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Abstrakt 

Tato bakalářská práce má za cíl shromáždit příklady využití překládání papíru z různých 

oblastí matematiky. Je ukázáno řešení antických úloh, návody na modelování 

pravidelných n-úhelníků, kuželoseček a průměrů lichoběžníku pomocí překládání papíru. 

Překládání papíru je využito i pro důkazy Pythagorovy věty a algebraických identit. Práce 

obsahuje i další příklady využití překládání papíru. 
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Abstract 

This thesis aims to collect examples of the use of paper folding in various mathematical 

areas. It also demonstrates solutions of ancient mathematical tasks, instructions for 

modelling regular n-sided polygons, conic sections and areas of trapezoids with the use 

of paper folding. Paper folding is also used for the proofs of Pythagoras' theorem and 

algebraic identities. The thesis includes other examples of the use of paper folding as 

well. 
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1 Úvod 

Téma překládání papíru jsem si pro psaní bakalářské práce vybrala proto, že mě zaujalo 

jeho využití při řešení matematických úloh. Práce s papírem pomáhá přiblížit řešení 

některých úloh, lépe ho pochopit a v některých případech i zjednodušit. Tato bakalářská 

práce si proto klade za cíl vytvořit sbírku úloh na využití překládání papíru (paper folding) 

pro nejrůznější oblasti matematiky včetně výpočtu obsahů a úprav algebraických výrazů. 

Pro představení konstrukčních postupů je potřeba velké množství nákresů. Aby byla práce 

pro čtenáře lépe čitelná, byla konzistentní a postupy používaly stejné značení, vytvářela 

jsem vlastní konstrukce v programu GeoGebra a následně obrázky upravovala 

v grafickém programu GIMP. 

Na začátku práce je představena stručná historie origami, kde se objevují první skládanky 

a jak se origami rozšířilo po celém světě. Dále bude ukázán systém značení postupů 

při skládání papíru a základní axiomy. Jedna z kapitol je věnována papírům vhodným 

pro skládání a typům skládanek. Dále uvádím způsoby dělení úseček na shodné části, 

které jsou důležité pro další vytváření skládanek. 

Stěžejní část práce představuje úlohy z nejrůznějších oblastí matematiky. Pomocí 

překládání papíru jsou představena elegantní řešení antických úloh (trisekce úhlu, 

zdvojení krychle, kvadratura kruhu), které jsou pomocí Euklidovské geometrie 

neřešitelné. Ukazuji příklady z konstrukcí pravidelných n-úhelníků. Konkrétně uvádím 

postupy pro pravidelný trojúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník a sedmiúhelník. Jedna 

z kapitol je věnována určování obsahů rovinných útvarů. Dále představuji možnosti 

vymodelování kuželoseček (paraboly, elipsy, hyperboly). Ukázán je důkaz Pythagorovy 

věty a konstrukce Pythagorejských trojúhelníků. Práce obsahuje i kapitolu o využití 

překládání papíru pro pochopení matematických vzorců. 

V poslední části práce uvádím příklady dalších úloh řešitelných pomocí překládání 

papíru, které mě zaujaly (např. z oblasti Sangaku, hledání nejkratší hrany vzniklé 

přeložením papíru, trojúhelníku s největším obsahem a další). 
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Poznámka: Na zdroje z internetových stránek, z nichž jsem čerpala některé návody, budu 

odkazovat číslem v hranatých závorkách. Tyto zdroje jsou uvedeny v kapitole Seznam 

literatury. 
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2 Origami 

Origami je umění překládání papíru. Název pochází z japonského ori – překládat 

akami – papír. Můžeme jej tak doslovně přeložit jako „skládaný papír“. Origami bývá 

považováno za japonské umění. Ovšem podle Robinsona (2004) jsou Španělé 

přesvědčeni, že origami vzniklo v Evropě. Dokonce ani nepoužívají název „origami“ 

a mají pro skládání papíru svůj výraz „papiroflexia“. Pravděpodobný vznik origami se 

však předpokládá v 9. století v Číně společně se vznikem výroby papíru. Robinson uvádí, 

že se výroba papíru, která s origami úzce souvisí, rozšířila mezi Araby, kteří se naučili 

vyrábět papír od čínských vězňů v roce 751 v Samarkandu. V roce 1036 se výroba papíru 

dostala do Španělska, do Francie dorazila roku 1189, do Německa roku 1388 a do Anglie 

1490. Nicméně nemáme žádné přímé důkazy o rozšíření překládání papíru do Evropy 

před rokem 1600. Nevíme proto, jestli origami vzniklo v jedné zemi, pravděpodobně 

v Číně nebo Japonsku, a poté se šířilo, nebo jestli vzniklo nezávisle na více místech 

(Robinson, 2004). 

2.1 Japonsko 

Sakoda (1997) uvádí, že první origami sloužilo při náboženských obřadech a jako 

výzdoba svatyní. Nyní se překládání papíru využívá spíše pro zábavu než 

pro ceremoniály. V Japonsku dnes slouží origami hlavně jako forma hry pro děti. 

Tradiční verze origami sestávala z přehýbání čtvercových listů papíru a vytváření objektů 

bez stříhání a lepení. Tradičními tvary jsou přilba „kabuto“, dvojitá loď „nisobune“, loď 

naruby „fune“, panenka „yakkosan“ a sedící jeřáb „tsuru“. Původní formy origami jsou 

častěji placaté než třírozměrné, podlouhlé a méně dekorativní. Výjimku tvoří sedící jeřáb, 

který je v Japonsku nejoblíbenější (Sakoda, 1997). 
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Obr. 1: Japonské origami (Sakoda, 1997) 

2.2 Západ 

Podle Robinsona (2004) pocházejí první zmínky o překládání papíru z Egypta, Řecka, 

Říma a Byzantské říše, a to ve formě obrázků, které ukazují, že překládání byla oblíbená 

forma dekorace oděvů. Blíže k překládání papíru má pak skládání ubrousků, které 

se dostalo do módy v 16. století. Zdobily se jimi stoly. Ubrousky byly skládány do tvarů 

ovoce, zvířat a lodí. V italských a německých knihách ze 17. století můžeme najít tvary, 

které se používají i dnes, základ vodní bomby a šátečkový sklad (Robinson, 2004). 

 

Obr. 2: Základ na vodní bombu1, Šátečkový sklad2 

2.3 Systém značení 

Lang (1988) píše o významném rozvoji překládání papíru, ke kterému došlo v padesátých 

a šedesátých letech dvacátého století. Akira Yoshizawa, který je považován za největšího 

                                                 
1https://origami.me/beginners-guide/ 
2https://www.origami.cz/Bin/blintz.gif 
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origamistu, vynalezl systém značení pomocí teček, pomlček a šipek. Tento způsob 

značení se pro svoji univerzálnost brzy začal používat v téměř všech knihách o skládání 

papíru. Systém je tak jednoduchý a univerzální, že umožnil lidem skládat výtvory 

bez znalosti cizího jazyka.  

Systém značení tvoří symboly, šipky a základní sklady, které popisují skládanky origami 

(Lang, 1988), viz obr. 3. 

 

Obr. 3: Origami jazyk3 

2.4 Axiomy 

V roce 1989 představil matematik Humiaki Huzita šest operací skládání, které jsou dnes 

známy jako Huzitovy axiomy [15]. Ty představují šest způsobů, jak definovat sklad 

využitím existujících bodů a čar. Dlouho převládalo přesvědčení, že pomocí těchto šesti 

axiomů lze vytvořit všechny základní konstrukce Euklidovské geometrie. Až v roce 2002 

se ukázalo, že existuje ještě jeden přehyb, který nebylo možné vytvořit pomocí již 

známých axiomů. Axiomy byly proto rozšířeny o sedmý francouzským matematikem 

F. J. Justinem. 

Axiomy uvedu podle Langa [15] (viz obr. 4). 

(O1) Máme-li dva body 𝑃1 a 𝑃2, můžeme složit hranu, která jimi prochází. 

(O2) Máme-li dva body 𝑃1 a 𝑃2, můžeme složit hranu tak, aby 𝑃1 ležel na 𝑃2. 

                                                 
3http://origami.webz.cz/technikaskladani.htm  
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(O3) Jsou-li dány dvě přímky (hrany) 𝑝1  a 𝑝2, můžeme složit hranu tak, aby přímka 

𝑝1  ležela na přímce 𝑝2. 

(O4) Je-li dán bod 𝑃1 a přímka 𝑝1, můžeme složit hranu, která je kolmá k 𝑝1  a zároveň 

prochází bodem 𝑃1. 

(O5) Jsou-li dány body 𝑃1, 𝑃2 a přímka 𝑝1, můžeme složit hranu tak, aby bod 𝑃1 ležel 

napřímce 𝑝1 a zároveň tato hrana procházela bodem 𝑃2. 

(O6) Jsou-li dány dva body 𝑃1, 𝑃1 a dvě přímky 𝑝1, 𝑝2, můžeme složit hranu tak, aby bod 

𝑃1 ležel na přímce 𝑝1 a zároveň bod 𝑃2 ležel na přímce 𝑝2. 

(O7) Je-li dán bod 𝑃1 a přímky 𝑝1, 𝑝2, můžeme vytvořit přehyb bodu 𝑃1 na přímku 𝑝1, 

který je kolmý na přímku 𝑝2. 

 

Obr. 4: Axiomy překládání papíru (vlastní obrázek) 

Každý z axiomů umožňuje sestrojit nějakou základní konstrukci geometrie. První axiom 

říká, jak přehýbáním vytvořit přímku, která prochází dvěma zadanými body. Pomocí 

druhého axiomu můžeme získat osu libovolné úsečky. Třetí axiom slouží k získání osy 

úhlu, nebo pokud máme dvě rovnoběžky, tak získáme osu pásu, který tvoří. Axiom čtyři 

je postup, jak spustit kolmici na přímku z daného bodu. Pátý a sedmý axiom využijeme 

pro konstrukci tečny k parabole. Pomocí axiomu číslo šest se vytvoří společná tečna dvou 

parabol. 
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2.5 Papír na překládání 

Jak již bylo řečeno, origami lze doslovně přeložit jako skládaný papír, a právě papír je 

velice důležitou součástí tohoto umění. 

Podle Granta (1881) bylo materiálů, na které lidé zaznamenávali texty, mnoho druhů. 

Nejstaršími jsou, pravděpodobně, kameny a kovové destičky. Používaly se ale také 

například dřevěné destičky. Později byl vynalezen papyrus, který nejenže otevřel nové 

možnosti pro umění písemnictví, ale navíc bylo velmi snadné s ním manipulovat. Vyráběl 

se z tenkých kůží zbavených srsti. V zemích, kde nebyly podmínky pro vynalezení 

papyru, byl objeven pergamen. Pergamen byl tak odolný a kvalitní, že je stále využívaný 

ve všech evropských zemích při důležitých událostech (Grant, 1881). 

Papír, jak jej známe dnes, byl vynalezen v Číně asi dvě století před naším letopočtem. 

Nicméně trvalo přibližně další tisíciletí, než se dostal i do Evropy. První zmínky o využití 

papíru v Evropě máme až v jedenáctém století. Evropané se výrobu papíru naučili 

od muslimů, kteří tehdy vládli Španělsku a nechali na území Evropy vybudovat první 

papírny (Bloom, 2001). V nich se z lněných pláten a jiných zbytků látek vyráběl pevný, 

a přesto pružný, materiál vhodný pro psaní. Látky byly nejprve mláceny kladivy 

poháněnými vodou. Výsledná buničina byla smíchána s vodou, nanesena na desky 

a sušena. Mniši i nadále psali své rukopisy na drahý pergamen, ale střední třída notářů 

a obchodníků v jižní Evropě upřednostnila papír jako vhodné médium pro evidenci 

obchodních dokumentů.  

Z kulturního a uměleckého hlediska je redukce ceny materiálu vhodného pro psaní, které 

se docílilo díky vynálezu papíru, velice významná. Knihy psané na papyru nebo 

pergamenu byly tak drahé, že byly dostupné jen malému zlomku lidí [17]. Produkcí 

levného materiálu a jeho rozšířením na východním i západním obchodu Arabové učinili 

vzdělávání přístupné všem. Přestalo být privilegiem nejbohatší vrstvy a způsobilo, 

že rozkvět mentální aktivity vedl k nové éře civilizace. 

Origami lze tvořit z nejrůznějších materiálů. Na základní skládačky postačí běžný papír. 

V posledních desetiletích ale došlo k rozvoji origami. Modely se staly 

komplikovanějšími, obsahují větší množství drobnějších záhybů, pro které je běžný papír 

příliš tuhý. Existují ale i druhy papírů speciálně vhodných pro origami. Výběr záleží 
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na typu skládačky, kterou chceme vytvořit. Uvedu zde několik druhů papíru vhodných 

pro skládání [17]. 

Papír, který se nazývá kami, je tenčí než běžný papír, má zářivé barvy a je ve tvaru 

čtverce. Často je považován za papír tradičně používaný pro skládání po několik stovek 

let. Pravdou ale je, že byl vytvořen až ve dvacátém století pro tvorbu ve školách. Má své 

nevýhody, protože je tenčí, není příliš pevný a barvy jsou nestálé. 

Lang uvádí, že jedním z největších problémů, se kterými se lidé v origami ve dvacátém 

století setkali, bylo skládání třídimenzionálních a zakřivených tvarů. Protože papír kvůli 

své pružnosti nedokázal udržet zakřivení na svém místě, hledali lidé způsoby, jak problém 

řešit. Byly vyvinuty techniky skladů, které udržely křivky. Výborné řešení bylo ale 

nalezeno v šedesátých letech dvacátého století. Pro origami se začal využívat alobal. 

Je velice tenký a dostatečně pevný, největší přínos má ale v tom, že je ohebný a 

tvarovatelný. Můžeme proto pomocí něj dobře tvarovat křivky, které drží tvar. Dnes jej 

již můžeme najít v obchodech nastříhaný na čtverce přímo pro účely origami. 

Dalším typem papíru, o kterém Lang hovoří, je sendvičový papír, který je speciálně 

vrstvený. Jedna vrstva je tvořena hedvábným papírem a druhá alobalem. Tato kombinace 

propůjčuje papíru jak tvarovatelnost alobalu, tak pevnost papíru. Využijeme toho 

především při skládání složitějších modelů.  

Při technice mokrého skládání potřebujeme od papíru specifické vlastnosti. Na papír 

se pro jeho zjemnění aplikuje při skládání voda, čímž docílíme jemnějších záhybů. 

To umožňuje vytvarovat jemné a zároveň ostré sklady, které po vyschnutí drží pevně tvar. 

Tuto techniku umožňuje především vodou rozpustné lepidlo, které je často přidáváno 

do papíru při jeho výrobě, protože při vysychání zpevňuje vlákna a drží je lépe 

pohromadě. Lang uvádí, že každá papírna používá jinou koncentraci lepidla, čímž se liší 

vlastnosti papírů. Při vysychání lepidlo opět papír zpevňuje v nové konfiguraci. Čím více 

lepidla papír obsahuje, tím razantnější je rozdíl v ohebnosti před namočením a tuhostí 

po vyschnutí. Pro origami jsou tudíž vhodnější papíry s vyšším obsahem lepidla. 

Velké množství origami figur vyžaduje papír s rozdílnými barvami na opačných stranách. 

Tradiční origami papír je dvojbarevný, ale častěji se používají jednobarevné. Již zmíněný 

Yoshizawa vynalezl papír, který řeší všechny tři požadavky pro skládání. Je dvojbarevný, 
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obsahuje dostatečné množství lepidla pro mokré skládání a je dostatečně tuhý. Technice, 

kterou je tento papír vyráběn, se říká anglicky back-coating. Jedná se o slepení dvou různě 

barevných tenčích papírů vodou ředitelným lepidlem. 

Lang uvádí jako výhodu, že technika back-coating umožňuje použití většího množství 

papírů pro mokré skládání. Nevýhodou je, že se tloušťka papíru zdvojnásobuje, což může 

být pro určité modely nevhodné. Vhodnější proto je použít jednotlivé listy papíru, kterým 

dodáme tuhost. K tomuto účelu se používá methylcelulóza, zatímco samotný papír je 

tvořen z celulózy. Methylcelulóza je celulóza chemicky upravená tak, aby byla rozpustná 

ve vodě. Většinou je ve formě bílého prášku, který se smíchá s vodou, čímž vznikne 

viskózní roztok nebo gel. Roztok jednoduše natřeme na papír a necháme uschnout. 

Malou nevýhodou takto upravených papírů podle Langa je, že se roztok methylcelulózy 

často nasákne skrz papír do dalších vrstev, a tím po vyschnutí slepí model permanentně. 

2.6 Typy skládanek 

Origami skládanky můžeme dělit na tři typy. Pohyblivé skládanky, se kterými lze 

manipulovat, například skákací žába (viz obr. 5 vlevo). Dalším typem je modulární 

origami. Takové origami je složeno z více dílů, které se do sebe zasouvají. Někdy se tento 

druh origami nazývá 3D. Příkladem jsou ozdobné květinové koule (viz obr. 5 uprostřed). 

Posledním typem je mokré origami (viz obr. 5 vpravo).  

 

Obr. 5: Skákací žába4, Modulární origami5, Mokré origami6 

                                                 
4https://torrehercul.com/images/idee-facile-origami-grenouille.jpg 
5https://cz.depositphotos.com/193957502/stock-video-modular-origami-ball-on-green.html 
6https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-beroune-si-prohlednete-nejvetsi-vystavu-origami-v-ceske-     

republice/766021 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-beroune-si-prohlednete-nejvetsi-vystavu-origami-v-ceske-
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3 Využití překládání papíru v matematice 

3.1 Dělení úsečky na shodné části 

Než se podíváme na úlohy, které lze řešit pomocí skládání papíru, uvedeme základní 

konstrukci. Ta spočívá v rozdělení strany papíru na určitý počet stejných částí.  

Rozdělit úsečku na dvě shodné části je jednoduché. Přiložíme okraje úsečky na sebe. 

Takto můžeme pokračovat v dělení na polovinu, a můžeme tudíž získat čtvrtiny, osminy, 

šestnáctiny a tak dále. Obecně tak můžeme úsečku rozdělit na části velikostí 
1

2𝑛
.  

 

Obr. 6: Dělení na části 
1

2𝑛 (vlastní obrázek) 

Další důležitou konstrukcí je rozdělení úsečky na třetiny. Na čtvercovém papíře 

vytvoříme sklad, který jej dělí na polovinu (viz obr. 7), dále vytvoříme přehyb podél 

úhlopříčky. Poté skladem vytvoříme úhlopříčku horního obdélníku. Bod, kde se protínají 

úhlopříčka čtverce a úhlopříčka obdélníku, označuje vzdálenost 
1

3
 od horního i pravého 

okraje čtverce [21]. 

 

Obr. 7: Dělení na třetiny (vlastní obrázek) 

Důkaz 

Nejprve ukážeme, že bod 𝐴 leží ve vzdálenosti 
1

3
 od pravého okraje čtverce. Trojúhelníky 

𝐷𝐶𝐸 a 𝐴𝐵𝐷 jsou oba pravoúhlé a mají společný úhel |∢𝐸𝐷𝐶| = |∢𝐴𝐷𝐵| (viz obr. 8), 
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proto jsou podobné podle věty (uu). Platí tudíž rovnost poměrů stran trojúhelníků 
|𝐸𝐶|

|𝐸𝐷|
= 

=
|𝐴𝐵|

|𝐵𝐷|
. Rovnost můžeme podle obrázku vyjádřit jako 

1
1

2

=
𝑣

1

2
𝑣
. Po úpravě získáme 𝑣 =

1

3
. 

Trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 je pravoúhlý s úhlem |∢𝐵𝐶𝐴| = 45° a tudíž je |∢𝐶𝐴𝐵| = 45°. 

Trojúhelník je tedy rovnoramenný, a proto je |𝐵𝐶| = 𝑣 =
1

3
. Tím jsme dokázali, že bod 𝐴 

leží ve vzdálenosti 
1

3
 od horního i pravého okraje čtverce. 

 

Obr. 8: Dělení na třetiny – důkaz (vlastní obrázek) 

Dále podle Langa [16] ukážu, jak přehýbáním zkonstruovat libovolnou část jednotkové 

úsečky o velikosti 
𝑎

𝑏
 . Využívá se dvou přehybů. První z nich je úhlopříčkou čtverce. 

Druhý spojuje dva body na protilehlých stranách papíru (viz obr. 9). Pro postup budeme 

předpokládat stranu čtverce o velikosti 1. 

1. Začneme se čtvercovým papírem, na kterém složíme úhlopříčku. 

2. Vyznačíme vzdálenosti 𝑤 a 𝑥 a označíme body 𝑊 a 𝑋.  

3. Body 𝑊 a 𝑋 vedeme hranu.  

4. Protnutím úhlopříčky a této hrany vznikne bod. Spuštěním kolmice z tohoto bodu na 

strany papíru vyznačíme velikost 𝑦.  
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Obr. 9: Konstrukce části jednotkové úsečky o velikosti  
𝑎

𝑏
 (vlastní obrázek) 

 

Obr. 10: Část jednotkové úsečky o velikosti  
𝑎

𝑏
 – důkaz (vlastní obrázek)  

V trojúhelníku 𝑄𝑃𝑊 jsou |𝑄𝑊| = 𝑤 − 𝑦 a |𝑄𝑃| = 𝑦 (viz obr. 10). V trojúhelníku 𝑅𝑋𝑊 

jsou |𝑅𝑊| = = 𝑤 − 𝑥 a |𝑅𝑋| = 1. Protože Jsou trojúhelníky podobné podle věty (uu), 

platí rovnost poměrů stran 
𝑤−𝑦

𝑦
=

𝑤−𝑥

1
. Po úpravě získáme výraz 𝑦 =

𝑤

1+𝑤−𝑥
. Protože je 

𝑧 = 1 − 𝑦, můžeme jej vyjádřit, jako 𝑧 =
1−𝑥

1+𝑤−𝑥
. 

Myšlenka je taková, že si zvolíme počáteční velikosti 𝑤 a 𝑥, které jsou relativně snadno 

sestrojitelné, abychom získali část jednotkové úsečky o velikosti 𝑦 =
𝑎

𝑏
. Zvolíme tedy 

𝑤 a 𝑥 tak, aby byly zlomky tvaru 𝑤 =
𝑚

𝑝
 a 𝑥 =

𝑛

𝑝
, kde 𝑚 a 𝑛 jsou přirozená čísla menší 

než  𝑝 a 𝑝 je mocnina dvou. Po dosazení do vzorců výše a po upravení rovností získáme 

𝑦 =
𝑚

𝑝+𝑚−𝑛
, 𝑧 =

𝑝−𝑛

𝑝+𝑚−𝑛
. Označení 𝑦 =

𝑎

𝑏
 vede k následujícímu postupu. Definujeme 
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𝑝 jako druhou mocninu 2, která je větší nebo rovna 𝑎 i 𝑏 − 𝑎. Dále definujeme 𝑚 = 𝑎, 

𝑛 = 𝑝 + 𝑎 − 𝑏. Zkonstruujeme body 𝑤 =
𝑚

𝑝
, 𝑥 =

𝑛

𝑝
 na levé a pravé hraně papíru. Body 

vedeme hranu. Zkonstruujeme úhlopříčku čtverce. Průsečík hrany a úhlopříčky leží 

ve vzdálenosti 
𝑎

𝑏
 od okraje papíru. 

3.2 Antické úlohy 

Ve starém Řecku formulovali matematici tři problémy, pro které nedokázali najít řešení.  

Tím se problémy staly slavnými a jsou známy jako kvadratura kruhu, trisekce úhlu 

a zdvojení krychle. Matematici hledali způsob, jak úlohy vyřešit Euklidovskou 

konstrukcí neboli sestrojením konečného počtu přímek a kružnic, přičemž dovoleno je 

použití pouze pravítka a kružítka. V 19. století bylo díky analytické geometrii dokázáno, 

že pro úlohy neexistují Euklidovské konstrukce [14]. 

Podle Jaroše zde ukážu důkazy neřešitelnosti úloh pomocí Euklidovské konstrukce. Znění 

Věty 1 a Lemma 1 podle Novotné a Trcha (2004) uvedu, protože budou třeba pro důkazy. 

Věta 1. Nechť anxn + an−1xn−1 + ⋯ a1x + a0 je polynom, který je ireducibilní 

nad tělesem 𝑇. Jestliže se jeho kořen 𝑥 dá zapsat jako výraz utvořený z prvků tělesa 𝑅 

pomocí sčítání, odčítání, násobení, dělení a druhých mocnin, pak je číslo 𝑛 mocninou 

dvojky. 

Lemma 1. Nechť anxn + an−1xn−1 + ⋯ a1x + a0 je rovnice s celočíselnými koeficienty. 

Má-li tato rovnice racionální kořen 
p

q
, kde p, q jsou nesoudělná čísla, potom 𝑝 dělí a0 

a q dělí an. 

3.2.1 Trisekce úhlu 

Nalezněte konstrukci, pomocí níž bude k libovolnému úhlu možné zkonstruovat úhel 

o třetinové velikosti. 

Neřešitelnost Euklidovskou konstrukcí [14] 

Pokud vhodně zvolíme kartézskou soustavu souřadnic, můžeme mít úhel α zadán x-ovou 

souřadnicí bodu 𝐴 na jednotkové kružnici. Je tedy zadán jako cos 𝛼. Sestrojení 
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třetinového úhlu odpovídá úloze nalezení 𝑥-ové souřadnice bodu 𝐵 na jednotkové 

kružnici neboli sestrojení úsečky délky cos
𝛼

3
 (viz obr. 11).  

 

Obr. 11:Trisekce úhlu (vlastní obrázek) 

Využijeme vzorce 4 cos 𝑥 − 3 cos 𝑥 = cos 3𝑥, jehož platnost zde budu předpokládat 

bez důkazu. Po dosazení získáme 4 cos3 𝛼

3
− 3 cos

𝛼

3
= cos 𝛼, můžeme použít substituci 

𝑥 = = cos
𝛼

3
. Úloha pak vede na rovnici 4𝑥3 − 3𝑥 − cos 𝛼 = 0. Pokud zvolíme úhel 𝛼 =  

=
2𝜋

3
, cos 𝛼 = −

1

2
   Získáme rovnici 4𝑥3 − 3𝑥 +

1

2
= 0 a po úpravě 8𝑥3 − 6𝑥 + 1 = 0. 

Podle Lemma 1 polynom nemá kořeny nad tělesem ℚ a je ireducibilní. Jelikož jeho stupeň 

není mocninou čísla 2, podle Věty 1 nemůžeme úsečku délky 𝑥 sestrojit pomocí kružítka 

a pravítka. 

Řešení přehýbáním papíru [18] 

Úhel 𝛼 umístíme na papír tak, aby jedno jeho rameno leželo na spodním okraji papíru. 

Druhé rameno tvoří přímka 𝑝 (obr. 12).  

1. Vrchol úhlu označíme 𝐵. 

2. Na levém okraji papíru zvolíme bod 𝐴 a vedeme jím hranu vodorovnou se spodním 

okrajem papíru. 

3. Přehybem vytvoříme osu pásu spodního okraje a hrany z bodu 2. Označíme ji 𝑞.  

4. Vytvoříme hranu tak, že bod 𝐴 přejde na hranu 𝑝 a bod 𝐵 na hranu 𝑞. 

5. Necháme papír přeložený a vytvoříme hranu 𝑟 přeložením papíru podél hrany 𝑞. 

6. Hrana 𝑟 je ramenem úhlu odpovídající 
2

3
 zadaného úhlu. 

1

3
 původního úhlu 

pak dostaneme rozpůlením vzniklého úhlu.  
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Obr. 12: Trisekce úhlu pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

Velikost úhlu ověříme z obrázku. Z bodu 𝑍 (viz obr. 13) spustíme kolmici na dolní hranu 

papíru. Velikosti |𝑋𝑌|, |𝑌𝑍| a |𝑍𝑊| jsou totožné. Trojúhelníky 𝐵𝑋𝑌 a 𝐵𝑍𝑌 jsou 

pravoúhlé, mají společnou stranu |𝐵𝑌| a |𝑋𝑌| = |𝑌𝑍|, tedy jsou podle věty (sus) shodné. 

Trojúhelníky 𝐵𝑍𝑊 a 𝐵𝑍𝑌 jsou pravoúhlé, mají společnou stranu |𝐵𝑍| a |𝑍𝑊| = |𝑌𝑍|, 

jsou tedy také podle věty (sus) shodné. Z toho plyne, že |∡𝑍𝐵𝑊| = |∡𝑌𝐵𝑍| = |∡𝑋𝐵𝑌|. 

 

Obr. 13: Trisekce úhlu pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 
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3.2.2 Zdvojení krychle 

Nalezněte konstrukci, pomocí níž bude k libovolné krychli možné zkonstruovat krychli 

o dvojnásobném objemu. 

Neřešitelnost Euklidovskou konstrukcí [14] 

Mějme krychli o délce hrany 𝑎, pak hledáme řešení rovnice 𝑥3 = 2𝑎3. Pokud budeme 

předpokládat délku hrany 𝑎 = 1 dostáváme rovnici 𝑥3 − 2 = 0. Podle Lemma nemá 

tento polynom racionální kořeny, tudíž je nad tělesem ℚ ireducibilní. Protože stupeň 

polynomu není mocninou čísla 2, jeho kořen nelze sestrojit pomocí kružítka a pravítka.  

Řešení přehýbáním papíru [18] 

Pokud hledáme délku hrany krychle o dvojnásobném objemu, musí mít nová krychle 

hranu délky 𝑎2 = √2
3

𝑎. Pro přehýbání zvolíme čtvercový papír se stranou délky 𝑎 =  1. 

Hledáme tedy 𝑎2 = √2
3

 (viz obr. 14). 

Vrcholy čtverce označíme po řadě 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 a nalezneme 𝐸 střed strany 𝐷𝐶. 

1. Překladem vytvoříme hranu 𝐴𝐶 a hranu 𝐵𝐸.  

2. Průsečík těchto dvou hran leží v jedné třetině strany čtverce od spodní strany čtverce. 

Bod využijeme pro rozdělení čtverce na třetiny.  

3. Označíme nově vzniklé body podle obrázku 14/3. Vytvoříme hranu tak, že bod 𝐼 

přejde na hranu 𝐹𝐺 a bod 𝐶 na 𝐴𝐵. Nová pozice bodu 𝐶 rozděluje hranu 𝐴𝐵 na dvě 

části. 

4. Délku hrany krychle s dvojnásobným objemem získáme jako 𝑎2 =
|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|
. 
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Obr. 14: Zdvojení krychle pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

Pro ověření správnosti vyjádření hrany 𝑎2 vyjdeme z předpokladu, že platí 𝑎2 = √2
3

 

a zároveň 𝑎2 =
|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|
. Chceme dokázat, že platí √2

3
=

|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|
.  

Označíme 𝑥 = |𝐶𝐴| (viz obr. 15), z čehož plyne rovnost  𝑎 = 𝑥 + 1. Velikost úsečky 𝐵𝐹 

odpovídá 
2

3
𝑎1, odtud získáme |𝐵𝐹| =

2(𝑥+1)

3
 a |𝐶𝐹| =

2(𝑥+1)

3
− 1. Po označení 𝑑 = |𝐵𝐽| 

získáme vyjádření 𝑥 + 1 − 𝑑 = |𝐶𝐽|. 

V trojúhelníku 𝐶𝐵𝐽 platí 𝑑2 + 1 = (𝑥 + 1 − 𝑑)2. Po úpravě získáme výraz 𝑑 =
𝑥2+2𝑥

2𝑥+2
. 

Dále platí 𝛼 = 180° − 𝛿 − 90°, neboli 𝛿 = 90° − 𝛼, a protože v trojúhelníku 𝐶𝐵𝐽 je 

součet úhlů 𝛿 + 𝛾 + 90° = 180°, získáme γ = 90° − 𝛿 = 𝛼. Trojúhelník 𝐶𝐹𝐼 je podle 

věty o dvou úhlech podobný s trojúhelníkem 𝐶𝐵𝐽, a proto platí 
𝑑

𝑥+1−𝑑
=

2𝑥−1

3
𝑥+1

3

=
2𝑥−1

𝑥+1
. 

Rovnici dále upravíme: 

 
𝑥2 + 2𝑥

2𝑥 + 2
=

2𝑥 − 1

𝑥 + 1
 

𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 = 2𝑥3 + 5𝑥 − 2 

𝑥3 = 2 

𝑥 = √2
3

 

Protože 𝑥 = |𝐴𝐶| a |𝐵𝐶| = 1, platí 
|𝐴𝐶|

|𝐵𝐶|
= √2

3
. 
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Obr. 15: Zdvojení krychle pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 

3.2.3 Kvadratura kruhu 

Nalezněte konstrukci, pomocí níž bude možné v konečném počtu kroků zkonstruovat 

čtverec o stejném obsahu, jako má daný kruh. 

Neřešitelnost Euklidovskou konstrukcí [14] 

Udělat kvadraturu kruhu o poloměru 1 odpovídá problému sestrojení úsečky délky √𝜋. 

Pokud by měl kruh poloměr 𝑟, jeho obsah by byl 𝑆 = 𝜋𝑟2. Strana čtverce o stejném 

obsahu by tak byla rovna 𝑟√𝜋. Protože můžeme vhodně zvolit 𝑟 = 1, zjednoduší se výraz 

na √𝜋. 

Tuto úlohu můžeme převést na sestrojení úsečky délky 𝜋. Aby bylo číslo 𝜋 algebraické, 

měli bychom ho získat pomocí racionálních čísel a operací sčítání, odčítání, násobení, 

dělení a druhé mocniny. Roku 1882 bylo ale dokázáno, že 𝜋 není algebraické ale 

transcendentní. Není tudíž možné sestrojit jej pomocí kružítka a pravítka. 

Řešení přehýbáním papíru 

Konstrukci uvedu podle Voráčka (2016).  

Pro sestrojení úsečky délky 𝜋 použijeme papír s narýsovanou kružnicí (viz obr. 16).  

1. Vytvoříme bodem 𝐵 přehyb, který svírá s dolním okrajem papíru úhel 45°.  

2. Papír přeložíme tak, aby pomocí půlkružnicového přehybu vznikl kužel 

s vrcholem 𝐴.  

3. Papír přeložený podél vytvořené hrany přiložíme na kružnicový půlkruh tak, že hrana 

papíru bude ležet přímo na kružnici.  
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4. Místo, kde hrana protne půlkružnici, označíme jako bod 𝐶. Tím jsme získali obvod 

půlkružnice. 

5.  Po rozložení získáme úsečku 𝐵𝐶 délky 𝜋.  

 

Obr. 16: Kvadratura kruhu pomocí překládání papíru (Voráček, 2016) 

3.3 Konstrukce pravidelných n-úhelníků pomocí překládání 

papíru 

Hilton a Pedersenová [12] uvádí, že už staří Řekové byli fascinováni výzvou, jakou 

představovala konstrukce pravidelných n-úhelníků, tedy mnohoúhelníků, které mají 

všechny strany stejně dlouhé a všechny úhly stejně velké. Řekové chtěli mnohoúhelníky 

sestrojit využitím Euklidovské konstrukce. Úspěšně se jim takto podařilo zkonstruovat ty 

n-úhelníky, pro které platí 𝑛 = 2𝑐𝑛0, kde 𝑛 ≥ 3, 𝑛0 = 1, 3, 5, 15 a 𝑐 ≥ 0. Dále se Řekové 

nedostali. Další větší pokrok byl učiněn až o 2000 let později C. F. Gaussem. Ten dokázal, 

že Euklidovská konstrukce pravidelného n-úhelníku je možná pouze tehdy, když lze počet 

stran vyjádřit jako 𝑛 = 2𝑐𝑝1𝑝2𝑝3 … 𝑝𝑘, kde 𝑐 ≥ 0 a 𝑝𝑖 jsou různá Fermatova prvočísla, 

která mají tvar 𝐹𝑛 = 22𝑛
+ 1. 

3.3.1 Pravidelný trojúhelník 

Všechny vnitřní úhly rovnostranného trojúhelníku mají velikost 60°. Využijeme proto 

konstrukce trisekce úhlu překládáním papíru na rozdělení pravého úhlu v levém dolním 



26 

 

rohu papíru. Stejný krok provedeme i v pravém dolním rohu papíru. Vzniklé hrany 

společně se spodním okrajem papíru tvoří rovnostranný trojúhelník. 

 

Obr. 17: Rovnostranný trojúhelník (vlastní obrázek) 

3.3.2 Pravidelný pětiúhelník [4] 

Využijeme faktu, že se úhlopříčky v pravidelném pětiúhelníku dělí v poměru zlatého řezu 

1+√5

2
. Pro konstrukci zvolíme papír se stranou délky 2. Strany pětiúhelníku pak musí mít 

délku √5 − 1.  

 

Obr. 18: Rozbor konstrukce pravidelného pětiúhelníku pomocí překládání papíru (vlastní 

obrázek) 

1. Označíme rohy čtvercového papíru 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 a nalezneme střed 𝐸 strany 𝐶𝐷. 

Vytvoříme hranu přeložením 𝐵𝐸 (viz obr. 19/1). 

2. Vytvoříme sklad přeložením 𝐴𝐵 na 𝐵𝐸. 

3. Přeložíme roh 𝐵 na 𝐴. 
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4. Po rozbalení máme délku strany pětiúhelníku. 

 

Obr. 19: Konstrukce pravidelného pětiúhelníku pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

5. Nalezenou délku přeneseme na „správná“ místa podle návodu na obrázku 20. 

 

Obr. 20: Pravidelný pětiúhelník pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 
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6. Po rozbalení utvoří sklady pravidelný pětiúhelník. 

 

Obr. 21: Pravidelný pětiúhelník pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

3.3.3 Pravidelný šestiúhelník [20] 

Mějme papír čtvercového tvaru (viz obr. 22). 

1. Papír přeložíme po úhlopříčce na polovinu. Vznikne tak trojúhelník 𝐴𝐵𝐷. 

2. Přeložením bodu 𝐵 na bod 𝐷 nalezneme bod 𝐸, který je středem úsečky 𝐵𝐷. 

3. Stejným postupem, přiložením bodu 𝐴 na bod 𝐷, nalezneme 𝐹 střed úsečky 𝐴𝐷. 

4. Tento bod 𝐹 přiložíme na bod 𝐴 a vzniklý překlad označíme jako bod 𝐺.  

5. Dále vytvoříme hranu přeložením 𝐷𝐵 v bodě 𝐸 tak, aby bod 𝐹 ležel na hraně 𝐺𝐻.  

6. Nyní přeložíme stranu 𝐴𝐵 tak, aby nová hrana kopírovala hranu 𝐷𝐸 (viz obr. 23/6). 

7. Podle obrázku 23/8 ustřihneme horní část papíru. Zůstane trojúhelník.  

8. Po rozložení papíru získáváme pravidelný šestiúhelník.  

 

Obr. 22: Pravidelný šestiúhelník pomocí překládání papíru – první část (vlastní obrázek) 
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Obr. 23: Pravidelný šestiúhelník pomocí překládání papíru – druhá část (vlastní obrázek) 

3.3.4 Pravidelný sedmiúhelník (Kratochvílová, 2017) 

Použijeme papír ve tvaru čtverce (viz obr. 23).  

1. Překládáním vytvoříme hrany, které dělí dvě protilehlé strany čtverce v polovině, 

čtvrtině a osmině. 

2. Vrchol čtverce přiložíme k bodu protější strany, který ji dělí v poměru 1 ∶  7, a poté 

rozložíme. Nově vzniklá hrana na straně čtverce vyznačuje bod, který označíme 𝐴. 

3. Na bod 𝐴 přiložíme stejný vrchol čtverce, a vytvoříme tak hranu rovnoběžnou s horní 

stranou papíru. 

4. Spodní stranu papíru přiložíme k nově vzniklé hraně z předchozího bodu. 

5. Pravý horní roh přehneme podle obrázku 24/5, čímž vytvoříme hranu. 

6. Levý horní roh přehneme stejným způsobem a také vytvoříme hranu. 

7. Celý papír rozložíme. 

8. Přehybem pravého horního rohu získáme první hranu pravidelného sedmiúhelníku. 

9. Obdobně přehneme levý horní roh. 

10. Dále vytvoříme sklad podle obrázku 24/10 a poté papír opět rozložíme. 

11. Postup složení opakujeme na levé straně papíru. 

12. Pro další postup označíme body 𝐵 a 𝐶 a 𝐷.   
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Obr. 24: Pravidelný sedmiúhelník pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 
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13. Vytvoříme sklad přiložením bodu 𝐵 na bod 𝐶 a poté bodu 𝐵 na bod 𝐷. 

14. Podle obrázku 24/14 vytvoříme další dvě strany sedmiúhelníku. 

15. Další překlady vytvoříme kolmé k nově vzniklým hranám. 

16. Podle obrázku 24/16 vytvoříme poslední sklad, kterým dotvoříme zbývající hranu 

sedmiúhelníku. 

3.4 Obsahy 

Origami může žákům pomoci lépe nahlédnout určitá témata, jako jsou výpočty obsahů 

rovinných útvarů. Budu tu ilustrovat na příkladu šestiúhelníku, který prezentovala 

N. Vondrová na přednášce z didaktiky matematiky dne 3. 5. 2019. 

Mějme papír formátu A4. N. Vondrová označila kratší stranu 𝑎 a delší 
𝑏

2
, což vedlo 

ke složitějším úpravám. Úlohu tak bylo možné využít i pro úpravy algebraických výrazů, 

jak bude ukázáno níže.  

1. Papír podélně přehneme na polovinu podle obrázku 25/1. 

2. Přeložíme oba rohy podle obrázku 25/2.  

3. Rohy zpátky rozložíme a přehneme opačně podle obrázku 25/3. 

4. Po rozložení papíru sklady určují šestiúhelník. 

 

Obr. 25: Obsah šestiúhelníku (vlastní obrázek) 

Po rozložení papíru vidíme síť přehybů, díky kterým je vidět proces, jak šestiúhelník 

vznikal. To pomůže ve výpočtu obsahu. Možností je více. Několik jich zde uvedu. 
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𝑆1 =
1

2
[(

𝑏

2
− 𝑎) + (

𝑏

2
−

𝑎

2
)]

𝑎

2
 

 

Obr. 26: Obsah šestiúhelníku 1 (vlastní obrázek) 

První obsah je vyjádření pomocí vzorce pro obsah lichoběžníku. Základny mají délky 

(
𝑏

2
− 𝑎) a (

𝑏

2
−

𝑎

2
). Výška má délku 

𝑎

2
.  

𝑆2 =
𝑎

2
∙

𝑏

2
− 2 ∙

𝑎
2

∙
𝑎
2

2
− 2 ∙

𝑎
2

∙
𝑎
4

2
 

 

Obr. 27: Obsah šestiúhelníku 2 (vlastní obrázek) 

První lomený výraz odpovídá obsahu obdélníku, který vznikl přepůlením papíru. Druhým 

lomeným výrazem odečítáme obsah dvou rohových trojúhelníků. Nakonec musíme ještě 

odečíst obsah dvou menších trojúhelníků. 

 

 



33 

 

𝑆3 = (
𝑏

2
− 2

𝑎

2
)

𝑎

2
+ 2 ∙

𝑎
4 ∙

𝑎
2

2
 

 

Obr. 28: Obsah šestiúhelníku 3 (vlastní obrázek) 

Závorka určuje obsah čtyřúhelníku, ke kterému musíme pro určení obsahu ještě přičíst 

obsahy dvou přilehlých trojúhelníků. 

𝑆4 =
𝑏

2
∙

𝑎

2
− 6 ∙

𝑎
2 ∙

𝑎
4

2
 

 

Obr. 29: Obsah šestiúhelníku 4 (vlastní obrázek) 

Obsah čtyři je vyjádřen jako obsah obdélníku vzniklého po přeložení papíru, od kterého 

odečteme obsahy šesti malých trojúhelníků. 

Úpravou výrazů můžeme snadno ověřit, že platí rovnost 𝑆1 = 𝑆2 = 𝑆3 = 𝑆4 =
2𝑎𝑏−3𝑎2

8
. 

Úlohu lze snadno variovat změnou rozměrů papírů nebo označením délek stran.  
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3.5 Kuželosečky 

Na středoškolské úrovni jsou kuželosečky definovány jako rovinné křivky, které vznikají 

jako průnik roviny a rotační kuželové plochy, kde rovina neprochází vrcholem kuželu. 

Vzniknout mohou parabola, elipsa, hyperbola a kružnice. 

3.5.1 Parabola 

Parabola je množina bodů v rovině, které mají stejnou vzdálenost od bodu (ohniska) 

a řídicí přímky. 

Pomocí pátého axiomu (viz oddíl 2.4 Axiomy) vytvoříme přehyby, které jsou tečnami 

paraboly. 

Postup konstrukce [3] 

Mějme bod 𝐹 (ohnisko paraboly). 

1. Zvolíme dolní okraj papíru jako řídicí přímku paraboly. 

2. Přeložíme dolní okraj papíru tak, aby se dotýkal bodu. Papír zpět otevřeme. 

3. Opakovaně překládáme papír tak, aby se bod dotýkal různých míst podél okraje 

papíru. 

4. Vzniklé přehyby (tečny) modelují parabolu.  

 

Obr. 30: Parabola pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 
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3.5.2 Elipsa 

Elipsa je množina bodů v rovině, jejichž součet vzdáleností od dvou různých pevných 

bodů (ohnisek) je roven danému číslu 2𝑎, které je větší než vzdálenost ohnisek. 

Postup konstrukce [1] 

Mějme vystřižený kruh a jeho vnitřní bod 𝐹. 

1. Přeložíme kruh tak, aby se jeho okraj dotýkal bodu 𝐹. Papír zpět rozevřeme. 

2. Opakovaně překládáme papír tak, aby se bod 𝐹 dotýkal různých míst na kružnici. 

3. Vytvořené záhyby modelují elipsu. 

 

Obr. 31: Elipsa pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

 

3.5.3 Hyperbola 

Hyperbola je množina bodů v rovině, které mají od dvou různých bodů (ohnisek) 

konstantní absolutní hodnotu rozdílu vzdáleností. 
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Postup konstrukce [2] 

Mějme kružnici narýsovanou na papíře a vně kružnice bod 𝐹. 

1. Přeložíme papír tak, aby se okraj kružnice dotýkal bodu 𝐹. Papír zpět rozevřeme. 

2. Opakovaně překládáme papír tak, aby se bod 𝐹 dotýkal různých míst na kružnici. 

3. Vzniklé přehyby modelují hyperbolu. 

 

Obr. 32: Hyperbola pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

3.6 „Důkazy beze slov“ 

Důkazy tvoří podstatnou část matematiky. Přehýbání papíru představuje netradiční 

a názorný způsob, jak žáky přesvědčit o pravdivosti tvrzení. 

3.6.1 Pythagorova věta 

Pythagorova věta je jeden z nejznámějších matematických vztahů.  

Pythagorova věta: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou libovolného pravoúhlého 

trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma jeho odvěsnami. Pokud označíme 

odvěsny písmeny 𝑎 a 𝑏 a přeponu písmenem 𝑐, platí 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2  ⟺ je trojúhelník 

pravoúhlý. 

Pomocí překládání papíru můžeme platnost rovnosti snadno názorně ukázat [11]. 

Mějme tři různé čtverce, jejich strany odpovídají stranám pravoúhlého trojúhelníku. 
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1. Vezmeme dva menší ze čtverců a přiložíme je hranami k sobě podle obrázku 33/2. 

2. Vzniklý útvar rozstřiháme na dva shodné obdélníky a čtverec jako na obrázku 33/3. 

3. Oba obdélníky dále rozstřihneme po úhlopříčce na dva trojúhelníky.  

4. Vzniklé útvary můžeme seskládat do tvaru čtverce.  

5. Po přiložení na původní největší čtverec vidíme, že jsou shodné. 

 

Obr. 33: Důkaz Pythagorovy věty pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

Důkaz 

Vytvořený čtverec se skládá ze čtyř shodných trojúhelníků a malého čtverce. 

Trojúhelníky jsou pravoúhlé, a proto můžeme použít vzorec pro obsah trojúhelníku se 

stranou délky 𝑎 a výškou 𝑏 a obsah trojúhelníků vyjádřit jako 𝑆1 = 4 ∙
𝑎∙𝑏

2
. Malý čtverec 

má stranu délky 𝑎 − 𝑏 a jeho obsah je tedy 𝑆2 = (𝑎 − 𝑏)2 . Celý čtverec má tedy obsah 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 4 ∙
𝑎∙𝑏

2
+ (𝑎 − 𝑏)2 . Po úpravě získáme 𝑆 = 𝑎2 + 𝑏2. Protože jsme 
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přiložením ověřili, že je čtverec stejně velký jako čtverec původní, musí mít i stejně velké 

obsahy, a tudíž platí rovnost 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. 

 

Obr. 34: Důkaz Pythagorovy věty pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

3.6.2 Pythagorejské trojúhelníky [6] 

Pythagorejské trojúhelníky jsou pravoúhlé trojúhelníky, jejichž strany mají celočíselné 

velikosti. Příkladem je trojúhelník, který má strany délek 3, 4 a 5 centimetrů. Délky stran 

Pythagorejských trojúhelníku nazýváme Pythagorejskou trojicí. 

Velké množství Pythagorejských trojic můžeme získat pomocí vztahu, kde pro délku 

odvěsen 𝑎, 𝑏 a přepony 𝑐 platí ∀𝑝, 𝑞: 𝑝 < 𝑞: 𝑎 = 𝑞2 − 𝑝2, 𝑏 = 2𝑝𝑞, 𝑐 = 𝑞2 + 𝑝2.  

Důkaz 

Chceme dokázat, že pro délky stran trojúhelníku platí Pythagorova věta 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. 

Můžeme vyjádřit 𝑎2 + 𝑏2 = (𝑞2 − 𝑝2)2 + (2𝑝𝑞)2 = 𝑞4 − 2𝑞2𝑝2 + 𝑝4 + 4𝑝2𝑞2 = 

= 𝑞4 + 2𝑝2𝑞2 + 𝑝4 = (𝑝2 + 𝑞2)2 = 𝑐2. 

Další trojice pak můžeme získat, jako libovolné násobky Pythagorejských trojic. 

Postup, jak pomocí překládání papíru získat Pythagorejské trojúhelníky, vymyslel 

japonský profesor Kazuo Haga. [6] 

1. Mějme čtvercový papír a jeho rohy označme po řadě 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷.  

2. Dále mějme bod 𝐸, který je středem úsečky 𝐴𝐷.  

3. Vytvoříme přehyb přiložením rohu 𝐶 na bod 𝐸. Strana 𝐵𝐶 tak přejde na stranu 𝐵´𝐸.  
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4. Označíme 𝐹 průsečík stran 𝐵´𝐸 a 𝐴𝐵. Tento přehyb se nazývá Hagův přehyb prvního 

typu.  

Haga zjistil, že pokud je bod 𝐸 středem úsečky 𝐴𝐷, pak bod 𝐹 dělí 𝐴𝐵 v poměru 2 ∶  1. 

Vzniklé trojúhelníky 𝐽𝐷𝐸, 𝐴𝐹𝐸 a 𝐸𝐽𝐷 jsou Pythagorejské.  

 

Obr. 35: Pythagorejské trojúhelníky pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

Nejprve ukážeme, že je trojúhelník 𝐷𝐽𝐸 Pythagorejský. Předpokládejme, že má čtvercový 

papír stranu délky 24. Označíme úsečku |𝐷𝐽| = 𝑎. Pak platí |𝐸𝐽| = 24 − 𝑎, protože 

se jedná o zbytek strany čtverce. |𝐷𝐸| = 12, a proto z Pythagorovy věty v trojúhelníku 

𝐷𝐽𝐸 platí 𝑎2 + 122 = (24 − 𝑎)2, a tedy 𝑎 = 15. Dopočtením určíme, že je velikost 

poslední strany |𝐸𝐽| = 15. 

Dále ukážeme, že jsou všechny tři vzniklé trojúhelníky podobné.  

Začneme trojúhelníky 𝐹𝐺𝐵´ a 𝐴𝐹𝐸 (viz obr. 36). Oba mají jeden úhel pravý, což víme, 

protože mají jeden vrchol určený rohem papíru. Úhly 𝐴𝐹𝐸 a 𝐵´𝐹𝐺 mají stejnou velikost, 

protože jsou vrcholové. Pokud se trojúhelníky shodují ve velikosti dvou úhlů, musejí 

se shodovat i ve velikosti třetího úhlu. Trojúhelník 𝐸𝐽𝐷 má také jeden vrchol určený 

rohem papíru, a tudíž jeden úhel pravý.  Protože je součet úhlů trojúhelníku roven 180°, 

můžeme ukázat, že se trojúhelník shoduje s předešlými i ve velikosti dvou zbylých úhlů. 
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Obr. 36: Pythagorejské trojúhelníky pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 

3.6.3 Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

Pomocí několika jednoduchých přehybů můžeme ukázat, že je součet vnitřních úhlů 

v trojúhelníku roven 180°. 

Použijeme papír ve tvaru libovolného trojúhelníku. 

1. Přehybem vytvoříme výšku k nejdelší ze stran.  

2. Přiložíme vrchol protilehlý nejdelší straně k patě výšky trojúhelníku.  

3. Postup opakujeme pro zbylé dva vrcholy.  

4. Po přeložení vidíme, že úhly u vrcholů trojúhelníku vyplňují přímý úhel.  

 

Obr. 37: Součet úhlů v trojúhelníku pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

3.7 Využití v algebře 

Přehýbání papírů dobře využijeme i pro dokazování algebraických identit. Matematici 

v historii matematiky na úlohy z algebry nahlíželi pomocí geometrie. 
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3.7.1 Druhá mocnina součtu dvou čísel 

∀𝑎, 𝑏 ∈ ℝ: (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

Pro důkaz použijeme papír tvaru čtverce.  

1. Vytvoříme sklad podél úhlopříčky. 

2. Vytvoříme libovolnou hranu vodorovnou se stranou čtverce.  

3. Průsečíkem úhlopříčky a hrany z bodu 2 vedeme kolmici na hranu z bodu 2. 

 

Obr. 38: Druhá mocnina součtu dvou čísel pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

Vytvořené hrany čtverec rozdělují na dva shodné obdélníky a dva čtverce různých 

obsahů. Označíme si stranu většího čtverce 𝑎 a stranu menšího čtverce 𝑏 tak, že bude 

délka hrany papíru rovna výrazu 𝑎 + 𝑏. 

 

Obr. 39: Druhá mocnina součtu dvou čísel pomocí překládání papíru (vlastní obrázek) 

Nyní vyjádříme obsahy. Čtvercový papír má obsah velikosti (𝑎 + 𝑏)2. Pomocí rozdělení 

na obdélníky a čtverce vidíme, že tento obsah můžeme také vyjádřit jako 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2. 

Tím jsme dokázali platnost identity. 
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Obr. 40: Druhá mocnina součtu dvou čísel – grafické znázornění (vlastní obrázek) 

3.7.2 Rozdíl druhých mocnin dvou čísel 

∀𝑎, 𝑏 ∈ ℝ: 𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

Tentokrát použijeme papír obdélníkový. Jeho strany si označíme 𝑎 a 𝑎 + 𝑏.  

1. Vytvoříme hranu kolmou na delší stranu tak, aby rozdělila stranu na části 𝑎 a 𝑏.  

2. Poté vytvoříme sklad kolmý na kratší stranu papíru tak, abychom stranu rozdělili 

na části 𝑎 − 𝑏 a 𝑏.  

3. Po rozložení papíru máme vše připraveno pro dokázání rovnosti. 

 

Obr. 41: Rozdíl druhých mocnin pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

Obsah spodního velkého obdélníku složeného ze dvou menších můžeme vyjádřit jako 

(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏). Pokud určíme obsah pro každý z menších obdélníků zvlášť, získáme 

pro první obdélník (𝑎 − 𝑏)𝑎 = 𝑎2 − 𝑎𝑏 a pro druhý obdélník (𝑎 − 𝑏)𝑏 = 𝑎𝑏 − 𝑏2. 

Po sečtení těchto obsahů získáváme výraz 𝑎2 − 𝑏2 a identita je dokázána. 
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Obr. 42: Rozdíl druhých mocnin pomocí překládání papíru – grafické znázornění (vlastní 

obrázek) 

3.7.3 Trigonometrie 

 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐠 𝟏 + 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐠 𝟐 + 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐠 𝟑 = 𝝅 [10] 

Mějme papír čtvercového formátu a označme rohy papíru 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷. 

1. Přeložíme čtverec na polovinu, čímž vznikne hrana 𝐸𝐹.  

2. Složíme úhlopříčku 𝐵𝐷 a vytvoříme hranu 𝐸𝐶. Máme tak připravené podmínky 

pro dokazování. 

 

Obr. 43: arctg 1 + arctg 2 + arctg 3 = 𝜋 pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

Předpokládejme, že má strana čtverce délku 1. V trojúhelníku 𝐵𝐶𝐸 jsou |𝐵𝐶| = 1 a 

|𝐵𝐸| =
1

2
, tudíž je |∢𝐵𝐸𝐶| = arctg 2. V trojúhelníku 𝐴𝐵𝐷 jsou |𝐴𝐵| = |𝐴𝐷| = 1, 

z čehož plyne, že je |∢𝐴𝐵𝐷| = arctg 1. Abychom dokázali rovnost, musíme ukázat, že 

|∡𝐵𝐺𝐸| = arctg 3. 
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Obr. 44: arctg 1 + arctg 2 + arctg 3 = 𝜋 pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 

Pro dalčí dokazování nalezneme střed čtverce jako průsečík úhlopříček, označíme ho 𝐻 

(viz obr. 44). Bod 𝐻 tedy leží na hranách 𝐴𝐶, 𝐵𝐷 a 𝐸𝐹. V trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 jsou hrany 

𝐵𝐻 a 𝐶𝐸 těžnicemi a bod 𝐺 je těžiště. Těžiště 𝐺 dělí těžnice v poměru 2 ∶  1. Z toho 

plyne, že |𝐺𝐻| =
|𝐵𝐻|

3
. V trojúhelníku 𝐶𝐺𝐻 platí |𝐶𝐻| = 3|𝐺𝐻| a |∢𝐻𝐺𝐶| = arctg 3. 

Protože jsou |∢𝐻𝐺𝐶| = |∢𝐸𝐺𝐵|, platí |∢𝐸𝐺𝐵| = arctg 3. V trojúhelníku 𝐵𝐺𝐸 máme 

|∢𝐸𝐵𝐺| = arctg 1, |∢𝐵𝐸𝐺| = arctg 2 a |∢𝐸𝐺𝐵| = arctg 3. Protože je součet úhlů 

trojúhelníku roven 180°, dokázali jsme rovnost arctg 1 + arctg 2 + arctg 3 = 𝜋. 

3.8 Průměry 

Aritmetický průměr je statistická veličina, kterou vypočteme sečtením všech hodnot 

a vydělením počtem hodnot souboru podle vzorce �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Geometrický průměr vypočteme podle vzorce �̅�𝑔 = √∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
.  

Harmonický průměr lze vyjádřit jako podíl druhé mocniny geometrického průměru 

a průměru aritmetického nebo pomocí vzorce �̅�ℎ =
𝑛

∑  
1

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

=
(�̅�𝑔)2

�̅�
 [22]. 

Kvadratický průměr je roven odmocnině aritmetického průměru druhých mocnin jeho 

hodnot: �̅�𝑘 = √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 . 

Velmi známá je AG nerovnost, která říká, že aritmetický průměr je vždy větší nebo roven 

geometrickému. Rovnost nastává, pokud jsou všechny hodnoty stejné. 

Obecně platí pro všechny průměry nerovnost �̅�𝑘 ≥ �̅� ≥ �̅�𝑔 ≥ �̅�ℎ, kterou dokážu podle 

Schinkové (2018). Nerovnosti dokážeme pro dvě čísla 𝑎 a 𝑐. 
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Začneme nerovností �̅�𝑘 ≥ �̅�: 

(𝑎 − 𝑐)2 ≥ 0 

𝑎2 − 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 0 

2𝑎2 − 𝑎2 − 2𝑎𝑐 + 2𝑐2 − 𝑐2 ≥ 0 

2𝑎2 + 2𝑐2 ≥ 𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2 

𝑎2 + 𝑐2

2
≥

𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2

4
 

𝑎2 + 𝑐2

2
≥

(𝑎 + 𝑐)2

4
 

√
𝑎2 + 𝑐2

2
≥

𝑎 + 𝑐

2
 

Dále pak nerovnost �̅�𝑔 ≥ �̅�ℎ: 

(𝑎 − 𝑐)2 ≥ 0 

𝑎2 − 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 0 

𝑎2 − 4𝑎𝑐 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 0 

𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 4𝑎𝑐 

𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2

4
≥ 𝑎𝑐 

(𝑎 + 𝑐)2

4
≥ 𝑎𝑐 

𝑎 + 𝑐

2
≥ √𝑎𝑐 

A nakonec nerovnost �̅�𝑔 ≥ �̅�ℎ: 

(𝑎 − 𝑐)2 ≥ 0 

𝑎2 − 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 0 

𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2 ≥ 4𝑎𝑐 

𝑎𝑐(𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2) ≥ 4𝑎2𝑐2 

𝑎𝑐 ≥
4𝑎2𝑐2

𝑎2 + 2𝑎𝑐 + 𝑐2
 

√𝑎𝑐 ≥
2𝑎𝑐

𝑎 + 𝑐
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Tím jsme dokázali nerovnosti pro dvě čísla 𝑎 a 𝑐. 

Průměry budu modelovat pomocí lichoběžníku podle Schinkové (2018). Lichoběžník 

označím 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑎, 𝑐 jsou jeho základny. 

3.8.1 Aritmetický průměr 

Mějme papír ve tvaru lichoběžníku.  

1. Sestrojíme přehyb bodů 𝐶 a 𝐷 na úsečku 𝐴𝐵.  

2. Vznikne přehyb 𝐸𝐹, kde 𝐸 je střed úsečky 𝐴𝐷 a 𝐹 je střed úsečky 𝐵𝐶. 

3. Délka hrany 𝐸𝐹 je aritmetickým průměrem délek základen lichoběžníku. 

 

Obr. 45: Aritmetický průměr pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

 

Obr. 46: Aritmetický průměr pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 

Důkaz 

Pro důkaz použijeme vzorec pro výpočet obsahu lichoběžníku. Lichoběžník 𝐴𝐵𝐶𝐷 má 

obsah 𝑆 =
𝑎+𝑐

2
∙ 𝑣. Protože body 𝐸 a 𝐹 dělí úsečky 𝐴𝐷 a 𝐵𝐶 na poloviny, mají oba menší 

lichoběžníky 𝐴𝐵𝐹𝐸 a 𝐸𝐹𝐶𝐷 výšku velikosti 
1

2
𝑣. Obsah lichoběžníku 𝐴𝐵𝐹𝐸 můžeme 

vyjádřit, jako 𝑆1 =
𝑎+|𝐸𝐹|

2
∙

1

2
𝑣, obsah lichoběžníku 𝐸𝐹𝐶𝐷 jako 𝑆2 =

|𝐸𝐹|+𝑐

2
∙

1

2
𝑣. Obsah 

celého lichoběžníku je roven součtu menších, tudíž  
𝑎+𝑐

2
∙ 𝑣 =

𝑎+|𝐸𝐹|

2
∙

1

2
𝑣 +

|𝐸𝐹|+𝑐

2
∙

1

2
𝑣. 

Po úpravě získáme rovnost 
𝑎+𝑐

2
= |𝐸𝐹|, čímž jsme dokázali, že je úsečka 

𝐸𝐹 aritmetickým průměrem základen 𝑎 a 𝑐. 
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3.8.2 Geometrický průměr 

Opět použiji lichoběžník se základnami 𝑎 a 𝑐.  

1. Základnu 𝑎 prodloužíme o délku 𝑐 (viz obr. 47)  

2. Přehybem vytvoříme kolmici na úsečku 𝐴𝑋 vedenou bodem 𝐵.  

3. Abychom sestrojili pravoúhlý trojúhelník 𝐴𝑋𝑌, najdeme bod 𝑆, střed úsečky 𝐴𝑋. 

4. Vytvoříme přehyb 𝑋 na kolmou přímku tak, aby procházel bodem 𝑆. 

5. V místě přeložení 𝑋 na kolmici najdeme bod 𝑌.  

6. Délka úsečky 𝐵𝑌 je geometrickým průměrem délek základen lichoběžníku 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

7. Délku geometrického průměru můžeme přenést na základnu 𝑎 a poté pomocí 

rovnoběžek posunout. Geometrický průměr rozděluje lichoběžník na dva podobné. 

 

Obr. 47: Geometrický průměr pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

 

Obr. 48: Geometrický průměr pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 
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Důkaz 

V trojúhelníku 𝑆𝐵𝑌 jsou délky stran |𝑆𝐵| =
𝑎+𝑐

2
− 𝑐 a |𝑆𝑌| =  

𝑎+𝑐

2
 (viz obr. 48). Protože 

je trojúhelník pravoúhlý, platí |𝐵𝑌| = √(
𝑎+𝑐

2
)

2

− (
𝑎+𝑐

2
− 𝑐)

2

. Po úpravě získáváme 

|𝐵𝑌| = √𝑎 ∙ 𝑐, čímž jsme dokázali, že je velikost úsečky 𝐵𝑌 geometrickým průměrem 

základen 𝑎 a 𝑐. 

3.8.3 Harmonický průměr 

Pro sestrojení harmonického průměru pomocí přehýbání papíru pracuji s lichoběžníkem.  

1. Přehyby vytvoříme úhlopříčky a najdeme jejich průsečík 𝐸. 

2. Sestrojíme libovolnou kolmici 𝑋𝑌 na základny.  

3. Nakonec přehýbáním vytvoříme kolmici na úsečku 𝑋𝑌, která prochází průsečíkem 

úhlopříček 𝐸. Délka úsečky 𝐹𝐺 je harmonickým průměrem délek základen 

lichoběžníku 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

 

Obr. 49: Harmonický průměr pomocí překládání papíru – postup (vlastní obrázek) 

 

Obr. 50: Harmonický průměr pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 
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Důkaz 

Úsečka 𝐹𝐺 rozděluje lichoběžník na dva menší s výškami x a y (viz obr. 50). Součet 

obsahů menších lichoběžníků musí být roven obsahu původního lichoběžníku, proto platí 

rovnost 
|𝐹𝐺|+𝑐

2
𝑥 +

|𝐹𝐺|+𝑎

2
𝑦 =

𝑎+𝑐

2
∙ (𝑥 + 𝑦). Úpravami můžeme výraz zjednodušit a 

vyjádřit velikost |𝐹𝐺| =
𝑎𝑥+𝑐𝑦

𝑥+𝑦
. Aby velikost úsečky 𝐹𝐺 odpovídala harmonickému 

průměru základen lichoběžníku, musí platit 
2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
=

𝑎𝑥+𝑐𝑦

𝑥+𝑦
. Výraz můžeme dále upravovat 

až se dostaneme na  
𝑎

𝑐
=

𝑥

𝑦
. Tato rovnost platí, jelikož jsou trojúhelníky 𝐴𝐸𝐵 a 𝐶𝐸𝐷 

podobné podle věty (uu). Tím jsme dokázali, že délka úsečky 𝐹𝐺 odpovídá 

harmonickému průměru základen lichoběžníku. 

3.9 Sangaku 

Během japonského období Edo se začaly mezi artefakty japonských chrámů a svatyní 

objevovat dřevěné destičky se znázorněnými matematickými problémy [13]. Tyto 

destičky byly známé jako Sangaku. Nejstarší dochovaná destička pochází z roku 1638. 

Typické Sangaku je vyrobeno ze dřeva zdobené světlými pigmentovými barvami. Podle 

typu matematického problému, který představují, je můžeme rozdělit do několika 

kategorií. Čtenář Sangaku má za úkol najít nějakou délku, plochu nebo průměr vztahující 

se k diagramu. K úlohám jsou uvedeny pokyny pro výpočet, přesto jen málokdy poskytují 

návod, jak problém skutečně řešit, protože jsou formální a spoléhají se na zjednodušené 

aritmetické postupy. Z tohoto důvodu je pro historiky těžké znovu nalézt a pochopit 

původní metody používané k řešení [13]. 

Postupy pro řešení Sangaku úloh se povedlo přiblížit až v roce 1989 s vydáním knihy 

Japanese Temple Problems: San Gaku. Tato práce poskytla soubor problémů, které byly 

přímo převzaty z různých Sangaku, spolu s výběrem řešení s využitím moderních 

matematických metod a terminologie [13]. 

Představím zde tři problémy.  

3.9.1 Problém 1 [8] 

V tomto důkazu ukazuji, že zde na rozdíl od většiny předchozích můžeme i stříhat. 
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Pomocí skládání a stříhání vytvořte z obdélníku se stranami v poměru 2 ∶  1 čtverec 

se stranou √2. 

 

Obr. 51: Sangaku problém 1 – znázornění (vlastní obrázek) 

Řešení  

Zadání vyhovují dvě řešení. První možností je rozstřihnou obdélník na dva menší a jeden 

velký. Druhou možností je z obdélníku odstřihnout tři malé trojúhelníky tak, že zbyde 

„domeček“.  

 

Obr. 52: Sangaku problém 1 – první řešení (vlastní obrázek) 

První řešení: V pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐸 je |𝐴𝐵| = |𝐴𝐸| = 1, z čehož plyne, že 

|𝐸𝐵| = √2. Obdobně v trojúhelníku 𝐵𝐶𝐷 platí |𝐵𝐷| = √2  

 

Obr. 53: Sangaku problém 1 – druhé řešení (vlastní obrázek) 

Druhé řešení: V pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐺 je |𝐴𝐵| = 1 𝑎 |𝐴𝐺| = |𝐵𝐺|, z toho plyne 

|𝐴𝐺| = |𝐵𝐺| =
√2

2
. Dále platí |𝐴𝐺| = |𝐹𝐺| = |𝐺𝐸|. Pro stranu čtverce tedy platí 2|𝐺𝐴| =

= |𝐺𝐵| + |𝐺𝐵| = √2. 
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3.9.2 Problém 2 [8] 

Pomocí skládání a stříhání papíru vytvořte z obdélníku se stranami v poměru 3 ∶  1 

čtverec se stranou délky √3. 

 

Obr. 54: Sangaku problém 2 – znázornění (vlastní obrázek) 

Řešení 

Označíme vrcholy obdélníku 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷.  

1. Vytvoříme hranu 𝐿𝑀 přeložením obdélníku na polovinu tak, že bod 𝐴 přejde na bod 

𝐷 a bod 𝐵 na bod 𝐶.  

2. Vytvoříme hranu 𝐺𝐸 přeložením bodu 𝐴 na 𝐵 a 𝐷 na 𝐶.  

3. Přeložíme hranu 𝐴𝐷 tak, že bod 𝐷 přejde na bod 𝐽 tak, že 𝐽 leží na hraně 𝐿𝑀. Tímto 

přehybem získáme bod 𝐾 a rozdělíme úhel u vrcholu 𝐴 na tři shodné úhly o velikosti 

30°. 

4. Průsečík přímek 𝐴𝐽 a 𝐸𝐺 označíme 𝐻. Vytvoříme hranu 𝐾𝐽. 

5. Nakonec vytvoříme hranu 𝐺𝐹 tak, že 𝐹 dělí úsečku 𝐴𝐵 v poměru 𝐴𝐹 ∶  𝐹𝐵 = 2 ∶  1. 

 

Obr. 55: Sangaku problém 2 – postup (vlastní obrázek) 
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Obr. 56: Sangaku problém 2 – řešení (vlastní obrázek) 

V pravoúhlém trojúhelník 𝐴𝐽𝑚 platí |𝐴𝐽| = |𝐴𝐷| = 2|𝐴𝑀|, z čehož plyne, že úhel 𝐴𝐽𝑀 

má velikost 30° a úhel 𝐽𝐴𝑀 má velikost 60°. Jelikož hrana 𝐴𝐾 půlí úhel 𝐽𝐴𝑀, platí, že 

jsou všechny úhly u vrcholu 𝐴 stejně velké. Podle Pythagorovy věty platí 𝐽𝑀 =
√3

2
. 

Označme 𝐻 průsečík 𝐴𝐽 a 𝐸𝐺. Z podobnosti trojúhelníků 𝐴𝐽𝑀 a 𝐴𝐻𝐸 plyne 𝐴𝐻 = 𝐽𝑀 =

= √3. Trojúhelníky 𝐴𝐷𝐾 a 𝐸𝐺𝐹 jsou totožné, z čehož plyne, že úhel 𝐸𝐺𝐹 má 

velikost 30°. Zkontrolujeme délky. V trojúhelníku 𝐴𝐾𝐷 je |𝐷𝐾| =
√3

3
= |𝐽𝐾|. Dále pak 

|𝐹𝐺| =  2|𝐸𝐹| = 2|𝐷𝐾| = 2
√3

3
, tudíž |𝐹𝐺| + |𝐽𝐾| = √3. A vidíme, že vhodně 

uspořádané části tvoří čtverec.  

3.9.3 Problém 3 [8] 

Pomocí skládání a stříhání vytvořte z obrazce složeného z pěti čtverců o obsahu 1 jeden 

velký čtverec se stranou délky √5.  

 

Obr. 57: Sangaku problém 3 – znázornění úlohy (vlastní obrázek) 
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Řešení 

Řešení si názorně ukážeme na obrázku 58.  

 

Obr. 58: Sangaku problém 3 – řešení (vlastní obrázek) 

V pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐺 je |𝐴𝐺| = 1 a |𝐴𝐵| =
1

2
, z toho plyne, že |𝐺𝐵| =

√5

2
. 

Dále pak v pravoúhlém trojúhelníku 𝐶𝐷𝐸 jsou |𝐷𝐸| = 1, |𝐶𝐷| = 2, a tedy |𝐶𝐸| = √5. 

Pro stranu čtverce tedy platí 2|𝐺𝐵| = |𝐶𝐸| = √5. 

3.10  Další úlohy 

V této kapitole představím další úlohy z různých oblastí matematiky, které lze řešit 

pomocí překládání papíru. 

3.10.1  Nejkratší přehyb [9] 

Označme rohy papíru písmeny 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷. Úkolem je přiložit bod 𝐵 na stranu 𝐴𝐷 tak, 

aby hrana, která přeložením vznikne, byla co nejkratší.  

 

Obr. 59: Nejkratší přehyb pomocí překládání papíru – znázornění úlohy (vlastní obrázek) 
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Postup 

1. Nalezneme střed úsečky 𝐴𝐵 a označíme jej 𝑀 (viz obr. 60).  

2. Rozpůlíme hranu 𝐴𝑀 bodem 𝐸.  

3. Bodem 𝑀 vytvoříme přehybem kolmici na stranu 𝐴𝐵.  

4. Narýsujeme půlkružnici s průměrem 𝐵𝐸.  

5. Průsečík kolmice a půlkružnice nazveme 𝑁.  

6. Přehneme hranu procházející body 𝑁 a 𝐸. Tato hrana je nejkratší. 

 

Obr. 60: Nejkratší přehyb pomocí překládání papíru – řešení (vlastní obrázek) 

 

Obr. 61: Nejkratší přehyb pomocí překládání papíru – důkaz (vlastní obrázek) 
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Důkaz 

Pro důkaz vedeme bodem 𝐵´ rovnoběžku s úsečkou 𝐴𝐵. Průsečík přímky a úsečky 𝐵𝐶 

označíme 𝐹 (viz obr. 61) Pro ověření správnosti řešení využijeme Pythagorovu větu. 

Předpokládejme, že je strana 𝐴𝐵 délky 4 a že jsme papír přeložili tak, že platí 𝐴𝐷 >  𝐴𝐵. 

Označíme 𝑥 =  𝐵𝐸. Nyní můžeme pomocí 𝑥 vyjádřit další délky. 

|𝐴𝐸| = 4 − 𝑥, |𝐸𝐵´| = |𝐵𝐸| = 𝑥, |𝐴𝐵´| = √𝑥2 − (4 − 𝑥)2. 

Protože jsou trojúhelníky 𝐴𝐸𝐵´ a 𝐹𝑆𝐵´ podobné, platí |𝐹𝑆| =
|𝐴𝐸|∙|𝐵´𝐹|

|𝐴𝐵´|
=

4(4−𝑥)

√𝑥2−(4−𝑥)2
. 

|𝐵𝑆| = |𝐵𝐹| + |𝐹𝑆| = √𝑥2 − (4 − 𝑥)2 +
4(4 − 𝑥)

√𝑥2 − (4 − 𝑥)2

=
𝑥2 − (4 − 𝑥)2 + 4(4 − 𝑥)

√𝑥2 − (4 − 𝑥)2
= 

=
4𝑥

√𝑥2 − (4 − 𝑥)2
=

2𝑥

√2(𝑥 − 2)
 

|𝐸𝑆|2 = |𝐵𝐸|2 + |𝐵𝑆|2 = 𝑥2 +
4𝑥2

2(𝑥 − 2)
=

𝑥3

𝑥 − 2
 

Zvažme funkci 𝑓(𝑥) =
𝑥3

√𝑥−2
. Platí 𝑓´(𝑥) =

3𝑥2(𝑥−2)−𝑥3

(𝑥−2)2 =
2𝑥2(𝑥−3)

(𝑥−2)2 . 

Pokud je 𝑥 =  0, hrana nevznikne, ale pokud je 𝑥 = 3, vznikne. Můžeme ověřit, že   

𝑓´´(3) > 0, a proto je 𝑥 =  3 lokální minimum. To ukazuje správnost řešení. Pro 𝑥 = 3 

je |𝑀𝑁| = √2 a |𝐵𝑆| = 3√2, což znamená, že |𝐸𝑆| prochází bodem 𝑁.  

3.10.2 Trojúhelník s největším obsahem [7] 

Překládáním čtvercového papíru nalezněte rovnostranný trojúhelník s největším 

obsahem. 

Postup 

Mějme čtvercový papír.  

1. Přeložíme jej na polovinu a vzniklou hranu označíme 𝐼𝐻.  

2. Přeložíme stranu 𝐴𝐵 tak, aby bod 𝐵 ležel na hraně 𝐼𝐻, a nalezené body označíme 𝐸 

a 𝐹 (viz obr 62/2).  
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3. Složíme hranu 𝐸𝐹 a bod vzniklý na hraně 𝐶𝐷 označíme 𝐺.  

4. Necháme bod 𝐵 přiložený na bodu 𝐸 a hranu 𝐴𝐵 přeložíme na 𝐴𝐹. Vzniklou hranu 

označíme 𝐴𝐾.  

5. Nyní můžeme složit trojúhelník 𝐴𝐺𝐾, který je hledaným trojúhelníkem s největším 

možným obsahem. 

 

Obr. 62: Trojúhelník s největším obsahem pomocí překládání papíru – řešení (vlastní obrázek) 

Důkaz  

Aby byl trojúhelník 𝐴𝐺𝐾 rovnostranný, musí platit |𝐴𝐺|  =  |𝐴𝐾| a také, že |∡𝐵𝐴𝐾| = 

= |∡𝐷𝐴𝐺| = 15°, protože |∡𝐺𝐴𝐾| = 60°. Musíme tedy ukázat, že pokud platí 

|∡𝐵𝐴𝐾| = |∡𝐷𝐴𝐺| = 15°, potom |𝐺𝐾|  =  |𝐴𝐾|. 

Víme, že sin 15° =
√6−√2

4
, cos 15° =

√6+√2

4
, tg 15° = 2 − √3. Za předpokladu, že 

|𝐴𝐵| = 1 platí |𝐴𝐾| =
4

√6+√2
= √6 − √2, |𝐵𝐾| = 2 − √3 a |𝐶𝐾| = |𝐶𝐺| = √3 − 1. 

Z toho plyne, že |𝐺𝐾| = √2(√3 − 1)2 = √6 − √2 = |𝐴𝐾|. 

Nyní stačí dokázat, že překládáním opravdu vznikl rovnostranný trojúhelník. 

Když 𝐵 přehneme na 𝐸, |𝐴𝐸| = 2|𝐴𝐼|, takže |∡𝐵𝐴𝐸| = 60°, a tedy |∡𝐵𝐴𝐹| = 30°. Dále 

úhly 𝐵𝐹𝐴, 𝐴𝐹𝐺, 𝐶𝐹𝐺 jsou všechny rovny 60°. |𝐵𝐹| = tg 30° =
√3

3
, |𝐶𝐹| = 1 −

√3

3
= 

3−√3

3
. 
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|𝐶𝐺| = |𝐶𝐹| ∙ tg 60° : |𝐶𝐺| =
3−√3

3
√3 = √3 − 1 = |𝐶𝐾|. Tím jsme dokázali rovnost 

stran.  

3.10.3  Střed kružnice [5] 

Mějme kružnici narýsovanou na papíru. Pomocí přehýbání papíru nalezněte střed 

kružnice.  

Řešení 

1. Rohy papíru označíme po řadě 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷.  

2. Vybereme si roh papíru, například 𝐵, a zvolíme bod na kružnici, který je od rohu dál 

než střed kružnice. Vytvoříme sklad přiložením zvoleného rohu na bod na kružnici. 

Bod označíme 𝐵´. Označme 𝐾, 𝐽 body, ve kterých protínají kružnici kraje papíru 

přilehlé k 𝐵´.  

3. Protože je |∡𝐽𝐵´𝐾| = 90°, 𝐽𝐾 tvoří průměr kružnice a prochází středem kružnice. 

Přeložením bodu 𝐽 na bod 𝐾 nalezneme střed kružnice. 

 

Obr. 63: Střed kružnice pomocí překládání papíru – řešení (vlastní obrázek) 
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4 Závěr 

Podle Pavelkové nebývají žáci často při výuce dostatečně motivovaní. Přitom motivace 

může vzhledem k úspěchům ve škole a při pochopení látky sehrát velkou roli. 

Z nedostatku motivace plyne často žákova znuděnost, frustrace, a tím i zhoršené 

soustředění a snížená výkonnost. Jedním z důvodů nudy může být jednotvárnost 

vyučované hodiny. Pavelková uvádí, že z výzkumných sond realizovaných v posledních 

letech jasně vyplývá, že žáci připisují zdroj nudy především učitelům a jejich nudným 

a nezajímavým výkladům (Pavelková, 2002). 

Ke zpestření výkladu v hodinách matematiky může dobře posloužit právě překládání 

papíru. Žáci jsou vystaveni nestandardní situaci, která vzbudí jejich pozornost. Mohou 

se zapojit a sami si skládání vyzkoušet. Díky překládání papíru se mohou lépe seznámit 

se základy geometrie, tím i pochopit některé geometrické pojmy anebo si názorně ověřit 

platnost vyučovaných vztahů. 

Cílem práce bylo vytvořit sbírku matematických úloh, při jejichž řešení lze využít 

překládání papíru. Sbírka obsahuje jak známější úlohy (antické úlohy), tak méně známe 

ukázky důkazů vět a identit. Přestože v České republice existují bakalářské a diplomové 

práce zabývající se využitím překládání papíru pro řešení matematických úloh 

(viz seznam literatury), moje práce se liší svým rozsahem.  

Díky vytváření konstrukcí jsem mohla detailněji nahlédnout, jak skládanky vznikají a co 

se při překládání papíru tvoří. 

Pro vytváření jednotlivých konstrukcí jsem zvolila program GeoGebra. Využila jsem 

možnosti barevného rozlišování a grafického zvýrazňování geometrických útvarů a jejich 

částí. Obrázky jsem musela tvořit pomocí Euklidovských konstrukcí, a díky tomu jsem 

mohla nahlédnout, jak překládání papíru usnadňuje řešení. Jedno přeložení papíru se 

při tvorbě v programu často rovnalo velkému počtu pomocných bodů, úseček a přímek. 

Nejdříve jsem zvažovala, že vytvořím návody nafocením skutečných výtvorů vzniklých 

překládáním papíru, ale usoudila jsem, že by mohly být nepřesné, obtížněji čitelné a méně 

srozumitelné. Zvolení programu GeoGebra bylo proto lepší volbou.  
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