + . . . + x144)|mod 16 ≤ 14 a zároveň
1599 mod 4 ≡ 15, což nelze. Proto úloha nemá řešení.

3 Nerovnosti
3.1 Nerovnosti s absolutní hodnotou
Příklad 3.1: (Jugoslávie 1972)
Máme reálné číslo M a matice reálných čísel (aij)i,j=1n splňuje nerovnost

pro libovolné xi ∈ {−1, 1}. Dokažte, že pak platí
Řešení: Každé z čísel xi nabývá dvou hodnot, proto také

Označíme

Pro Si platí

Příklad 3.2 : (Bulharsko 1982)
Dokažte, že pro čísla a1, a2, . . . an ∈ [0, 2], n ≥ 2 platí nerovnost
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Pro jaké hodnoty nastane rovnost?
Řešení: Zřejmě platí |ai − aj| = |aj − ai| a můžeme předpokládat, že a1 ≤ a2 ≤ . . . ≤ an, pak

Součet S bude maximální, pokud ai = 2 pro i takové, že 2i − n − 1 > 0 a ai = 0 pro i splňující
2i − n − 1 < 0 .

Tedy pro n sudé a pro a1 = . . . = an/2= 0, an/2+1 = . . . = an = 2 nastane rovnost.
3.2 Nerovnosti mezi průměry
Příklad 3.6 :
Dokažte, že pro trojici kladných čísel a, b, c , platí nerovnost (a + b)(a + c)(b + c) ≥ 8abc .
Kdy nastane rovnost?
Řešení: Podle (GA) nerovnosti je (a+b)/2 ≥ √ab, tudíž (a+b)(a+c)(b+c) ≥ 2√ab 2√ac 2√bc =
8abc, což jsem měli dokázat. Rovnost nastane pouze v případě, kdy a = b = c .

Příklad 3.7 : (17.ročník MO kat. A)
Dokažte, že pro trojici nezáporných čísel a, b, c , platí nerovnost a(a − √bc) + b(b − √ac) +
c(c −√ab) ≥ 0 .
Řešení: Podle (GA) nerovnosti je √ab ≤ (a+b)/2 , tudíž a(a−√bc) + b(b−√ac) + c(c−√ab) ≥
a(a−b+2c ) + b(b−a+2c ) + c(c−a+2b ) = 1/2 ((a−b)2 + (b−c)2 + (a−c)2) ≥ 0 .
Příklad 3.8 :
Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n , platí nerovnost

Řešení: Platí 1 + 2 + . . . + n = n(n+1)/2 , pak

Poznámka: Lze to dokázat i matematickou indukcí a binomickou větou.
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Příklad 3.9 : (NewYork 75)
Dokažte, že pro dvě libovolná různá kladná čísla a, b platí nerovnosti

Řešení: Označíme A = a+b)/2 a G =√ab , pak

3 Závěr
Řešit příklady z matematických olympiád je jistě dobrou přípravou pro naše talentované
studenty. Získané znalosti jim budou sloužit při řešení soutěžních úloh z matematiky, ale také
jim umožní lépe se orientovat v obtížnějších kapitolách matematiky. Přeji všem, aby se jim
matematika stále líbila a dařilo se jim nacházet i jiná originální řešení předložených úloh.
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POKUSY S ASTRONOMICKOU TÉMATIKOU

Marek ČESAL
1 Úvod
Astronomické pokusy slouží k jednoduché demonstraci něčeho tak nekonečného jako je
vesmír. Pomocí jednoduchých a nenáročných experimentů, lze nasimulovat spoustu úkazů
probíhajících ve vesmíru.
2 Popisy pokusů
Jednotlivé pokusy mají jasný chemický nebo fyzikální základ, ale astronomickými je činí pak
spojení se stejnými jevy ve vesmíru. Proto je základem všech těchto pokusů i astronomické
porovnání se skutečností. Doplněním pokusů o ukázky práce s tekutým dusíkem pak jen
zvyšuje efektivitu ukázek.
2.1 Simulace sopky
Nejenom na Zemi, ale i na jiných tělesech sluneční soustavy nalezneme sopečnou činnost,
např. na Jupiterovo měsíci IO. Simulace lávy vytékající z jícnu se dá vytvořit pomocí malé
lahvičky a modelu sopky z plastelíny (může se použít i sádra nebo dokonce obyčejná zem).
Do lahvičky se nasype jedlá soda. Pak se ve víčku od PET láhve rozmíchá ocet s červeným
potravinářským barvivem a nalije se do lahvičky. Při reakci směsi s jedlou sodou se vytvoří
červená pěna, která začne vytékat a připomíná tekoucí lávu z jícnu sopky.
2.2 Tornádo
Další z dynamických jevů pozorovatelný nejen na Zemi, ale i na jiných tělesech Sluneční
soustavy je větrný vír – tornádo. Ve školních podmínkách se jeho tvar dá nasimulovat pomocí
vodního víru v PET láhvi. K tomuto pokusu stačí 2 PET lahve spojené víčky, ve kterých je
0,5 cm otvor. Do jedné PET lahve se nalije voda a při otočení PET lahve začne voda proudit
dolů a vzduch nahoru. Vzniklý vodní vír připomíná tornádo.
2.3 Počítání hvězd
Z kartonu si vystřihneme čtverec 20 x 20 cm s otvorem 15 x 15 cm, do jednoho rohu
připevníme provázek dlouhý 40 cm. Když čtverec přidržíme od oka na vzdálenost provázku,
zjistíme, že se obloha rozdělila na čtyřicet přibližně stejných částí, stačí nám pak spočítat
počet hvězd v jedné z nich a vynásobit čtyřiceti. Pokud budeme chtít být přesnější, můžeme
spočítat více čtverců a zprůměrovat je. Vynásobíme-li počet hvězd ve čtverci 80krát,
dostaneme přibližný počet hvězd viditelných pouhým okem kolem celé Země.
2.4 Seeing
Seeing znamená kvalitu teleskopického obrazu hvězdy vlivem nestálosti zemské atmosféry.
Laicky se tak také nazývá neklid atmosféry. Na simulaci seeingu potřebujeme meotar, přes
který položíme karton, ve kterém bude jeden malý otvor simulující hvězdu. Ideální případ bez
atmosféry je, když v cestě paprsku nic nepřekáží, tzn. obraz na stěně je klidný, nechvěje se.
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Na předvedení atmosféry použijeme skleničku s vodou, kterou postavíme na otvor. Obraz na
zdi se nám mírně rozostří. Pokud ještě pomocí špejle vodu promícháme, dostaneme
rozklepaný obraz hvězdy, který simuluje průchod obrazu přes neklidnou atmosféru. V dnešní
době se již tento problém odstraňuje pomocí adaptivní optiky, anebo vynesením dalekohledu
nad atmosféru (např. Hubblův kosmický teleskop).
3 Závěr
Pokusy se dají použít ve školách při výuce astronomie, ale i v astronomických kroužcích pro
přiblížení jednotlivých úkazů. Jejich použití při přednášce může daný problém více přiblížit.
V dnešní moderní době není problém nalézt na internetu další návody na zajímavé pokusy a
stačí pak je jen převést do astronomie spárováním s vhodným astronomickým úkazem.
4 Použitá literatura
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POLÁRNÍ ZÁŘE A PŘÍČINY JEJICH VZNIKU

Lumír HONZÍK
1 Úvod
Mysteriózní a tajemné polární záře fascinují lidi odpradávna. Fascinující divadlo odehrávající
se čas od času na severské noční obloze od nepaměti podněcovalo lidskou fantazii. Polární
záře hrály významnou roli v mytologii nejen severských národů, ale také civilizací Číny, či
Japonska.
2 Polární záře – představy
Vikingové polární záři považovali za světla mrtvých panen. Norští Sámové (Laponci) měli
polární záři za projev zlobících se bohů a měli k ní velký respekt. Když se záře objevila,
snažili se před jejími paprsky schovat. Věřili, že je to projev rozezlených, mezi sebou
bojujících bohů. Skotové zase polární záři považovali za nebeské tanečníky, nadpřirozené
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bytosti bojující na nebi o krásnou ženu. Severoameričtí domorodci ji přirovnávali k tančícím
bohům. Grónští eskymáci spojovali záři se světem mrtvých. Pokud během záře světla blikala
rychle (záře byla dynamická), věřili, že se mrtví přátelé právě snaží spojit s živými. Aljašští
Inuité mysleli, že polární záře je duší zvířat, která lovili: tuleňů, lososů, jelenů nebo běluh.
3 Polární záře – mýty
Přestože je v současnosti fenomén polární záře vědecky podrobně objasněn, stále se objevují
mylná vysvětlení. Lidé si například myslí, že se jedná o odrazy světla od severských ledovců.
Polární záře také bývají spojovány s některými historickými událostmi.
Silné polární záře byly prý pozorovány:
- Před Velkou francouzskou revolucí na konci 18. století.
- Před bombardováním Pearl Harboru za 2. světové války.
- Vzácnou červenou polární záři bylo možné pozorovat dokonce i v období tzv. sametové
revoluce v tehdejším Československu v listopadu 1989.
4 Polární záře – příčiny
4.1 Aktivita Slunce
Příčinou polárních září je aktivita Slunce. Ta se projevuje v různých vrstvách sluneční
atmosféry rozličně. Např. ve spodní vrstvě, ve fotosféře, jsou pozorovatelné velké a rozvinuté
skupiny slunečních skvrn. Ve střední vrstvě, v chromosféře, zase vznikají silné erupce a
mohutné protuberance. Během silné sluneční aktivity dochází k silné erupční činnosti, ke
vzniku erupčních protuberancí a k zesílení slunečního větru. Ten obsahuje shluk
energetických částic protonů, elektronů a dalších energetických částic ve formě slunečního
větru. Tyto energetické částice se pohybují značnou rychlostí kosmickým prostorem po
předem dané trajektorii.
4.2 Interakce s atmosférou Země
Jakmile energetické částice doputují do blízkosti Země, zemské magnetické pole většinu z
nich odkloní. Magnetické pole Země je dipólové a vytváří ho rotující tekuté jádro tvořené
převážně Fe a Ni. Severní mg. pól se nachází na jižní polokouli. Jižní magnetický pól zase na
polokouli severní. Mg. póly se ale neshodují s póly rotačními a jejich poloha se časem mění.
Nad oblastí mg. pólů jsou mg. silokřivky (silotrubice) otevřené a proto v těchto oblastech
mohou energetické částice hlouběji vniknout do zemské atmosféry. K tomu dochází ve
výškách 1000 km až 80 km nad zemským povrchem. Ve vysoké atmosféře se energetické
částice ze Slunce sráží s molekulami atmosféry Země. Podle toho s jakými atmosférickými
částicemi se srazí, se mění i barva polární záře. Může se srazit s molekulami kyslíku v nižších
či vyšších vrstvách ionosféry nebo se srazit s molekulami dusíku.
5 Polární záře – pozorovatelné parametry
5.1 Barva
Polární záře mají zpravidla barvu zelenou nebo červenou. V některých případech lze ale
pozorovat i jiné barevné odstíny (modrou, fialovou, žlutou). Barva může být i kombinovaná
(např. část červená a část zelená) a v průběhu jevu mohou být pozorovatelné i barevné změny.
5.2 Intenzita
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Polární záře mohou mít různou intenzitu. Od sotva viditelných (častější u nás) po velmi
výrazné se zřetelnými barvami a strukturou.
5.3 Tvary
Polární záře mohou mít různé tvary. Zpravidla je lze pozorovat ve tvaru: měnících se pruhů,
závoje, vějíře či obřích "plamenů„. Pokud se pozorovatel nachází přímo pod místem průniku
částic do ionosféry, záře vytváří tvar jakési růžice či paprsky rozbíhající se ze středu všemi
směry. Tento jev se nazývá korona a patří ke vzácnějším.
6 Polární záře – výskyt
Polární záře se vyskytují jak na severní (Aurora Borealis), tak i na jižní (Aurora Australis)
polokouli v zeměpisných šířkách kolem 67°. Úkaz se může vyskytovat jak na výseku oblohy,
tak i na její značné části. Rovněž výskyt není omezen ani časově. Ke srážkám slunečního
větru s ionosférou dochází samozřejmě kdykoliv během dne a kdykoliv během roku. Sluneční
erupce jsou nepravidelným, ale průběžným jevem. Za dne či letních světlých severských nocí
ovšem záři nespatříte. V některých případech je možné pozorovat polární záře i při částečně
nebo úplně zatažené obloze. Může se jednat o řídkou cirrovou oblačnost nebo díry v mracích.
Může dojít k různým zajímavým efektům. Polární záře jsou nejčastěji pozorovatelné v
oblastech poblíž severního a jižního polárního kruhu (polární kruhy v zeměpisné šířce 66,5°).
7 Pokusy s polárními zářemi
Polární záře jsou natolik atraktivní záležitostí, že se našli jedinci, kteří se je pokusili polární
záři vytvořit uměle. Jedním z nich byl i Karl Selim Lemström (17. 11. 1838 – 2. 11. 1904),
profesor fyziky na univerzitě v Helsinkách. Krom výzkumu polárních září (pořádal za nimi i
expedice) se také zabýval zemským magnetismem, vlivy elektřiny na zemědělské plodiny,
ochrany plodin před prudkými mrazy apod.
8 Předvídání polárních září
Pravděpodobnost, že vznikne a bude pozorovatelná polární záře, závisí na aktivitě Slunce.
Aktivitu Slunce lze přímo pozorovat např. v podobě výskytu velkých a komplikovaných
skupin slunečních skvrn ve fotosféře. Aktivita Slunce ale v průběhu času kolísá. Jsou období,
kdy na Slunci skvrny jsou a naopak období, kdy je jich málo, nebo nejsou vůbec žádné.
Aktivita Slunce se určuje z Rc, což je jeden z indexů sluneční aktivity. Slunce pracuje v tzv.
11letém cyklu. Aktivita Slunce se ale neprojevuje jen skvrnami ve fotosféře, ale i v ostatních
vrstvách atmosféry. V chromosféře lze pozorovat i jiné její projevy: erupce a protuberance.
Na vznik polárních září mají vliv nejvíce mimořádně silné erupční protuberance. O aktivitě
Slunce se lze také dozvědět z různých internetových stránek věnovaných právě sluneční
aktivitě a aktuálním předpovědím polárních září. Existují různá vyobrazení i s mapovým
podkladem, ze kterého lze vyčíst, kde lze nejpravděpodobněji polární záře pozorovat na S a J
hemisféře včetně barevné škály ukazující očekávanou intenzitu. Předpovědi polárních září lze
sledovat v grafu – Kp Indexu, což je číselné vyjádření, které naznačuje, do jak nízkých
zeměpisných šířek může polární záře zasáhnout. Další možnosti jsou data z družice ACE,
která je určená kromě jiného i ke studiu vlastností slunečního větru. Existují i jednoduché
indikátory naznačující energetický příkon, parametry slunečního větru, intenzitu
geomagnetické bouře atd.
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9 Výskyt polárních září ve Sluneční soustavě
Kromě planety Země byly pozorovány polární záře ještě na dalších dvou planetách. Na obou
planetách se podobně jako na naší planetě vyskytují v obou polárních oblastech.
Mechanizmus polární záře na Jupiteru je však jiný. Pravděpodobně jí způsobuje jeden
z velkých satelitů – měsíc Io. Rovněž na Saturnu byly polární záře zaznamenány. Jejich
mechanizmus však ještě není zcela objasněn.
10 Závěr
Polární záře je neobyčejně zajímavý a dynamický úkaz. Fotografie a video sice lze pořídit, ale
ani tato média většinou nedokáží úplně zachytit celkový průběh úkazu v atmosféře Země. Lze
jen doporučit shlédnout tento úkaz na vlastní oči. Je ale zapotřebí vybrat vhodné pozorovací
období se silnou sluneční aktivitou, dostatečně dlouhou nocí a stabilnějším počasí, což ale
v praxi není jednoduché.
11 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
http://www.astro.cz/rady/ukazy/polar/
http://www.treking.cz/astronomie/polarni-zare.htm
12 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
E-mail: lumir.honzik@seznam.cz

OTOČNÁ MAPA HVĚZDNÉ OBLOHY – PRAKTIKUM

Lumír HONZÍK
1 Úvod
Otočná (někdy se uvádí i otáčivá) mapa hvězdné oblohy je grafická pomůcka, sloužící
zejména pro rychlou orientaci na obloze. Pomocí této mapy se lze velice rychle naučit obrazce
souhvězdí. Kromě rychlé orientace také umožňuje řešit velice jednoduchým způsobem řadu
astronomických úloh, samozřejmě pouze s menší přesností.
2 Otočné mapy hvězdné oblohy
2.1 Funkce otočné mapy oblohy
Otočná mapa hvězdné oblohy je grafická pomůcka pro rychlou orientaci na noční obloze.
Slouží zejména k těmto účelům:
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Rychlá celková orientace po obloze (rychlé vyhledání a seznámení se souhvězdími
a astronavigačními hvězdami).
Jednoduché nastavení oblohy a polohy nebeských těles pro určitý čas a datum
(minulost, aktuální, budoucí).
Nahrazuje jednoduché planetárium (simuluje rotační pohyb Země kolem vlastní osy
a roční pohyb Země kolem Slunce).
Nahrazuje hvězdářskou ročenku. Při menší přesnosti umožňuje i řešení řady
astronomických úloh bez složitých výpočtů (východ tělesa, průchod místním meridiánem a
západ, výšku nad obzorem, doba a směr pozorování apod.).
2.2 Provedení otočné mapy oblohy
Otočné mapy hvězdné oblohy se vyrábí v různých velikostech a druzích. Mají rozdílnou
grafickou úroveň a různě podrobné zobrazení.
Převažují dvě provedení:
Pevná základní deska s výřezem obzorníku. Hvězdná mapa noční oblohy je otočná.
Hvězdná mapa noční oblohy je pevná. Kryt s výřezem obzorníku je otočný.
Hlavní části otočné mapy oblohy
Provedení 1
Pevná základní deska s výřezem obzorníku, hvězdná mapa noční oblohy je otočná.
Díly: základní deska, mapa oblohy otočná, stínítko s výřezem, čep.
Provedení 2
Hvězdná mapa noční oblohy je pevná, kryt s výřezem obzorníku je otočný.
Díly: základní deska s pevnou mapou oblohy, otočná fólie s výřezem, čep.
2.3 Otočná mapa – požadavky
Otáčivé mapy hvězdné oblohy mají zobrazení většinou azimutální délkojevné (pro polohu
vleže s mapou nad hlavou).
Otočná mapa by měla obsahovat:
Základní tvary souhvězdí
Souhvězdí pospojované do obrazců
Názvy souhvězdí
Hvězdy do 3 až 4 magnitudy, přesnější mapy až do 5 magnitudy
Názvy astronavigačních hvězd
Zobrazení Mléčné dráhy
Zobrazení některých dalších významných objektů (mlhovin, dvojhvězd, hvězdokup,
proměnných hvězd)
Světový rovník s II. ekvatoreální (rovníkovou) sítí souřadnic a ekliptika
Stupnice, čáry, sítě (na základní desce, mapě nebo fólii):
o
Datová (měsíce, dny)
o
Časová (hodiny, minuty)
o
Vyznačení světových stran
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o
o
o
o

Azimutální stupnice se souřadnicemi: azimut (A) a výška (h)
Ekliptika (dráha Slunce po obloze)
Světový rovník (zeměpisný rovník promítnutý na nebeskou klenbu)
II. ekvatoreální souřadnou síť se souřadnicemi: rektascenze (RA) a deklinace (DE)

2.4 Různá provedení otočných map
Otočné hvězdné mapy jsou určeny pro určitou zeměpisnou šířku (u nás pro 50° s.z.š.).
Existují i mapy pro jižní oblohu (popř. obojí – pro severní i jižní).
Existují mapy i s jinými výřezy (na cirkumpolární souhvězdí, na jižní obzor apod.).
Pozn.:
U map zobrazujících polární oblasti se nachází severní (jižní) světový pól uprostřed
výřezu mapy. Je tedy totožný ze zenitem (nadhlavníkem).
Stupnice rektascenze bývá umístěna na obvodu mapy
Deklinační stupnice vychází ze světového pólu
Deklinační stupnice mívá rozsah od +90° do -30° (někdy -60°)
Světový rovník a ekliptika se protínají: v jarním a podzimním bodě
Časová stupnice bývá uvedena v místním čase (u nás v SEČ). V době platnosti letního
času (SELČ) musíme 1 hod. odečíst. U novějších typů otočných map bývají stupnice obě (v
SEČ i SELČ). Pozor na odečet.
Na ekliptice může být vyznačena: stupnice ekliptikálních délek, znamení zvířetníku
názvy, nebo různé formy kalendářních dat.
2.5 Nastavení otočné mapy oblohy
Na obvodu nastavíme proti datu stupnici s časovými značkami (případně datovou
stupnici vůči časovým značkám).
Po nastavení se ve výřezu objeví ta část oblohy, která je právě nad obzorem
pozorovatelná.
Mapu dáme šikmo nahoru tak, aby dolů směřovala světová strana, ke které jsme
obráceni čelně.
Snažíme se ztotožnit objekty na mapě a na obloze.
3 Praktikum: Řešení jednoduchých astronomických úloh pomocí otáčivé mapy oblohy
Pomocí otočné mapy hvězdné oblohy lze řešit celou řadu jednoduchých astronomických úloh
jako jsou např:
Východy a západy hvězd a dalších objektů, které máme na otáčivé mapě zobrazeny.
Východem a západem je myšlen okamžik, kdy objekt vyjde nebo zapadne nad oblastí
východního nebo západního obzoru. U plošných těles (Slunce, Měsíc apod. je okamžik
východu nebo západu vztažen k jejich hornímu okraji).
Kulminace hvězd a dalších objektů, které máme na otáčivé mapě zobrazeny.
Kulminací objektu je myšlen okamžik, kdy objekt nad jižním obzorem (na jižní polokouli nad
severním obzorem) dosáhne nejvyšší výšky (projde místním meridiánem). Po průchodu jeho
výška nad obzorem zase začne klesat. U plošných těles (Slunce, Měsíc apod. je okamžik
kulminace vztažen ke středu tělesa.
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Určení výšky objektu během kulminace (azimutální – obzorníkové souřadnice).
Během své kulminace má objekt nejvyšší výšku nad jižním (na jižní polokouli severním)
obzorem. Je tedy nejlépe pozorovatelný.
Maximální a minimální výšky Slunce nad obzorem během roku. Slunce se pohybuje
během roku po ekliptice (čára protínající světový rovník na dvou místech: v jarním a
podzimním bodě).
Určení souřadnic objektu. U jednotlivých objektů lze určit obzorníkové i II. rovníkové
(ekvatoreální) souřadnice objektu.
Určení cirkumpolárních objektů. Cirkumpolární objekty jsou takové, které během dne
ani roku nezapadají za ideální horizont (pro každou zeměpisnou šířku jsou jiné). Skutečný
horizont může samozřejmě výsledek poněkud zkreslit.
Určení zenitové vzdálenosti během kulminace. Někdy potřebujeme znát, jak bude
objekt úhlově vzdálen od zenitu během kulminace. Čím bude blíže, tím méně se bude
projevovat např. refrakce. Naopak může být komplikovanější pozorování některými přístroji,
které nejsou vybaveny např. zenitovým hranolem.
Doba výskytu objektu nad obzorem. Pomocí mapy lze zjistit, po jakou přibližnou dobu
se bude objekt vyskytovat nad místním obzorem.
Pozn.: Údaj informuje pouze, jak dlouho bude objekt nad ideálním obzorem. Neříká nám nic
o tom, jak dlouho bude objekt skutečně viditelný, neboť se může promítat nad místní obzor,
který není ideální, ale je zvlněný. Objekt se také může nad obzorem vyskytovat např. během
dne, nebo částečně ve dne, částečně v noci.
Určení polohy těles ve Sluneční soustavě (Slunce, Měsíce, planet apod.). Polohy
těchto těles samozřejmě v otočné mapě nenalezneme. Přesto je lze alespoň přibližně určit.
Určitým vodítkem může být, že se tato tělesa vyskytují nedaleko ekliptiky. Pokud tedy vidíme
těleso v nějakém souhvězdí, můžeme určit alespoň přibližně i její souřadnice. Pozn.: Tělesa
Sluneční soustavy: Slunce, Měsíc, planety a jejich měsíce, asteroidy, komety apod. na mapě z
důvodů vlastního rychlého pohybu být znázorněna nemohou.
4 Závěr
Otočná mapa hvězdné oblohy je poměrně univerzální, praktická a rychlá pomůcka. Existuje
nejen v papírové podobě, ale i v podobě elektronické. Výčet astronomických úloh je uveden
jen jako příklad a rozhodně není úplný. Uvedené úlohy mají poskytnout pouze námět na
řešení úloh.
5 Použitá literatura
Počítačová otáčivá mapka oblohy např. na adrese:
http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/otocna-mapka/
6 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
E-mail: lumir.honzik@seznam.cz
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KAM AŽ DOHLÉDNEME DO VESMÍRU

Lumír HONZÍK
1 Úvod
Člověk zcela běžně používá a má zkušenosti s měřením pozemských vzdáleností. Ve většině
případů mají lidé určitou představu a vychází ze zkušeností. Určení vzdálenosti ve
vertikálním směru bývá mnohem obtížnější. Nejkomplikovanější je určení vzdáleností ve
vesmíru, neboť se zcela vymykají pozemským zkušenostem a jsou pro většinu lidí těžko
představitelné. U určování vesmírných vzdáleností záleží jakou technikou pozorujeme, v jakém oboru spektra pozorujeme, v jakém směru pozorujeme, za jakých podmínek apod.
2 Měření vzdálenosti
Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Udává vzdálenosti mezi dvěma body
v prostoru. Základní jednotkou je metr, zkratka m. V minulosti se používaly i jiné jednotky:
palec, stopa, loket, sáh, yard, míle apod. Některé z nich se v určitých zemích (např. USA)
dosud používají např. pro měření vzdáleností: např. míle.
V astronomii se používají kromě základních délkových veličin (m, km) i jednotky vedlejší
nebo speciální: astronomická jednotka (au), světelný rok (ly), parsek (pc).
3 Jednotky pro měření vzdáleností ve vesmíru
Vzdálenost v astronomii (měříme v au, ly, pc)
au: Astronomická jednotka (Astronomical Unit). Průměrná vzdálenost Země od Slunce.
1 au = 150 x 106 km, přesněji:149 597 870,7 km
ly: Světelný rok (Light year). Vzdálenost, kterou světlo ulétne za jeden rok.
Rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 m/s
1 ly = 63 241 au = 9,46 x 1012 km = 9 460 730 472 580,8 km
pc: Parsec, paralaktická sekunda. Vzdálenost, ze které by poloměr oběžné dráhy Země byl
kolmo k zornému paprsku vidět pod úhlem 1".
1 pc = 3,2617 ly = 206 264,8062 au = 30,857 x 1012 km (30 856 775 807 000 km)
4 Metody měření vzdáleností ve Sluneční soustavě
Měřit relativně malé vzdálenosti ve Sluneční soustavě lze různými způsoby, např. využití
metody triangulace, radarovou metodou, pomocí paralaxy
4.1 Přechod planety přes disk Slunce
Při průchodu planety (Venuše, Merkur) přes disk Slunce se využívá metody triangula-ce. Při
pozorování z různých míst na Zemi procházející planeta promítá na různá místa slu-nečního
disku. Změřením těchto rozdílů lze přesně určit tzv. horizontální paralaxu tělesa,
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a tím i jeho vzdálenost od Země. Z Keplerových zákonů pak vyplývá i vzdálenost Země od
Slunce.
4.2 Z opozice blízkých těles
Další triangulační metoda využívá toho, že z různých míst Země se ve stejném okamžiku
promítá např. planeta Mars nebo některý z asteroidů na různá místa oblohy. Tím lze
trigonometricky změřit vzdálenost těles od Země a dle Keplerových zákonů určit i vzdálenost
Země – Slunce.
4.3 Měření vzdálenosti Měsíce
Vzdálenost lze určit pomocí vyslaného laserového paprsku. Ten se odrazí od koutového
odražeče, který zanechaly na povrchu Měsíce v 70. letech americké výpravy Apollo. Další
dva jsou umístěny na obou ruských Lunochodech. Měří se čas od vyslaní paprsku do jeho
příjmu. Výsledný čas vydělíme dvěma (cesta k Měsíci a zpět), přičemž známe rychlost šíření
paprsku. As lze v současnosti měřit s vysokou přesností. Díky těmto měřením víme, že se
Měsíc od Země vzdaluje asi o necelé 4 cm za rok.
4.4 Radarové odrazy
Vzdálenost lze určit i radarovou metodou. Takto se určovala vzdálenost mezi Zemí
a Venuší. Princip spočíval v měření doby mezi vysláním radarového signálu a jeho odraženým návratem od Venuše. Kromě určení vzdálenosti mezi Zemí – Venuší se nechá s pomocí
Keplerových zákonů opět vypočítat vzdálenost Země od Slunce.
4.5 Měření vzdáleností bližších hvězd
Princip měření vzdálenosti blízkých hvězd vychází z měření paralaxy pomocí trigonometrických funkcí. Jako základnu o rozměrech 2 au lze použít dvě krajní polohy Země,
vzdálené od Slunce právě 1 au. Hvězdy, které budou blíž, budou mít větší paralaxu, než
hvězdy vzdálenější. Základnu lze zvětšit pomocí kosmické techniky a tím můžeme měřit do
větší vzdálenosti.
4.6 Měření vzdálenějších hvězd
Vzdálené hvězdy již nelze měřit trigonometricky. Paralaxa je příliš malá. Uplatňuje se zde
jiná metoda. Měříme pomocí proměnných hvězd – cefeid. Tyto hvězdy v určité fázi svého
vývoje mění svoji jasnost, svůj průměr, povrchovou teplotu, barevný index a tím i typ.
Cefeidy jsou standardními svíčkami ve vesmíru. Je nutné si uvědomit, že perioda pulsů je
přímo závislá na zářivém výkonu Cefeidy. V tomto případě nejde o přímé měření, ale spíše
o odhady vzdáleností. Tato metoda selhává u vzdálenějších galaxií, kde již cefeidy pozorovat
nemůžeme.
4.7 Měření podle supernov
Pro měření velkých vzdáleností ve vesmíru je vhodné sledovat exploze supernov. Ale ne
všech supernov, ale pouze supernov typu Ia (existují i supernovy typu Ib, Ic a typu II).
Supernovy typu Ia vznikají v koncovém stádiu dvojhvězdy, kterou tvoří hvězda obr, případně
veleobr, nebo hvězda hlavní posloupnosti a bílý trpaslík. Během závěrečného stádia vývoje
hvězd může dojít k přenosu látky na bílého trpaslíka. Ten následně začne zvětšovat svoji
84

hmotnost, až dojde k překročení Chandrasekharovy meze (1,4 hmoty Slunce). Bílý trpaslík se
zhroutí do neutronové hvězdy. Následně dojde k explozivnímu termonukleárnímu hoření C
a O v celém objemu trpaslíka. Takto uvolněná energie se projeví jako exploze supernovy typu
Ia. Množství uvolněné energie je vždy přibližně stejné. Budeme-li pozorovat relativní jasnost
takovéto supernovy, lze z napozorované křivky určit vzdálenost supernovy a tím odhadnout
vzdálenost galaxie, ve které supernova explodovala. Takže supernovy typu Ia představují
jakési normované výbuchy (standardní svíčky). A právě pomocí změřené jasnost lze odvodit
vzdálenost.
5 Závěr
Měření vzdáleností ve vesmíru nepatří mezi triviální úlohy. Na větších vesmírných vzdálenostech se jedná spíše o odhady.
6 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/951-paralaxa
https://danatenzler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=482947
https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/struktury/vzdalenosti.php
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_04_sni.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Standardn%C3%AD_sv%C3%AD%C4%8Dka
7 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
E-mail: lumir.honzik@seznam.cz

TŘI DESETILETÍ S RAKETOPLÁNEM, A NEB KONEC JEDNÉ
LEGENDY

Lumír HONZÍK
1 Úvod
Americká NASA začala připravovat na přelomu 60. a 70. let projekt vícenásobně
použitelného kosmického dopravního prostředku – raketoplánu. Projekt byl neuvěřitelně
rozvinutý a počítal s absolutním využitím vyprojektovaných součástí. Některé měly být podle
potřeb určitého nosiče upraveny. Počítalo se s pilotovanými i nepilotovanými variantami nosičů. Nepilotovaných variant bylo ale mnohem více. Po skončení programu Apollo, projekt raketoplánu získal prioritu.
2 Počátky – zkoušky v atmosféře
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Jako první byl postaven raketoplán Enterprise (název pochází z filmového seriálu Star Trek).
Jednalo se o zkušební letoun určený pro aerodynamické zkoušky v zemské atmosféře. Do
atmosféry byl vynášen na hřbetě speciálně upraveného letoun Boeing 747. Na motorové části
měl raketoplán připevněn aerodynamický kryt, aby nezhoršoval letové vlastnosti svého
nosiče. Po dostoupání do určené výšky se Enterprise oddělil od svého nosiče a přistál samostatně. Do vesmíru se však tento raketoplán nikdy nedostal.
3 Raketoplán – popis
Raketoplán se skládal ze třech hlavních částí, které byly mechanicky spojené, a během letu se
od sebe postupně oddělovaly.
Největší byla externí palivová nádrž ET (External Tank). Ta dodávala palivo do tří hlavních
motorů raketoplánu. Nádrž měla válcovitý tvar se sférickým spodním dnem a zašpičatělou
vejčitou přídí. Uvnitř se nacházely dvě menší nádrže, ve kterých se odděleně skladoval
kapalný vodík a kapalný kyslík. Povrch nádrže byl pokryt tepelnou izolací zrzavě hnědé barvy
z pěnového polyuretanu plněného drceným korkem.
Další částí raketoplány byly dva pomocné startovací motory SRB (Solid Rocket Booster).
Pomocné letové stupně na TPH (tuhé pohonné hmoty) byly z boku připevněné k ET.
V činnosti byly během startu a krátce po něm. Pak došlo k jejich odhození. Tyto pomocné
rakety v podstatě vytvářely 1. stupeň raketoplánu. Měly válcovitý tvar a skládaly se z jednotlivých segmentů. V horní části se nacházela hlavice s padákovým systémem. Ve spodní motorové části (u trysky) byla raketa rozšířena. Oba stupně po odhození přistávaly pomocí padákového systému, a proto je bylo možné vícenásobně využít.
Poslední a nejdůležitější částí byl orbitální stupeň – raketoplán. Jednalo se o okřídlený nadzvukový letoun a zároveň družicový stupeň, který v sestavě raketoplánu startoval ve vertikální poloze jako raketa, ale přistával horizontálně jako bezmotorový kluzák. Tato část byla připevněna k ET a z celé sestavy se jako jediná dostávala až na nízkou oběžnou dráhu. Vlastní
orbitální stupeň byl ultrasonický jednoplošník s deltovitým křídlem s dvojitou šípovitostí.
Hlavní části orbitu tvořila:
●
Kabina pro posádku (třípodlažní). V horní části letové paluby byla soustředěna většina prvků řízení. Nacházelo se zde i několik řídících počítačů. V dolní části byla obytná paluba s
bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru,
sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek.
●
Za přepážkou v přední části obytné paluby byla umístěna většina řídicí elektroniky
včetně pěti palubních počítačů. Pod podlahou obytné paluby se nacházela poslední tzv.
technická paluba. Ta byla běžně nepřístupná. Nacházelo se v ní např. klimatizační zařízení.
Kapacita kabiny: 7 osob, v nouzových případech až 10 osob. Objem obytné-ho prostoru
dosahoval 71,5 m3. V kabině atmosféra normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. Kabina byla
vybavena 10 okny, která odolávala teplotám až 480 °C z vnější strany a 426 °C ze strany
vnitřní.
●
Nákladový prostor, který sloužil pro transport objemnějšího nákladu jak na orbitu, tak
i zpět. Jednalo se o uzavřenou konstrukci s 12 přepážkami. Parametry nákladového prostoru:
délka 18,3 m, šířka 5,2 m a výška 4,0 m. V horní části byla instalována dvojice výklopných
dveří, které bylo nutné ve vesmírném prostoru otevřít. Dveře měly na vnitřní straně radiátory
klimatizačního systému. Nákladový prostor byl vybaven mechanickým manipulačním
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ramenem RMS (Remote Manipulator Systém), též Cana-darm, o délce 15 m. Rameno bylo
dálkově ovládané z kabiny raketoplánu. Manipulá-tor umožňoval vykonávat rozličné činnosti.
Např. vypouštění družice, případně její zachycení a uložení do nákladového prostoru apod.
●
Motorová sekce. Orbitální stupeň měl komplikovanou motorovou část nacházející se
jak v zadní, tak i přední části orbitu. V zadní části měl hlavní motory SSME, které byly v
činnosti během startu a manévrovací motory umožňující návrat do zemské atmosféry.
Motory, které sloužily pro směrové manévry v kosmickém prostoru, se na-cházely nejen
vzadu, ale i v předu. Celkový počet raketových motorů v letounu byl 49 a dělil se na 4 různé
typy.
●
Křídla. Raketoplán byl dolnoplošník. Dvojice křídel s dvojitou šípovitostí měla tvar
delta. Každé křídlo se skládalo z podélných a příčných žeber a nosníků. Maximální tloušťka
křídla byla 1,52 m. Na odtokových částech křídel byly umístěny vztlakové klapky. Těmi byl
řízen let v atmosféře. Na zádi trupu pod motorovou sekcí byl trupo-vý elevon.
●
Směrovka. Dalším ovládacím prvkem byla směrovka (SOP). Ta sloužila jak pro
směrové ovládání, tak i pro aerodynamické brzdění. Byla účinná při nízkých i vyso-kých
rychlostech (rozsah 5 až 10 Mach).
●
Podvozek. Raketoplán měl tříbodový podvozek. Po jeho vyklopení již nebylo možné
podvozek automaticky zatáhnout. Zatažení se provádělo manuálně v montážním han-gáru.
Přední podvozek byl ovladatelný, nesl 2 kola s pneumatikami o průměru 80 cm. Vyklápění
předního podvozku dopředu, krytí dvoukřídlovými dveřmi. Zadní podvo-zek nesl 2 dvojice
kol s pneumatikami o průměru 110 cm. Byl krytý jednoduchými dveřmi.
●
Tepelná ochrana. Konstrukce raketoplánu byla při průletu atmosférou silně tepelně
i mechanicky namáhána, a to jak v průběhu startu, tak i v průběhu přistání. Vzhledem k tomu,
jak je konstrukce členitá, bylo její namáhání nerovnoměrné. Některé části byly namáhány více
(špice, náběžné hrany křídel), jiné méně (horní část nákladového prostoru). Koncepce tepelné
ochrany raketoplánu počítala proto se čtyřmi různými typy materiálů, převážně na bázi
uhlíkových nebo křemíkových kompozitů. Je pravda, že se raketoplán po celou dobu své
existence potýkal s menšími, či většími problémy spojenými s poškozením tepelné izolace
orbitu. Ty měly nakonec za následek i havárii raketoplánu Columbia.
4 Předstartovní příprava
Předstartovní příprava zahrnovala celou řadu revizních, údržbářských a montážních činností,
které sice zvyšovaly bezpečnost letu, ale značně prodražovaly jednotlivé lety. Mezi
předstartovní přípravu ale patřila i doprava jednotlivých komponentů do montážní budovy
VAB. Bylo nutné přepravit rozměrnou nádrž ET, segmenty pro pomocné raketky SRB
i vlastní orbitální stupeň. Celková sestava komplexu raketoplánu probíhala v montážní
budově VAB. Dále bylo zapotřebí připravit náklad, uložit ho do speciálního kontejneru a přepravit ke startovací rampě. Teprve pak bylo možné smontovaný raketoplán přepravit speciálním pásovým dopravníkem ke startovací rampě, kde probíhala závěrečná příprava ke startu
(tankování, tlakování, prověrky systémů apod.).
5 Start a let raketoplánu
Start raketoplánu patřil mezi velmi rizikové operace. Větší poryv větru mohl vést k havarijní
situaci. Start se skládal z několika základních bloků. Nejprve probíhala předstar-tovní
kontrola. Pak již nastala postupná startovní sekvence motorů, při níž došlo k zapálení třech
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hlavních motorů SSME raketoplánu a motorů obou pomocných raket SRB. Ty pracova-ly na
plný výkon a raketoplán se mohl odpoutat od startovací rampy. Postupně začat zvyšovat
rychlost i svojí výšku. Pak začal manévr stáčení a klopení raketoplánu, aby se snížilo namáhání konstrukce. Asi 30 až 45 s po startu již překročil nadzvukovou rychlost. V další fázi letu
počal snižovat tah motorů. Důvodem poklesu výkonu bylo snížení aerodynamického namáhání. Asi po dvou minutách letu došlo k odhození pomocných startovacích raket SRB. Čtveřice
pomocných motůrků oba boostery vzdálila od konstrukce aby se rakety s letícím raketoplánem nesrazily. Vyhořelé pomocné stupně setrvačností vystoupaly do výšky zhruba 66 km.
Pak začaly padat volným pádem k Zemi. Přibližně po 225 s ve výši 4,8 km došlo k odstřelení
aerodynamického krytu. Poté byly vytaženy padáky. Vyhořelé pomocné stupně dopadly rychlostí 25 m/s asi 260 km od místa startu. Poté byly remorkéry odvlečeny zpět a po prohlídce
znovu plněny. Každý z boosterů mohl být použit opakovaně 10 – 20x.
Raketoplán nadále pokračoval pouze s pomocí svých hlavních motorů SSME a s připojenou
nádrží ET. Tu odhodil až před vstupem na orbitální dráhu. Nádrž byla vždy použita pouze 1x.
Většinou dopadla do oblasti Indického oceánu.
6 Raketoplán na oběžné dráze
Aby se raketoplán dostal na nízkou oběžnou dráhu, musela jeho rychlost dosáhnout
1. kosmické rychlosti tj. necelých 8 km/s. Na orbitě raketoplán otevřel svůj nákladový prostor
a mohl zahájit svoji plánovanou činnost. Zpravidla vynášel moduly Mezinárodní kosmické
stanice ISS, vypouštěl z nákladového prostoru různé typy družic nebo je naopak ve vesmíru
dokázal zachytil. V nákladovém prostoru mohly být družice opraveny a znovu vypuštěny,
nebo přepraveny zpět k Zemi. V nákladovém prostoru také mohla být umístěna modulová
laboratoř. Byl v něm i opravován HST (Hubbleův kosmický dalekohled). Pomocí raketoplánu
také probíhala výměna astronautů a jejich zásobování na ruské kosmické stanici MIR a později na ISS.
7 Přistávací manévr
Po ukončení mise se zavřel nákladový prostor raketoplánu a posádka připravovala orbit na
sestup. Raketoplán se nejprve pomocí malých orientačních řídících motůrků RCS natočil zádí
ve směru letu a zapnul dva brzdící motory OMS, aby snížil svoji rychlost a mohl zahájit vstup
do zemské atmosféry. Poté se opět pomocí malých motůrků RCS natočil zpět a po přídi
vstoupil do atmosféry. V řídké atmosféře probíhalo nejprve aerodynamické brždění orbitu.
Jak se raketoplán dostával do stále hustějších vrstev atmosféry, zvyšovalo se tepelné i mechanické namáhání letounu. V určité výšce orbit zahájil sérii tzv. reverzních zatáček, aby zbrzdil
svoji rychlost. V nižších výškách převzaly funkci křídla. Raketoplán přistával jako bezmotorový kluzák. Motory sice měl, ale bez paliva (kromě malých orientačních). Přistání se muselo
povést na první pokus, proto hlavní slovo měly počítače, které ovlivňovaly řídící prvky na
křídlech a na směrovce. Těsně před přistáním se otevřel podvozek a směrovka do brzdící konfigurace. Raketoplán přistával podobnou rychlostí jako většina dopravních letadel a v závěrečné fázi dobrzdil vypuštěným padákem. Přistání se mohlo uskutečnit jak ze denního světla,
tak i v noci. Po přistání proběhlo odčerpání paliva, ochlazení orbitu a poletová kontrola.
8 Americké raketoplány
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Do vesmíru se postupně dostalo pět raketoplánů. Jako první letěla Columbia 12. 4. 1981.
Další raketoplány byly: Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour.
9 Havárie raketoplánů
Během aktivní služby došlo ke dvěma velmi vážným nehodám raketoplánů. Jako první zanikl
krátce po startu raketoplán Challenger (28. 1. 1986). Doplatil na netěsnost mezi segmenty
pomocné rakety SRB. Unikající plamen porušil spodní závěs a raketa špicí narazila do hlavní
tankovací nádrže. Tím došlo k destrukci a následné explozi, která zničila raketo-plán. Při
tomto neštěstí zahynula celá sedmičlenná posádka.
Druhá nehoda postihla raketoplán Columbia dne 1. 2. 2003 při návratu z orbitální dráhy.
Příčina nehody ovšem vznikla krátce po startu, kdy se odtrhl větší kus izolační hmoty z hlavní
nádrže a narazil na náběžnou hranu levého křídla a poškodil ji. Při návratu do hustších vrstev
atmosféry se žhavý vzduchová plazma dostala do nitra křídla (do prostoru levé podvozkové
šachty a zadní části křídla), kde došlo k poškození čidel a táhel. Ve výšce asi 60 km se raketoplánu utrhlo křídlo a došlo k jeho celkové destrukci. Opět při tomto neštěstí zahynula celá
sedmičlenná posádka.
10 Raketoplán Buran
Raketoplán dokázal postavit i bývalý SSSR. Jmenoval se Buran a na nízkou oběžnou dráhu ho
vynesla raketa Eněrgia. Ruský raketoplán vnějším vzhledem připomínal raketoplán americký,
ale šlo o naprosto jinou koncepci (např. vůbec neměl hlavní motory, mohl mít
i přídavné tryskové motory pro pohyb v atmosféře atd.). Bohužel se uskutečnil pouze jeden
let v bezpilotním režimu. Byť proběhl naprosto bezproblémově, byl projekt z finančních
důvodů zastaven a již se neobnovil.
11 Raketoplány – studie
Existovaly i některé další studie raketoplánů. Ale jednalo se o tak finančně náročné pro-jekty,
že většina studií nebyla realizována. V současnosti existuje menší americký raketoplán X 37B, který je určen pro vojenské účely a moc se o něm neví.
12 Závěr
Projekt raketoplánů byl zajímavý a měl odstranit některé nedostatky raket týkající se hlavně
vícenásobné využitelnosti dílů, omezení rozměrů a hmotnosti vynášených nákladů apod. To
se celkem potvrdilo, jediný díl, který nebyl vícenásobně použitelný byla pouze hlavní nádrž
ET. Rovněž raketoplány mohly vynášet rozměrnější a hmotnější náklad. Problém byla ale
ekonomika provozu. Podle původních studií se počítalo s tím, že raketoplány budou startovat
častěji, zhruba jedenkrát za týden a budou prakticky bezúdržbové. To se bohužel nikdy
nestalo. Starty byly v nejlepším období jednou za měsíc a existovaly i období, kdy se po
několik měsíců nestartovalo vůbec. Údržba raketoplánů se ukázala jako velmi komplikova-ná
a finančně velmi nákladná. To nakonec vedlo k ukončení jejich provozu.
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ZAJÍMAVÉ JEVY ATMOSFÉRICKÉ OPTIKY

Jitka HOŠKOVÁ PROKŠOVÁ
1 Úvod
Jevy atmosférické optiky patří k zajímavým úkazům, se kterými se můžeme na obloze setkat.
Dochází při nich k lomu a odrazu světla, k disperzi a rozptylu světla a k projevům vlnové
povahy světla (interferenci a difrakci). Barevnost optických úkazů v atmosféře záleží i na
povaze a velikosti částeček, na kterých se světlo odráží, láme, skládá, ohýbá, rozptyluje a
rozkládá.
Přednáška se zabývá zmíněnými jevy podrobně v následujícím členění.
2 Refrakční jevy
Refrakční jevy vznikají při průchodu světla atmosférou, přičemž zdroj je buďto vně nebo
uvnitř ovzduší Země. Podle toho dělíme projevy refrakce na astronomickou a terestrickou.
2.1 Astronomická refrakce
Zdroj světla je vně atmosféry (např. Slunce). Průchodem světla nehomogenním prostředím
(zemskou atmosférou) dochází stále více k lomu ke kolmici, takže pozorovatel vnímá
vzdálený zdroj v jiném místě, než ve skutečnosti je. Důsledkem astronomické refrakce je
např. zploštění slunečního kotouče u obzoru, prodloužení trvání dne apod.
2.2 Terestrická refrakce
Zdroj světla je uvnitř atmosféry (např. plocha odrážející sluneční záření v oáze na poušti).
Pozorovatel tak vnímá vzdálené předměty blíže (fata morgána v poušti nebo v arktických
krajinách). Výklad o obou typech refrakce je doprovázen obrázky a potřebnými vztahy.
3 Duha
Rozkladem světla na vodních kapkách v atmosféře se vytváří duha. Rozeznáváme několik
typů – primární (způsobenou jediným vnitřním odrazem světla v kapce vody), sekundární
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(dva vnitřní odrazy) a terciární (tři odrazy). Barevnost a šířka duhy závisí také na velikosti
kapek, což je v této části přednášky diskutováno spolu s rozdíly mezi jednotlivými typy duhy.
4 Soumrakové jevy
Typické projevy podvečerní oblohy – červánky, iridiscence oblaků, glórie a další efekty se
souhrnně nazývají soumrakové jevy. Důraz ve vysvětlení je kladen i na rozdíly mezi
astronomickým a občanským soumrakem.
5 Halové jevy
Jevy, ke kterým dochází odrazem, lomem a interferencí světla na ledových krystalcích
nazýváme halovými jevy. Patří sem např. malé a velké haló, halový sloup, cirkumzenitální
oblouk, Parryho oblouk, parhélia a další.
6 Závěr
Jevy atmosférické optiky přitahují na obloze pozornost, proto je užitečné umět mezi nimi
rozlišovat a dokázat tak užívat zákonitosti optiky, které studenti SŠ probírají ve výuce.
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ZÁKLADY ASTRONOMICKÉ FOTOGRAFIE

Josef JÍRA
1 Úvod
Startrails (hvězdné dráhy) je velmi jednoduchá technika fotografování noční oblohy.
Potřebujeme k ní jen fotoaparát s širokoúhlým objektivem, kabelovou (drátěnou) spoušť s
aretací a fotografický stativ. V okamžiku, kdy exponujeme část hvězdné oblohy několik
desítek minut či hodin, můžeme zachytit na snímku pohyb hvězd po obloze, který je
způsobený rotací Země kolem své osy. Na fotografii lze zachytit krásné oblouky, jejichž
velikost je závislá na délce expozice a vzdálenosti hvězdy od nebeského pólu. Teoreticky,
kdyby byla expozice dlouhá 23h 56m, tak by na fotografii hvězdy vykreslily krásné kružnice.
Ovšem i po několika desítkách minut se vykreslí pěkné startrails. Tyto extrémně dlouhé
expozice jsme si ale mohli dovolit pouze u klasických fotografických materiálů, které se
vyznačují velkým dynamickým rozsahem (schopností zachytit různé intenzity světla, aniž by
došlo ke ztrátě informace). Bohužel současné elektronické snímače obrazu, které se používají
v digitálních zrcadlovkách, trpí celou řadou nedostatků, které neumožňují využití tak
dlouhých expozic, jako je tomu u klasické fotografie, proto se startrails fotografují pomocí
série kratších expozic a následně se tyto snímky skládají v počítači, například pomocí
programu Startrails.

2 Instalace
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Program Startrails si můžeme zdarma stáhnout z adresy www.startrails.de. Do počítače si
uložíme zabalený soubor o velikosti 372 kB. Není nutná klasická instalace. Soubor rozbalíme
a umístíme na požadované místo v počítači.

2.1 První použití
Pro používání programu Startrails si můžeme vybrat různé jazykové mutace. Díky
jednoduchému grafickému rozhraní a intuitivnímu ovládání zvládne práci s tímto programem
každý, i ten kdo neovládá německý, či anglický jazyk.
2.1.1 Skládání
Program podporuje snímky ve formátu JPG, TIF nebo BMP. Přes ikonu Open vybereme
snímky pro skládání a případně je doplníme o tzv. dark (temné) snímky, které se používají pro
odstranění šumu vzniklého elektroluminiscencí senzoru. Tento šum vzniká teplotní závislostí
snímače a projeví se především při použití dlouhých expozic. Jedna z možností, jak tento druh
šum odstranit, je pořízení temných snímků, které se následně odečtou při skládání fotografií v
programu. Temný snímek vytvoříme tak, že objektiv zakryjeme a exponujeme stejně dlouhé
expozice za stejných teplotních podmínek jako fotografie hvězdného pole.
Program zvládne zpracovat i několik stovek snímků najednou. Můžeme si vybrat dva rozdílné
výstupy. Buď složení jedné fotografie, nebo využít možnosti vytvoření videosekvence. Pro
video je však nutné nastavit parametry formátu a kvality. Během skládání fotografií můžeme
sledovat na monitoru vznikající výsledný snímek, který je možné v průběhu skládání i
zastavit. Složenou fotografii lze uložit do formátu JPG, BMP nebo TIFF, případně tento
formát upravit v libovolném grafickém editoru.
Program nabízí ještě jednu možnost, jak potlačit šum ve fotografii. A tou je možnost před
samotným skládáním fotografií zprůměrovat několik snímků. Pomocí tohoto řešení dojde k
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potlačení šumu pozadí výsledné fotografie snímku. Pro využití této funkce zvolíme ikonu
SIGMA.
3 Závěr
S programem Startrails lze snadnou cestou pořídit velmi zajímavé fotografie hvězdné oblohy, viz
přiložené snímky. Na obloze, a to nejenom na té noční, se vyskytuje celá řada zajímavých

přírodních úkazů, které jsou neopakovatelné a stojí za vaši pozornost. Fotografie jako záznam
této události se stává originálem, který se již nebude opakovat.
4 Použitá literatura
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MATEMATIKA VE FYZICE

Gabriela KAUFNEROVÁ
1 Úvod
Kurz byl zaměřen na derivace a jejich využití ve fyzikálních úlohách. V úvodní části byli žáci
s derivacemi teoreticky seznámeni. Dozvěděli se: „Co je derivace?“, „Co nám derivace říká?“
a „Jaké je praktické využití derivací?“. Dále byl kurz rozdělen na dvě části. V první části
kurzu bylo žákům nastíněno využití derivací při vykreslování grafů funkcí, což bylo
stavebním kamenem pro aplikaci derivací na fyzikálních úlohách ve druhé části kurzu.
2 Derivace
Derivace je důležitý matematický pojem. Zjednodušeně nám říká: „Jak rychle se mění daná
funkce (veličina)?“. Za její pomoci můžeme „elegantním způsobem vyšetřovat průběhy
funkcí, včetně sestrojení jejich grafů.“ (Hrubý 2001, s. 86) Lze ji také využívat při řešení
slovních úloh v matematice, fyzice či chemii, ve kterých je zapotřebí určit extrémy daných
funkcí (veličin).
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2.1 Derivace v geometrii
V první části kurzu byli žáci seznámeni s využitím derivací v geometrii. Začali jsme pracovat
s lineárními
funkcemi,
jako
je
například:
.
Poté, co si je žáci narýsovali sami, jsme si společně vypočetli jejich derivace. Na základě
čehož jsme si vysvětlili, co nám derivace funkce říká a jak se derivace počítá. Také jsme si
s žáky ukázali využití první a druhé derivace při vyšetřování průběhu polynomických funkcí.
V závěru první části si žáci vypočetli derivace funkcí na procvičení, jako je například:
nebo
.
2.2 Derivace ve fyzice
Ve druhé části kurzu byli žáci seznámeni s využitím derivací ve fyzikálních úlohách
na pohyb, kde „okamžitá rychlost v čase
je první derivace dráhy podle času:
“ (Hesteric 2008) a „okamžité zrychlení v čase
je první
derivace rychlosti podle času:
.“ (Hesteric 2008) Následně
byly s žáky řešeny slovní úlohy na pohyb inspirované online webovými stránkami Hesterica
(2008), jako je například:
„Kámen vyhozen z výšky

kolmo vzhůru má počáteční rychlost

. Jakou rychlost bude mít kámen v čase
dosáhne maximální výšku? Jakou výšku dosáhne?“

? Za jaký čas

3 Závěr
Cílem kurzu bylo žáky seznámit s derivacemi. V jeho průběhu si nejenom procvičili rýsování
grafů funkcí, ale také počítání slovních úloh na pohyb za pomoci derivace.
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MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VE VESMÍRU

Ota KÉHAR
1 Úvod
Tématem přednášky jsou základní informace o měření vzdáleností ve vesmíru. S ohledem na
velký rozsah tématu (měření vzdáleností k objektům Sluneční soustavy, hvězdy, galaxie,
kosmologické vzdálenosti) jsou v této části zmiňovány pouze vzdálenosti nejbližšího okolí
Země a sluneční soustavy.
2 Základní jednotky
Základní jednotkou vzdálenosti je 1 metr. Ten byl zaveden na konci 18. století ve Francii.
Stávající definice metru podle soustavy SI je ovšem odlišná od té historické. „Metr je délka,
kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 s“. Nejčastější odvozené jednotky (používané
zpravidla na zemi) jsou milimetr (mm, tisícina metru), centimetr (cm, setina metru) a kilometr
(km, 1 000 m).
S metrem si v astronomii většinou pohodlně vystačíme pouze do vzdálenosti Měsíce (zhruba
384 tisíc km). Pak se již běžněji používá větší jednotka vzdálenosti – astronomická jednotka.
V roce 2012 bylo Valným shromážděním IAU, které se konalo v Pekingu, doporučeno, aby se
sjednotilo značení astronomické jednotky na „au“. Jednotka byla také nově definována
přesným převodním vztahem k metru: 1 au = 149 597 870 700 m (přesně).
Během přednášky jsme si řekli, jaká je průměrná vzdálenost Mezinárodní vesmírné stanice od
povrchu Země. Jde o zhruba 400 km, lze ověřit na [3]. Odvozením 3. Keplerova zákona přes
kruhovou dráhu si účastníci sami vypočítali, jaká je oběžná doba objektu nacházející se v této
výšce. Správná odpověď je 5555 sekund, což odpovídá 92 minutám. Okolo Země se pohybují
objekty i na jiných drahách. Specifické jsou geostacionární družice, které se nacházejí ve
výšce 35 800 km. Účastníci přednášky si tuto výšku sami vypočítají použitím předchozího
odvození. Zajímavosti jsou družice systému GPS, které obíhají okolo Země s oběžnou dobou
rovnající se polovině hvězdného dne. Opět lze použít předchozí vztah a zjistit, v jaké výšce
nad povrchem zemských se družice systému GPS pohybují.
Dalším objektem byl Měsíc, který se nachází ve střední vzdálenosti 384 400 km. Při znalosti
výstřednosti dráhy lze vypočítat vzdálenost Měsíce v odzemí a přízemí. Světlo potřebuje 1,26
s pro překonání této vzdálenosti. Vzdálenost Měsíce od Země je natolik velká, že se mezi
Měsíc a Zemi vejdou ostatní planety sluneční soustavy, a ještě zbude mezera zhruba 4 000 km
široká.
Nejdále jsme se dostali ke Slunci, jehož průměrná vzdálenost od Země je 150 000 000 km.
Tato vzdálenost odpovídá zhruba jedné astronomické jednotce. Zajímavé je video na adrese
[2], které znázorňuje situaci, kdybychom dokázali cestovat rychlostí světla a vzdalovali se
96

postupně od Slunce. Ukázku videa je nutné doplnit o didaktickou poznámku, že tato situace
nemůže téměř nastat, protože planety jsou ve videu zobrazeny v jedné linii. Krom toho jsou
planety osvětleny nejenom od Slunce, ale jsou přisvětlovány i jiným zdrojem světla, aby byly
na videu dobře vidět.
3 Závěr
Téma týkající se měření vzdálenosti ve vesmíru je natolik komplexní záležitost, že je nutné ji
věnovat nejenom jeden seminář.
4 Použitá literatura
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VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE

Ota KÉHAR
1 Úvod
Tématem přednášky je známý astronomický jev, ke kterému zpravidla dochází na většině
povrchu Země dvakrát během dne: ráno k východu a večer k západu naší nejbližší hvězdy –
Slunce. Stručně si popíšeme, jak správně chápat časový údaj, který se většinou dozvídáme při
televizních relacích o předpovědi počasí.

2 Východ a západ Slunce
Píše se gramaticky správně „východ slunce a západ slunce“ nebo „východ Slunce a západ
Slunce“? Pohledem do Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky zjistíme, že v případě, že se jedná o nebeské těleso, které vyzařuje na Zemi
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světlo a teplo, pak se má psát slunce s malým „s“ na začátku. Takže tím pádem by bylo
správně „východ slunce, západ slunce“. Jestliže budeme uvažovat Slunce z hvězdářského
pohledu, pak se píše Slunce s velkým „S“ na začátku, případně pokud jde o centrální těleso
(hvězdu) našeho planetárního systému, např. zatmění Slunce. Přesto se v tomto příspěvku
budeme držet psaní „východ Slunce a západ Slunce“, protože se o tématu bavíme
z astronomického (odborného) hlediska.
S informacemi o východu a západu slunce se můžeme setkat na různých místech, např.
v televizních relacích o předpovědi počasí nebo na některých zpravodajských serverech.
Východ, resp. západ Slunce je na více jak 90 % povrchu Země (mimo oblasti, které jsou za
hranicemi polárních kruhů) každodenní vystoupení, resp. sestoupení slunce nad, resp. za
obzor v důsledku zemské rotace. Z astronomického hlediska je východ Slunce či západ
Slunce definován jako okamžik, kdy se horní okraj slunečního disku nachází přesně na
ideálním horizontu – pro pozorovatele – za průměrných atmosférických podmínek při hladině
moře. S ohledem na atmosférickou refrakci je však skutečná poloha horního okraje
slunečního disku v daném časovém okamžiku již 34 úhlových minut pod horizontem.
V astronomii se zpravidla časové údaje počítají ke středu nebeského tělesa, východ Slunce či
západ Slunce jsou pak okamžiky, kdy je střed slunečního disku 50 úhlových minut pod
ideálním horizontem. Tato hodnota se získá součtem velikosti atmosférické refrakce při
obzoru (34‘) a poloviny úhlového průměru slunečního disku (16‘). Údaje o východu Slunce
a západu Slunce uváděné v relaci Počasí na České televizi se vztahují k 50. rovnoběžce
severní šířky a 15. poledníku východní délky. V jiných pořadech na konkurenčních
televizních se ovšem mohou vztahovat k jinému místu, např. Praha.
3 Závěr
Záležitosti, které se týkají východu Slunce a západu Slunce, nejsou natolik jednoduché, jak by
se mohlo na první zdát. Jde o tolik všední věc, že se u ní málokdo zamyslí. Zmatek do toho
mohou vnášet i veřejnoprávní a komerční televizní stanice, kdy každá udává jiné časy
východu Slunce a západu Slunce pro území České republiky.
4 Použitá literatura
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY Z FYZIKY 1

Zdeňka KIELBUSOVÁ
1 Úvod
V rámci interaktivního semináře byly prováděny experimenty z mechaniky tekutin a
molekulové fyziky. Žáci si experimentálně ověřili platnost Archimédova zákona pro kapaliny
i plyny, Pascalova zákona, zákonitosti plování těles, účinky přetlaku, podtlaku a
atmosférického tlaku a povrchového napětí.

Obr. 1 Průběh jednoho z experimentů
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY Z FYZIKY 2

Zdeňka KIELBUSOVÁ
1 Úvod
V rámci interaktivního semináře byly prováděny experimenty s termokamerou LabIR EDU.
Termokamera zachycuje teplotu předmětů tzn. intenzitu infračerveného záření, které vyzařují.
Intenzita infračerveného záření závisí na teplotě tělesa a jeho povrchu. Tato intenzita je v
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termokameře převedena na barevnou paletu. Kamera LabIR EDU je vyrobena přímo pro
vzdělávání a má velice jednoduché a intuitivní ovládání, takže se ji žáci během velmi krátké
doby naučili ovládat a mohli realizovat připravené experimenty.
Žáci si vyzkoušeli několik základních experimentů jako jsou: měření teploty osoby,
propustnost materiálů (viditelné světlo vs. tepelné záření), emisivita materiálů (schopnost
vyzařovat), přenos tepla, vedení tepla, proudění tepla v tekutinách či neviditelný inkoust. Dále
pak zkoumali rozdílnou dynamiku vedení tepla na různých materiálech (dřevo, kov, papír,
látka, sklo, plexisklo), sledovali exotermické a endotermické chemické reakce a zjišťovali,
zda se teplo uvolňuje anebo je nutné jej dodat.
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ŘEŠENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH ÚLOH Z MECHANIKY

Jiří Kohout
1 Úvod
Kurz byl zaměřen na řešení a diskuzi k některým vybraným problémům z různých oblastí
mechaniky. Jako motivace byly použity fyzikální problémy ze známých českých pohádek
S čerty nejsou žerty a Tři veteráni (Kohout, 2021). Řešeny byly například problémy spojené
s prouděním vody princezniným dlouhým nosem nebo fyzikálními parametry pytle dukátů.
Níže uvedeme podrobněji jednu netradiční úlohu zadanou účastníkům kurzu k rozmyšlení
během kurzu.
2 Příklad – určení správného řešení ze dvou možností
Žákům byla předložena dvě různá řešení stejné fyzikální úlohy s následujícím zadáním:
Injekční stříkačka délky L je naplněna vodou, přičemž plocha pístu je S1, plocha otvoru S2 a
hustota vody ρ. Určete, za jakou dobu při zanedbání tření a otvoru vyprázdníme stříkačku
působíme-li na její píst konstantní silou F. Z V prvním příkladě bylo použito řešení z online
skript ČVUT (Kolektiv autorů). V druhém případě šlo o upravené řešení z internetového fóra
(Neznámý autor). Níže je pro ilustraci uvedeno druhé z těchto možných řešení.
„No jestli ji tlačíš silou F po dráze l, tak ji předáš celkovou energii E = F*l. Pokud mohu
zanedbat vnitřní tření a projevy viskozity (což je v tomto případě silně nerealistické, ale
budiž), tak veškerá tato energie přejde v kinetickou energii té vody. Takže bude platit:

Ró odpovídá hustotě použité kapaliny. Z toho dostaneš pro výtokovou rychlost vody

.
A pokud vytéká rychlostí v, tak jí to zabete takovýto čas

Dosazením za v tak máme
=
“.
Žáci si měli obě řešení projít, zjistit, které z nich je správné, kde je problém v tom
nesprávném a za jakých okolností obě řešení splývají. Základní myšlenka spočívala v tom, že
správně bylo druhé řešení, protože ve výše citovaných skriptech nebylo vzato do úvahy, že
rovnice kontinuity je využitelná při popisu proudění tekutiny, ale v tomto případě začíná
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proces z klidu. Obě řešení splynou v okamžiku, kde je plocha pístu mnohem větší než plocha
otvoru, protože pak je rychlost proudění v stříkačce blízká nule a řešení dynamické na základě
rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice (1. způsob) tak odpovídá správnému řešení na
základě rovnosti vykonané práce a získané kinetické energie (2. způsob).
3 Závěr
Cílem příspěvku bylo představit zajímavé fyzikální problémy z oblasti mechaniky a vhodně je
motivovat (např. pomocí pohádek). Zároveň byla nadaným žákům prezentována atypická
úloha spočívající v nutnosti rozhodnout, které ze dvou předložených řešení je korektní a
pochopit vzájemnou vazbu obou představených způsobů řešení.
4 Použitá literatura
KOHOUT, J. Pohádková fyzika (Tři veteráni a S čerty nejsou žerty).
Dostupné na internetu: <http://home.zcu.cz/~jkohout4/pohadky.pptx>.
Kolektiv autorů. Řešené příklady z mechaniky tekutin. Fakulta stavební ČVUT. Dostupné na
internetu: <http://webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/priklady/Mechanika_resene_6.pdf>.
Neznámý autor. Injekční stříkačka. Dostupné na internetu:
<https://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=6409>.
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JADERNÁ FYZIKA VE SLUŽBÁCH HISTORIE A KRIMINALISTIKY

Jiří KOHOUT
1 Úvod
Přednáška byla zacílena na populárně naučnou demonstraci využití jaderné fyziky v oblastech
historie, archeologie a ve forenzních vědách. Vycházela z dříve realizované přednášky
popsané ve sborníku z Fyzikálního kempu z roku 2018 (Kohout, 2018), byla však rozšířena a
tematicky upravena tak, aby žáky vhodným způsobem teoreticky připravila na exkurzi do
Jáchymova, která byla stejný den v rámci kempu realizována. Z tohoto důvodu byl kladen
důraz na problematiku jaderného štěpení, obohacování uranu apod.
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2 Vybrané aplikace a souvislosti jaderné fyziky
2.1 Radiokarbonová metoda
Účastníci byli seznámeni s radiokarbonovou metodou umožňující datovat s poměrně velkou
přesností předměty staré až 40 000 let. Důraz byl kladen na nutnost kalibrace metody a
příslušných korekcí v důsledku proměnných hodnot radioaktivního uhlíku v atmosféře (např.
v důsledku změn magnetického pole Země, průmyslového efektu, zkoušek jaderných bomb
apod.). Konkrétně byl naznačen postup, jak odborníci převádějí radiokarbonové staří na
skutečné a jak to ovlivňuje přesnost metody. Užitečnost metody byla demonstrována na
několika známých příkladech (Turínské plátno, ledový muž Ozci, muž z Kennewicku…).
Další informace k radiokarbonové metodě lze nalézt v práci Kupky (2009).
2.2 Radioaktivní rovnováha
Byla vysvětlena problematika rozpadových řad a zjednodušeně osvětlen zákon radioaktivní
rovnováhy, podle něhož se po jisté době nastolí rovnováha spočívající v tom, že všechny
nuklidy v dané řadě mají stejnou aktivitu. Dále bylo demonstrováno, jak na základě narušení
radioaktivní rovnováhy při přípravě malířských pigmentů z olovnatých rud můžeme určovat
stáří obrazů a tím rozhodnout o tom, zda se jedná o originál či padělek. Efektivita této metody
byla demonstrována na konkrétních datech ze známého případu holandského padělatele
obrazů Hanse van Meegerena.
2.3 Jaderné štěpení, obohacování uranu, ochuzený uran
Žáci byly seznámeni s principy jaderné štěpné reakce a s problematikou obohacování uranu.
Rovněž byla diskutována problematika složení přírodního uranu včetně postupně klesajícícho
zastuoupení uranu 235 (aktuálně 0,7 %). Jako zajímavost byla zmíněna existence přírodního
jaderného reaktoru před dvěma miliardami let v Gabonu. Diskutováno bylo rovněž využití
tzv. ochuzeného uranu především ve vojenských aplikacích a jeho případných negativních
zdravotních důsledků.
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k představení meziooborových aplikací jaderné fyziky, v tomto
případě na využití v historii a kriminalistice. Jeho přínos byl i v uvedení žáků do dané
problematiky ve vztahu k následně realizované exkurzi.
4 Použitá literatura
KOHOUT, J. Jaderná fyzika ve službách historie a kriminalistiky. Sborník z odborného
přírodovědného kempu (matematika, fyzika) 2018. Dostupné na internetu:
<https://www.podporatalentu.cz/ke-stazeni.htm>.
KUPKA, J. Příklady využití radiokarbonové metody. Bakalářská práce, FPE ZČU, 2009.
Dostupné na internetu: <http://portal.zcu.cz/ - Prohlížení - Kvalifikační práce >.
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TIPY A TRIKY PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH FO

Jiří KOHOUT
1 Úvod
Kurz byl zaměřen na teoretické vysvětlení a praktické procvičení dvou velice užitečných
technik při řešení příkladů Fyzikální a Astronomické olympiády – rozměrové analýzy a
přechodu do jiné vztažné soustavy. Oba přístupy byly demonstrovány na dříve zadaných
příkladech z těchto olympiád.
2 Příklady řešitelné pomocí uvedených technik
2.1 Rozměrová analýza
Žaci byli nejprve seznámeni s podstatou rozměrové analýzy a s jednoduchými cvičnými
úlohami na tuto problematiku jako je např. následující:
Který z následujících vztahů pro moment setrvačnosti je určitě chybně (m – hmotnost, r –
vzdálenost, l – vzdálenost)?
1
1
1
J  ml2
J  mr2  ml2
12
12
3
a)
b)
1
1
1
J  ml2  mr2
J  mr2 l
12
4
12
c)
d)
.
Správně je přirozeně možnost d, protože výraz na pravé straně neodpovídá rozměru momentu
setrvačnosti. Následně již byly řešeny výpočtové úlohy inspirované online skripty Kulhánka
(2016) – například stanovení Planckova času a Planckovy délky. Pomocí rozměrové analýzy
byl rovněž (na základě úlohy z Astronomické olympiády) odvozen vztah pro entropii černé
díry, kde bylo demonstrováno, že tato technika neumožňuje určit číselné konstanty.

2.2 Přechod do jiné vztažné soustavy
Pomocí přechodu do jiné soustavy byly řešeny úlohy z krajského kola kategorie A 54. ročníku
Fyzikální olympiády (Úloha 1) a celostátního kola 59. ročníku kategorie A (Úloha 2).
Příslušná zadání i vzorová řešení těchto úloh je možné najít na stránkách soutěže
http://fyzikalniolympiada.cz/. Pro zajímavost byla diskutována i zajímavá úloha IV. 3 (racek)
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z 27. ročníku Fyzikálního korespondenčního semináře. Zadání i řešení této úlohy včetně
podrobné diskuze lze nalézt na https://fykos.cz/rocnik27/ulohy/serie4.
3 Závěr
Žáci si procvičili netradiční příklady, které lze vyřešit pomocí rozměrové analýzy nebo
přechodu do jiné vztažné soustavy. Dostali rovněž informace o zdrojích, v nichž je možné
nalézt další úlohy podobného typu.
4 Použitá literatura
KULHÁNEK, P. Fyzika 1 – semináře: příklady pro bakalářské studium. Praha, 2016.
Dostupné na internetu: <https://www.aldebaran.cz/studium/f1/pdfs/f1s.pdf>
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JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 1

Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval experimenty s kapalným dusíkem: zmrazování různých materiálů,
kapalnění kyslíku, desublimace a sublimace SF6, reakce supravodiče 1. a 2. druhu na
magnetické pole, model rychlovlaku maglev a další.
2 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
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kratinek@kmt.zcu.cz
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JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 2
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval experimenty z akustiky: podstata zvuku a jeho šíření, vznik zvuku v
hudebních nástrojích, stojaté vlnění, netradiční hudební nástroje.
2 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
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POHYB TĚLESA S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ

Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval využitím derivací a integrálů při grafickém řešení pohybových příkladů s
důrazem na Reemanův integrál.
2 Příklad se startující raketou
Raketa o hmotnosti 2 t s náplní paliva 12 t je poháněna raketovým motorem s výtokovou
rychlostí ω = 5000 km.h-1. Jaká je maximální možná sekundová spotřeba paliva q, příslušná
doba činnosti motorů a konečná rychlost rakety? Nejvyšší povolené zrychlení posádky je 7 g.
(1)

3 Řešení
Ze zákona

zachování

hybnosti

podle

[1]

vyjde

Protože je hmotnost rakety funkcí času:

pohybová

rovnice

rakety:

,

můžeme zrychlení vyjádřit také jako funkci času:
.
Po započítání tíhového zrychlení, působícího proti směru pohybu dostaneme vztah pro
celkové zrychlení rakety:

.

Časový průběh zrychlení je zachycen na následujícím obrázku.
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obr. 1
Výslednou rychlost spočteme jako integrál – plochu pod křivkou zrychlení v příslušném
intervalu.
Toho lze pohodlně dosáhnout i bez znalosti analytického vyjádření integrálu – Reemanovým
integrálem pomocí tabulky v Excelu.

obr. 2
Interval, během kterého raketa zrychlovala, dostatečně jemně rozdělíme. Do prvního sloupce
tabulky vložíme jednotlivé časy. Do druhého sloupce vložíme vzorec pro výpočet zrychlení v
daném okamžiku. Ve třetím sloupci pak pro každý malý interval vypočteme plochu pod
křivkou – okamžitá hodnota zrychlení vynásobená časovým intervalem (plocha červeného
obdélníčku na obr. 2. Výsledná rychlost je dána součtem všech dílčích plošek pod grafem.
4 Použitá literatura
[1] https://reseneulohy.cz/2311/raketa
[2] https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/Aplikace16/Prace/Raketova_rovnice.pdf
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PRAKTICKÉ MĚŘENÍ POHYBU TĚLESA S PROMĚNOU
RYCHLOSTÍ

Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval měřením a zpracováním dat za pomoci analýzy videa v programu
Tracker.
2 Zadání
Sestrojte graf časového průběhu zrychlení lihové rakety.
3 Zpracování měření
Natočené video startující rakety načteme programem Tracker (obr. 1) a získáme tabulku
závislosti souřadnice rakety v závislosti na čase. Popis práce s programem včetně ukázkových
videí naleznete v odkazu [1], kde je také možné tento freeware stáhnout.

obr. 1
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obr. 2
Na obr. 2 jsou vidět naměřená data v tabulkové i grafické podobě.
Mnohem větší možnosti zpracování dat po jejich označení a překopírování nabízí Excel. Pro
každý časový interval můžeme spočítat okamžitou rychlost
(ve skutečnosti je to
průměrná rychlost v malém časovém intervalu. Stejně tak pro každý časový interval spočteme
zrychlení

(obr. 3)

obr. 3

obr. 4

Po vynesení souřadnice (obr. 4), rychlosti (obr. 5) a zrychlení (obr. 6) do grafů, zjišťujeme, že
reálně naměřená data mohou být značně odlišná od očekávaného teoretického průběhu.
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obr. 5

obr. 6

Z grafu souřadnice (a ještě lépe z grafu rychlosti) je zřejmé, že mezi šestým a sedmým
naměřeným bodem došlo k přibrzdění rakety. Průběh souřadnice je v tomto místě zalomený a
graf rychlosti skokově klesne. Dále je v grafu rychlosti vidět odskočení čtvrtého bodu. Ten je
vypočten z třetího a čtvrtého bodu souřadnice – zde zřejmě nastala drobná chyba v měření. Z
těchto nespojitostí grafu rychlosti pak plynou chybné hodnoty zrychlení – body 4, 5, 7.
Jak tedy spočítat co nejpřesněji zrychlení rakety?
Pokud vyjdeme z prvních šesti bodů rychlosti a
vynecháme chybný čtvrtý bod (obr. 7), můžeme
graf proložit křivkou (obr. 8).
obr. 7

obr. 8

obr. 9

Z rovnice proložené křivky můžeme dopočítat teoretické hodnoty rychlosti (třetí sloupec
obr. 7). Z těchto vyhlazených hodnot pak ke každému intervalu dopočteme podle vztahu
příslušné zrychlení (čtvrtý sloupec obr. 7). To je zachyceno v grafu na obr. 9. Je
tedy vidět, že se nejedná o rovnoměrně zrychlený pohyb, ale zrychlení v první části pohybu
postupně narůstá od hodnoty 60 ms-2 do 150 ms-2.
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ZAJÍMAVÉ POKUSY Z ELEKTROSTATIKY

Pavel MASOPUST
1 Úvod
Příspěvek účastníkům kempu na experimentech demonstroval některé jevy z elektrostatiky.
Nejprve byly shrnuty fyzikální základy později demonstrovaných experimentů (elektrický
náboj, elektrování třením, princip elektrostatických generátorů, elektrické napětí, elektrický
proud) a na tomto teoretickém základě předvedena řada experimentů: nabíjení polystyrenu,
skla třením kůží, novoduru třením látky, elektrostatické přitažlivé a odpudivé síly, přenos
náboje, vedení náboje ve vodičích, kapacita vodičů, měření náboje elektronickým
coulombmetrem, princip elektroskopů, jiskrové výboje, Van de Graaffův generátor.
Podrobněji byl demonstrován vznik a vedení elektrického proudu v plynech. Jiskry, blesky,
výboje. Překrásné ukázky fyziky v přírodě.
Diskutována byla teorie nesamostatného a samostatného výboje za atmosférického a
sníženého tlaku a druhy výbojů. Studenti tak mohli sledovat jiskrové výboje z Ruhmkorfova
induktoru, Van der Graafova generátoru a několika ručních generátorů. Dále shlédli výboj
v trubici, ze které byl postupně vyčerpáván vzduch a mohli pozorovat katodové a anodové
světlo z různých trubic. Komentována byla i historická důležitost těchto druhů záření.
Odlišnost výboje v různých plynech byla demonstrována sadou výbojových trubic s neonem,
vodíkem, heliem a dalšími prvky. Obloukový výboj a koróna byla předvedena při
experimentech s transformátory. Vrcholem pak byla praktická ukázka dvou konstrukcí
Teslova transformátoru. Všechny experimenty si studenti mohli sami vyzkoušet a detailně
prohlédnout.
Experimentální část sloužila jako předstupeň k výpočtům v další části fyzikálního kempu.
2 Použitá literatura
LIAO S., DOURMASHKIN P., BELCHER J., Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus,
[Online], [cit. 1. 9. 2021],
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Dostupné na internetu: <http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/283-samostatny-vyboj-vplynu-za-atmosferickeho-a-za-snizeneho-tlaku>
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ŘEŠENÍ SLOŽITĚJŠÍCH PŘÍKLADŮ Z ELEKTŘINY A
MAGNETISMU

Pavel MASOPUST
1 Úvod
Přednáška navazovala na předchozí experimentální část a kvantitativně uchopovala
v předchozím kvalitativně komentované ukázky.
Přednáška diskutovala použití a meze možnosti použití Coulombova zákona. Základní vzorec
rozšířila tak, aby byl platný vektorově a byly počítány úlohy s Coulombovým zákonem
související. Byl propočten Bohrův model atomu vodíku, spočteno jakou silou by se
přitahovaly náboje získané z různých těles a popsána souvislost Coulombova a Newtonova
gravitačního zákona. Řešeny byly příklady především z [1] (sekce II a III) a [2] (část II,
kapitoly 22, 23, 24). Příklady (většinou řešené) lze najít v těchto publikacích.
V přednášce bylo ukázáno, jak lze Coulombův zákon využít i pro nebodové náboje a pomocí
principu superpozice počítat síly i mezi rozměrnějšími tělesy.
2 Použitá literatura
[1] LIAO S., DOURMASHKIN P., BELCHER J., Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus,
[Online], [cit. 1. 9. 2015],
Dostupné na internetu: < http://www.aldebaran.cz/elmg/kurz.html>
[2] HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 817196-213-9
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JEDNODUCHÉ ÚLOHY Z TEORIE RELATIVITY

Pavel MASOPUST
1 Úvod
Příspěvek studenty dostupnou formou (bez složité matematiky) seznámil s okolnostmi a
experimenty, které vedly k vzniku Speciální teorie relativity. Principiálně byly odvozeny
rovnice Lorenzovy transformace a diskutovány jevy, které z ní vyplývají (kontrakce délek,
dilatace času, relativistické skládání rychlostí). V druhé části byl probrán pohled na
relativistickou hmotnost, vztah mezi energií a hmotností. Diskutovány byly také základní
myšlenky Obecné teorie relativity.
2 Použitá literatura
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
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ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ÚLOH ŠKOLNÍCH KOL FO

Petr Mazanec
1. Úvod
V přednášce bylo ukázáno řešení úloh z minulých ročníků fyzikální olympiády.
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2. Zadání příkladů
2.1 Příklad 1 (51. ročník FO kategorie A – školní kolo)
Automobil (za jízdy po přímé trati)
Automobil má motor o maximálním výkonu Pm = 95 kW a jeho hmotnost s jednou osobou je
m = 1 000 kg. K uvedení do pohybu odbrzděného automobilu se zařazeným ” neutrálem“ na
vodorovné silnici musel přivolaný pomocník vyvinout ve vodorovném směru sílu o velikosti
F0 = 120 N. Předpokládejte, že velikost odporové síly je popsána funkcí
Ft = Av2 + F0,
kde A je konstanta a v je velikost okamžité rychlosti.
a) Řidič provedl experiment: vyjel na vrchol kopce, z něhož se přímočará vozovka svažuje
pod stálým úhlem α = 4,0°. Automobil po rozjezdu z kopce a po zařazení ”neutrálu“ dosáhl
stálé rychlosti v1 = 72 km/h. Určete konstantu A.
b) Jaký musí být výkon P1 motoru, aby se automobil pohyboval stálou rychlostí v1 = 72 km/h
po vodorovné vozovce?
c) Při jízdě stálou rychlostí musí motor pracovat se stálým výkonem. Sestrojte graf závislosti
výkonu P motoru na rychlosti v a určete maximální rychlost vm při výkonu Pm.
d) Automobil podle bodu a) sjel k úpatí kopce a pokračoval v jízdě se zařazeným ”neutrálem“
po vodorovné přímé vozovce. V jaké vzdálenosti l0 od úpatí se zastavil bez použití brzdy?
Řešení:
FO51A1_R.dvi (fyzikalniolympiada.cz)
2.2 Příklad 2 (51. ročník FO kategorie B – školní kolo)
Pohyby v planetární soustavě
O planetě Mars zjistili astronomové na základě měření z povrchu Země, že siderická doba
oběhu Marsu je TM = 1,881 roku. V úloze vystačíme při řešení problémů s modelem, v němž
se obě planety pohybují po kružnicích, jejichž střed splývá se středem Slunce.
a) Určete poloměr kružnice, po níž se pohybuje střed Marsu, a rychlost pohybu středů obou
planet při jejich pohybu kolem středu Slunce.
b) Z údajů o pohybu Marsu kolem Slunce určete hmotnost Slunce.
c) Jestliže se středy Slunce, Země a Marsu dostanou přibližně do téže polopřímky, pak právě
o půlnoci začneme naše pozorování. Za jak dlouho se tato situace bude opakovat? Tato doba
se nazývá synodická oběžná doba.
Řešení:
FO51B1_r.dvi (fyzikalniolympiada.cz)
2.3 Příklad 3 (51. ročník FO kategorie C – školní kolo)
Zadání: Macocha
Z okraje vyhlídkové plošiny Macochy vrhl chlapec svisle dolů kámen s počáteční rychlostí o
velikosti 5,0 m·s− 1. Za dobu 5,20 s od začátku vrhu byl slyšet dopad kamene na vodní
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hladinu. K vrhu došlo při teplotě vzduchu 20 °C, při níž se zvuk ve vzduchu šíří rychlostí
343 m · s− 1.
Určete
a) výšku horního okraje propasti nad vodní hladinou a dobu od začátku vrhu, za kterou dopadl
kámen na vodní hladinu,
b) velikost rychlosti, s jakou dopadl kámen do vody.
Odpor vzduchu zanedbejte.
Řešení:
FO51c1_r.dvi (fyzikalniolympiada.cz)
3. Závěr
Bylo provedeno řešení tří fyzikálních úloh, zadaných v 51. ročníku této soutěže v kategoriích
A, B a C ve školním kole.
4. Použitá literatura:
Zadání školního kola FO v 51. ročníku této soutěže, www-stránky ÚV FO
5. Kontakt na autora
Mgr. Petr Mazanec
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
pmazanec@mikulasske.cz

FYZIKA V KNIHÁCH A VE FILMU

Jan PLZÁK
1 Úvod
Kurz byl zaměřen na kinematiku a její uplatnění ve filmech s fyzikální tématikou. V úvodní
části byli žáci seznámeni s několika ukázkami z celovečerních filmů, kde měli kriticky
zhodnotit, zda děj je fyzikálně možný či zcela nemožný.
2 Thorovo kladivo
Thorovo kladivo je z pohledu fyziky zajímavý předmět. Je vytvořený z hmoty zhroucené
hvězdy, musí být velmi dobrým vodičem neb je z něho možné sesílat velmi silné elektrické
výboje, s jeho pomocí je možné létat.
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Roztočením kladiva v ruce a změnou poloměru otáčení je možné dosáhnout změny hybnosti
a tím síly, která uživatele může vynést vzhůru.
Pro odhad hmotnosti kladiva je možné využít odvození, která vytvořil Ralph Fowler v roce
1926 při výpočtech bílých trpaslíků nebo odvození Roberta Oppenheimera a George Volkoffa
z roku 1934, kde se řešila termodynamická rovnováha neutronové hvězdy.
3 Závěr
Cílem kurzu bylo žáky seznámit s kinematikou ve filmech. V jeho průběhu si nejenom
procvičili kritické myšlení, ale také počítání slovních úloh na pohyb po kružnici.
4 Použité filmy
Captain America: The First [film]. Režie JOHNSTON, Joe. USA, 2011.
The Avengers [film]. Režie WHEDON, Joss. USA, 2012.
Avengers: Age of Ultron [film]. Režie WHEDON, Joss. USA, 2015.
Thor: Ragnarok [film]. Režie WAITITI, Taika. USA, 2017.
Avengers: Infinity War [film]. Režie RUSSO, Anthony, RUSSO, Joseph. USA, 2018.
Avengers: Endgame [film]. Režie WHEDON, Joss. USA, 2019.
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