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Milý příteli !

„Jaký je dnes den?ÿ zeptal se Pú. „Dnes je dnes,ÿ vypísklo PraSátko.
„Můj oblíbený den,ÿ řekl Pú.

Co PraSátko zapomnělo zmínit, je, že dnes je i den, kdy máme to
štěstí předat Ti první komentáře 42. ročníku PraSete. Tento rok jsme
připravili plno zajímavých matematických problémů, jejichž vyřešení
čeká pouze na Tebe. Věříme, že jejich řešení dále prohloubí Tvou lásku
k matematice a přinese Ti mnoho radosti a nových vědomostí. A kdo
ví, třeba právě Ty budeš úspěšným řešitelem, jenž se s námi podívá na
soustředění, kde na Tebe čeká spousta matematické i nematematické
zábavy.

Ať už jsi mezi námi nový (nová), nebo jsi již ostříleným řešite-
lem, jistě je dobrým nápadem se začíst dále. Noví řešitelé mohou na
následujících stranách nalézt mnoho užitečných rad a tipů, které jim
pomohou do začátků řešení PraSátka. Zkušení řešitelé se mohou těšit
na vzorová řešení úloh první podzimní série a k tomu také na prů-
běžnou výsledkovou listinu. Jak se ale říká, není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.

Dále zde v komentářích nalezneš odpověď na otázku, která Tě
možná napadla, a to: Co mě vlastně nyní čeká? V tuto chvíli na nás
čekají 3. a 4. podzimní série, v nichž se podíváme na témata Prvo-
čísla a Communication. Jak je z názvu patrné, 4. série je cizoja-
zyčná, proto jsme její zadání napsali v angličtině a chtěli bychom, aby
i odevzdané řešení bylo sepsáno anglicky. Nemusíš se ale bát, stále se
hodnotí pouze matematika.

Nakonec bychom Ti chtěli představit první díl nového seriálu,
který si pro Tebe tento rok připravili Pepa Minařík aMajda Mišinová.
V něm společně prozkoumáme roztodivná zákoutí Kombinatorické
geometrie. K seriálu se také vážou tři soutěžní úlohy 1. seriálové
série, která je skvělou příležitostí k zisku dalších cenných bodů na
cestu vzhůru výsledkovou listinnou.

Nyní bychom Ti rádi popřáli hodně zdaru, sil a zábavy při řešení úloh.

Za organizátory,

Anna Marie Minarovičová

Co je dále v komentářích?

• Jak řešit úlohy korespondenčního semináře?

• Vzorové řešení 1. podzimní série

• Anglické povídání ke čtvrté podzimní sérii

• Seriál – Kombinatorická geometrie I – Všehochuť

• Výsledková listina 1. podzimní série

• Příloha: Zadání 3. a 4. podzimní série a 1. seriálové série
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Řešení úloh

Čekal(a) jsi plný počet bodů za všechny úlohy a pohled na výsledkovou listinu Tě zklamal? Nenechej
se tím odradit a raději si přečti text s názvem Jak řešit úlohy korespondenčního semináře.
Potom neváhej a pusť se do řešení s novou vervou!

A pokud už řešíš dlouho, zkus si ho přečíst také – jistě v něm najdeš tipy, jak psát ještě lépe.
Stejně tak si nezapomeň pečlivě projít vzorová řešení úloh první série. I když jsi třeba získal(a)
plný počet bodů, možná se dozvíš, jak se dal postup sepsat elegantněji nebo úplně jinak.

Den otevřených dveří

Už za nedlouho, v úterý 22. listopadu, se v Praze koná Den otevřených dveří Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy. Na této každoroční akci se dozvíš spoustu zajímavostí a užitečných
informací o možnostech studia na naší domovské fakultě. Také můžeš nejen u PraSečího stánku po-
tkat mnoho organizátorů a ostatních řešitelů. Více podrobností včetně programu najdeš ve správný
čas na adrese https://mff.cuni.cz/verejnost/dod.

Noví organizátoři MKS

Se začátkem letošního ročníku se organizátorský tým PraSátka rozrostl o nové posily. Přidali se
k nám Benedikt Bareš, Diana Bergerová, Tomáš Flídr, Martin Fof, Matěj Gajdoš, Denisa Ha-
nušková, Markéta Hanušková, Petr Hladík, Peter Kochelka, Anna Marie Minarovičová, Vendula
Onderková, Michal Pecho, Zdeněk Pezlar, Šimon Rada a Matouš Šafránek. Do práce v semináři
už se mnozí z nich významně zapojili a některé jsi již mohl(a) potkat na podzimním soustředění.
Tímto je vítáme i zde oficiálně, ať víš, kdo nový Ti letos bude opravovat a vymýšlet úlohy.

PraSečí konference

Chceš mít jistotu, že nezmeškáš žádnou seminářovou akci? Chceš, abychom Ti důležité informace
posílali e-mailem? Chceš mít možnost psát ostatním řešitelům jinde než na chatu? Pak přesně pro
Tebe tu je e-mailová konference ucastnici@mks.mff.cuni.cz (je to způsob, jak poslat nějakou zprávu
mnoha lidem – když na uvedenou adresu přijde e-mail, automaticky se rozešle všem odběratelům).
Posílat do ní budeme kromě pozvánek na PraSečí setkání například i důležité informace ohledně
organizace semináře. A jak se přihlásíš? Na adresu info@prase.cz pošli své jméno a e-mailovou
adresu, kterou chceš k odebírání konference používat. A kdybys náhodou časem zjistil(a), že Tě
naše zprávy nezajímají, můžeš se stejným způsobem zase odhlásit.

Podzimní soustředění

Ve dnech 1.–9. října proběhlo ve Vižňově u Meziměstí podzimní PraSečí soustředění. Na palubu
pirátské kocábky Maria Karolina Scrofotta se před její poslední plavbou nalodilo 24 mladých a
nadaných námořníků, bukanýrek a postrachů moří. Během této výpravy za poklady a dobrodruž-
stvím nechybělo množství epických bitev a soubojů, napjatých a srdceryvných momentů i zcela
nečekaných zvratů. Na konci však snad všichni – kapitán, jeho papoušek, kormidelnice, kanonýr
i celá posádka – nalezli to, co hledali ze všeho nejvíc – ať už to bylo bohatství, láska, zasloužený
důchod či prostě dobře strávený čas s kamarády.

Pro čtyřiadvacet nejlepších z podzimní části letošního ročníku (která jako tradičně končí ang-
lickou sérií) uspořádáme také jarní soustředění, pokud to podmínky dovolí. Místo ani datum ještě
známé nejsou, rozhodně se však máte na co těšit!
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Jak řešit úlohy korespondenčního semináře?

Tento text je primárně určen méně zkušeným řešitelům. Jeho cílem je v krátkosti popsat způsob
uvažování a vyjadřování, bez kterého se při řešení matematických úloh nelze obejít.

Pokud se rozhodneš řešit úlohy korespondenčního semináře, nestačí je pouze vypočítat. Body
získáš jen v případě, že svůj postup nějak rozumně dostaneš na papír. Je tedy dobré si uvědomit,
co se vlastně s řešením děje poté, co jej odešleš. Dostane ho do ruky nedůvěřivý opravovatel, jehož
snahou je jej pochopit a nechat se přesvědčit o jeho správnosti. Není to tedy jako opravování
kvízových otázek, u nichž se dá rychle ověřit, zda byly zodpovězeny správně. Zkus si proto svá
řešení přečíst očima někoho, kdo zadanou úlohu vidí poprvé v životě.

Co po Tobě úloha chce?

Úloha často vybízí „Dokažte!ÿ, „Ukažte!ÿ, „Zdůvodněte!ÿ. To znamená, že chceme, abyste ze zadání
vyvodili dokazované tvrzení pomocí logických kroků podložených pádnými argumenty. Nestačí tedy
nakreslit obrázek, v němž úhel ze zadání vyjde pravý, či ověřit platnost nerovnosti na kalkulačce
nebo na počítači pro 150 různých hodnot. Je totiž potřeba ukázat, že tvrzení platí pro všechny
možné konstelace, kterých je obvykle nekonečně mnoho.

Jiné úlohy na řešitele apelují „Rozhodněte!ÿ, například „rozhodněte, zda platíÿ, „rozhodněte,
kdo má vyhrávající strategiiÿ nebo „rozhodněte, které z čísel je většíÿ. Samotné rozhodnutí nestačí,
je třeba jej zdůvodnit. To znamená tvrzení dokázat, případně najít protipříklad.

Často se setkáš s úlohami typu „Najděte!ÿ, „Najděte všechny . . . !ÿ. V prvním případě stačí,
když najdeš nějaké vyhovující řešení. Je potřeba ukázat, že odpovídá požadavkům v zadání, ale
už není potřeba se zabývat dalšími řešeními. Druhý případ je složitější, neboť tehdy je potřeba
najít všechna vyhovující řešení, a navíc dokázat, že žádné jiné už neexistuje. Obměnou může být
například „Najděte nejmenší . . . !ÿ, kde je potřeba najít řešení a ukázat, že menší neexistuje.

Co nemáme rádi?

Do řešení piš jasná tvrzení a zdůvodňuj je. Zadání opisovat nemusíš. Pokud tvrdíš něco, co není
pravda, pak je to ideální příležitost pro opravovatele strhnout Ti body. Navíc to, co z nepravdivého
tvrzení vyvodíš, nejspíš také neplatí. Máš-li hypotézu, kterou neumíš dokázat, přiznej, že je to
hypotéza. Sice pravděpodobně nedostaneš plný počet bodů, ale opravovatel bude rád, že nemusí ve
Tvém řešení zbytečně hledat vysvětlení.

Dej si pozor na následující formulace:

• „je zřejméÿ, „je vidětÿ – Tyto obraty lze v řešení použít. Řešitelé je ale často používají
v případech, kdy daná věc není vůbec zřejmá, ba dokonce, když neplatí.

• „provedeme analogickyÿ – Tuto formulaci můžeš použít pouze v případě, že stačí v předchozích
argumentech lehká změna značení. Analogie rozhodně neznamená zobecnění, například z důkazu
pro 3 nelze takto vyrobit důkaz pro 50, či dokonce pro obecné n.

• „z obrázku je patrnéÿ – Obrázky jsou velmi dobré k tomu, aby se opravovatel lépe orientoval
v řešení a mohl jej snáze pochopit. Postup by však měl být srozumitelný i bez něj, nikdy se na
něho neodkazuj jako na nedílnou součást řešení. Pokud v obrázku zavedeš nějaké značení, měl bys
ho vysvětlit v textu, ne ho jen začít používat.

• „stačí prozkoumat nejhorší variantuÿ – Sice by to mohlo stačit, ale dokud neprozkoumáme
všechny varianty, nelze říct, že tato konkrétní je nejhorší. Můžeme si to myslet, ale musíme to
dokázat. Stejný problém nastává i u dalších formulací („nejlepší bude, kdyžÿ a podobně).

Pokud tedy některou z těchto frází používáš, rozmysli si, zda se nejedná o jeden z výše uvedených
nešvarů.
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Co a jak dokazovat?

V této sekci se nejprve podíváme, jak správně interpretovat zadání, a poté uvedeme některé základní
důkazové techniky, které můžeš ve svých řešeních použít.

Důkaz by měl vycházet z předpokladů a postupovat k závěrům úlohy. Dej si pozor, abys během
řešení nepoužil něco, co nevyplývá z předpokladů nebo předchozích úvah, zejména ne dokazované
tvrzení!

• „jestliže, pakÿ, „pokud, pakÿ, „Dokažte, že pokud platí A, pak platí B.ÿ – Kdykoliv se v zadání
vyskytne věta tohoto typu, znamená to, že A je předpoklad (to, z čeho vycházíme a co můžeme při
řešení používat), zatímco B je závěr (to, co chceme dokázat).

Předpoklad a závěr nesmíš za žádných okolností zaměnit! Srovnej následující tvrzení:

Jestliže je číslo dělitelné čtyřmi, pak je sudé. (platí)
Jestliže je číslo sudé, pak je dělitelné čtyřmi. (neplatí, např. pro 2)

• „právě kdyžÿ, „právě tehdy, kdyžÿ, „tehdy a jen tehdy, kdyžÿ, „Dokažte, že A platí právě
tehdy, když platí B.ÿ – V tomto případě se vlastně jedná o dvě úlohy. Je totiž potřeba dokázat
následující dvě tvrzení:

(i) Pokud platí A, pak platí B.
(ii) Pokud platí B, pak platí A.

Platnost tvrzení se nezmění, když A a B prohodíme, viz následující příklad.

Dané číslo je dělitelné deseti, právě když jeho poslední cifrou je nula.
Poslední cifrou daného čísla je nula, právě když je dělitelné deseti.

Důkazových technik je mnoho a my si zde ukážeme dvě základní – přímý důkaz a důkaz sporem.

V přímém důkazu postupujeme od předpokladů, z nichž logickými úvahami vyvozujeme dílčí
závěry, až dospějeme ke kýženému výsledku. Naproti tomu v důkazu sporem si na začátku před-
stavíme, co by se stalo, kdyby tvrzení neplatilo, a z tohoto předpokladu pak odvodíme evidentně
neplatné tvrzení (spor). Použití této techniky si ukážeme na příkladu:

Příklad. Dokažte, že každé prvočíslo větší než 2 je liché.

Řešení. Pro spor předpokládejme, že jsme našli sudé prvočíslo p větší než 2. Dvojka je jeho dělitel,
který není roven ani jedné, ani p. To je spor s předpokladem, že p je prvočíslo. Dokazované tvrzení
tedy platí.

Význam výrazů

Když matematik napíše vzoreček, nepředstavuje si pod ním nic jiného než běžné tvrzení. Pro úpravy
výrazů, rovnic apod. tedy platí stejná pravidla jako pro obyčejné dokazování.

Definuj všechny proměnné, které ve vzorečcích používáš a nejsou v zadání. Opravovatel jinak
těžko pozná, co jsi jimi chtěl říct. Se značením to však není třeba přehánět, a proto si označ vždy
jen to, co v řešení budeš potřebovat. Příliš mnoho písmenek přehlednosti neprospívá.

Dále připomínáme, že je v důkazu třeba vycházet z předpokladů, ne z dokazovaného tvrzení.
To ukážeme na příkladu:

Příklad. Dokažte, že pro libovolná kladná čísla a, b platí
√
ab ≤ (a+ b)/2.

Správné řešení může vypadat takto:
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Řešení. Kdykoli umocníme reálné číslo na druhou, získáme nezáporné číslo. Tedy

0 ≤ (
√
a−
√
b)2 = a− 2

√
ab+ b,

2
√
ab ≤ a+ b,

√
ab ≤

a+ b

2
,

což jsme chtěli dokázat.

Jiná možnost je tato:

Řešení. Pro spor předpokládejme, že máme dvojici čísel a, b, pro která tvrzení neplatí, tedy√
ab > (a+ b)/2. Pak ovšem

ab >
(a+ b)2

4
,

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

0 > a2 − 2ab+ b2 = (a− b)2.

To je spor, neboť umocněním reálného čísla nemůžeme dostat záporné číslo. Dokazované tvrzení
tedy platí.

Oba tyto postupy byly v pořádku. První (přímý) důkaz vycházel pouze ze známých faktů a
dobral se kýženého výsledku, druhý důkaz (sporem) předpokládal neplatnost tvrzení a došel k ně-
čemu, co neplatí.

K řešení ale není možné přistupovat zcela přímočaře, tedy jen upravovat dokazovaný vzoreček.
To proto, že jakmile do řešení napíšeš

√
ab ≤ (a + b)/2, znamená to, že již předpokládáš, že daná

nerovnost platí. Jenže to nemůžeš předpokládat, neboť Tvým cílem je to teprve dokázat.
Uveďme ještě jeden příklad, na kterém si ukážeme dvě různá použití proměnných.

Příklad. V závislosti na parametrech a, b, c vyřešte kvadratickou rovnici ax2 + bx+ c = 0.

Zadání říká, že pro libovolná, ale pevně zvolená čísla a, b, c hledáme všechna x, která vyhovují
zadané rovnici. Proměnné a, b, c označují v celém příkladu stále tatáž tři (ne nutně různá) reálná
čísla. Každá konkrétní volba parametrů vlastně určuje jinou úlohu, ale přitom chceme vyřešit
všechny tyto úlohy naráz, obecně. Proměnná x hraje zcela odlišnou roli – její hodnota je neznámá
a naším cílem je ji určit.

Používání známých tvrzení

Může se stát, že v literatuře nebo na internetu narazíš na tvrzení, které Ti usnadní řešení úlohy.
Pokud je to nějaká věta, která má jméno (například Cevova věta), nezapomeň její název do řešení
uvést. Pravděpodobně ji budeme znát, a když ne, dovedeme ji alespoň najít. Důkaz přitom opisovat
nemusíš. V případě, že se jedná o nepojmenované tvrzení, napiš nám zdroj, kde jsi ho našel.

Vzorová řešení

V neposlední řadě bychom Tě chtěli povzbudit k řešení našich úloh. Pokud náš seminář vidíš poprvé,
nedej se odradit případnými počátečními neúspěchy. Prostuduj si svá opravená řešení a nezapomeň
se podívat také na vzoráky. Vzorové řešení Ti má často co nabídnout i tehdy, když jsi úlohu vyřešil
správně. Můžeš v něm najít různé zajímavé přístupy či myšlenky, a něco nového se tak naučit.
V poznámkách opravovatele si pak můžeš přečíst, jak se s řešením potýkali ostatní.

Věříme, že Ti tento text usnadní řešení úloh v semináři i jinde a pomůže Ti osvojit si základy
matematického uvažování. To, co se naučíš, není jen schopnost řešit matematické úlohy, ale také
schopnost samostatně hlouběji přemýšlet. To se Ti určitě bude někdy hodit, a to i tehdy, když se
matematikou dále zabývat nebudeš.

Přejeme Ti mnoho radosti při objevování tajů matematiky!
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Strašidla
1. podzimní série Vzorové řešení

Úloha 1.
Čarodějnice Klárka rozlámala čtvercovou tabulku čokolády o délce strany 1 na 12 shodných trojú-
helníků a 4 shodné čtverce jako na obrázku. Určete obsahy jednotlivých dílků.

(„madam Verčaÿ Hladíková)

Řešení:
Všimněme si, že nejdelší strana v trojúhelnících se na straně velkého čtverce nachází dvakrát. Její
délka je tedy 1

2 . Prostřední čtverec, tvořený čtyřmi malými čtverci, má všechny strany společné

s nejdelší stranou nějakého trojúhelníka, má tedy také délku strany 1
2 . Strana prostředního čtverce

je dále tvořena dvěma stranami malých čtverečků, které tudíž mají délku strany 1
4 . Obsah každého

malého čtverečku je proto
( 1
4

)2
= 1
16 . Obsah celé čokolády je 1, tedy obsah všech trojúhelníčků

dohromady je 1 − 4 · 116 = 3
4 . Vydělením výrazu celkovým počtem trojúhelníků dostaneme obsah

každého trojúhelníku: 3
12·4 = 1

16 . Každý dílek, ať už čtvercový nebo trojúhelníkový, má tudíž

obsah 1
16 .

Alternativní řešení:
Pokud si každý čtvereček rozpůlíme úhlopříčně a každý trojúhelníček podle výšky na přeponu,
dostaneme 32 shodných trojúhelníčků, z nichž každý má obsah 1

32 . Každý dílek se skládá ze dvou

těchto trojúhelníčků, tedy všechny dílky mají shodný obsah 1
16 .
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Poznámky:
Sešlo se velké množství správných řešení, ke správnému výsledku vedlo i mnoho jiných postupů.
Několik řešitelů se pokoušelo dokázat i to, že trojúhelníkové dílky musí být pravoúhlé a rovnora-
menné, aby mohly být takto uspořádány, což se nikomu nepovedlo, ale body jsem za to nestrhával.

(Benedikt Bareš)

Úloha 2.
Vodník Pepa chce rozmístit svých šest hrníčků s dušičkami na rovném dně rybníka tak, aby každé
tři z nich tvořily vrcholy rovnoramenného trojúhelníku. Najděte způsob, jak toho může docílit.

(Josef Minařík)

Řešení:
Nejprve si uvědomme, že jakékoli dva body na dané kružnici tvoří s jejím středem rovnoramenný
trojúhelník. Toho můžeme využít i při naší konstrukci. Vyhovuje pak rozmístění pěti hrníčků do
vrcholů pravidelného pětiúhelníku a šestého do středu kružnice jemu opsané.

Poznámky:
Velká většina řešitelů úlohu vyřešila správně konstrukcí ze vzorového řešení. Někteří řešitelé zapo-
mněli zmínit, že pětiúhelník musí být pravidelný. (Vendula Onderková)

Úloha 3.
Hrobař Radeček je hrdým správcem obdélníkového hřbitova, na němž je rozmístěno 2×8 čtvercových
hrobů. Každou noc o půlnoci chodí od jedné z kratších hřbitovních zdí k té druhé, přičemž vždy
může vstoupit pouze na hrob, který s tím, na němž zrovna stojí, sousedí stranou nebo vrcholem.

Radečkův hřbitov však není jen tak ledajaký – v každém hrobu dřímá jeden upír. Při každém
úplňku se nějaká skupinka upírů rozhodne, že při soumraku otevřou své hroby a vydají se trýznit
smrtelníky. S úsvitem se pak všichni upíři vrátí do svých hrobů a opět je zavřou.

Radeček se při svých nočních obchůzkách neodvažuje vkročit na otevřený hrob. Určete, pro
kolik různých skupinek upírů, kteří vylezou z hrobů, ještě Radeček zvládne projít hřbitovem. Na
obrázku je příklad jedné situace, kde šrafované čtverečky značí otevřené hroby, mezi nimiž Radeček
dovede projít.

(Josef Minařík)
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Řešení:
Rozdělíme si hřbitov na 8 sloupců 2 × 1. Radeček může z libovolného hrobu v jednom sloupci
přejít na libovolný zavřený v dalším. Tedy Radeček může celým hřbitovem projít právě tehdy,
když je v každém sloupci minimálně jeden hrob zavřený. V každém sloupci máme 3 přípustné
varianty pro průchod: oba dva hroby zavřené, nebo první hrob otevřený a druhý zavřený, nebo
první hrob zavřený a druhý otevřený. Všechny sloupce jsou na sobě nezávislé, tedy podle pravidla
kombinatorického součinu dostáváme počet 38 = 6561 možných různých skupinek upírů.

Jiné řešení (sčítání možností):
Stejně jako v předchozím případě si uvědomíme, že pro průchod stačí zavřený jeden hrob v každém
sloupci. Je zde 8 sloupců, dohromady tedy Radeček pro průchod potřebuje minimálně 8 (vhodně
uspořádaných) zavřených hrobů. Na řešení přijdeme součtem skupinek pro 0 až 8 otevřených hrobů.

Spočítejme, kolik je různých skupin upírů při n otevřených hrobech, kde 0 ≤ n ≤ 8.
Jelikož nemohou být dva otevřené hroby v jednom sloupci, musí být n otevřených hrobů právě

v n sloupcích. Nejprve tedy potřebujeme vybrat n sloupců z 8, což dává
(
8
n

)
možností.1 V každém

sloupci s otevřeným hrobem dostáváme dvě možnosti pro otevřený hrob (horní, nebo spodní pole),
tj. dalších 2n možností. Tedy pro počet různých skupin u právě n otevřených hrobů platí, že se

rovná
(
8
n

)
· 2n.

Celkový počet různých skupinek upírů je

8∑
k=0

(
8

k

)
· 2k = 1 + 16 + 112 + 448 + 1120 + 1792 + 1792 + 1024 + 256 = 6561.

Poznámky:
Většina došlých řešení byla správná. Chyby, pokud se vyskytly, spočívaly většinou v určení špatného
postupu pro získání počtů skupinek upírů u druhého řešení.

Část řešitelů v řešení nezapočítávala možnost skupiny, pokud v ní nebyl žádný nebo jen jeden
upír. Za to jsem body nestrhávala, ale i prázdná skupina, tedy prázdná množina upírů, je skupinou.

(Markéta Hanušková)

Úloha 4.
Bílá paní Hedvika strašila několik nocí na hradě, bezhlavý rytíř Daník strašil o sto nocí víc než
Hedvika. Zjistili, že počet nocí, kdy strašila Hedvika, je kladný a má lichý počet dělitelů. Totéž
platí o počtu nocí, kdy strašil Daník. Zjistěte, kolik nocí mohla Hedvika strašit (a dokažte, že to
jsou všechny možnosti). (Josef Minařík)

Řešení:
Ze zadání víme, že počty nocí, kdy Hedvika i Daník strašili, mají lichý počet dělitelů. Co znamená,
že číslo má lichý počet dělitelů?

Je-li d dělitel čísla n, musí i n
d

být dělitelem čísla n. Každému děliteli d, který splňuje d <
√
n,

lze jednoznačně přiřadit číslo n
d

, pro které platí n
d
· d = n a n

d
>
√
n. Má-li být počet dělitelů lichý,

musí existovat dělitel d splňující n
d

= d, neboli d =
√
n ∈ N. Lichý počet dělitelů mají pouze druhé

mocniny celých kladných čísel.
Označíme h2 počet nocí, kdy strašila Hedvika, a d2 počet nocí, kdy strašil Daník. Ze zadání

víme, že
d2 = h2 + 100,

d2 − h2 = 100,

(d− h)(d+ h) = 100.

1Symbol
(
n
k

)
= n!
(n−k)!k! je označení pro kombinační číslo, které udává počet kombinací, tj.

způsobů, jak vybrat k prvků z n prvkové množiny.
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Z nerovnosti d2 > h2 plyne d > h, proto platí d−h > 0. Součin (d−h)(d+h) je poté součinem
dvou přirozených čísel, který je roven 100, což má jen pět možností pro činitele:

100 = 1 · 100 = 2 · 50 = 4 · 25 = 5 · 20 = 10 · 10.

Nejprve si všimneme, že d − h < d + h. Dále platí, že součet d + h a d − h je roven 2d, neboli je
sudý. Součet dvou čísel je sudý, sčítáme-li dvě lichá nebo dvě sudá čísla. Navíc ale víme, že jejich
součin je sudý, tedy nutně musí být oba činitelé sudí.

Z pěti předchozích možností součinu (d − h)(d + h) nám zbyla pouze jediná: 100 = 2 · 50, tj.
d− h = 2 a d+ h = 50. Soustavu dvou rovnic o dvou neznámých nyní dořešme:

d+ h = 50,

d− h = 2,

2d = 52,

d = 26,

h = 50− d = 24.

Nyní už jen zjistíme počet nocí:
h2 = 242 = 576,

d2 = 262 = 676.

Bílá paní Hedvika tedy na hradě strašila 576 nocí.

Jiný důkaz charakterizace lichého počtu dělitelů:
Je-li prvočíselný rozklad čísla n = pr11 · · · p

rm
m , pro počet dělitelů čísla n platí vztah

(r1 + 1)(r2 + 1) · · · (rm + 1),

protože každý dělitel n vznikne součinem jednotlivých dělitelů čísel prii , kterých je vždy ri + 1.
Požadujeme-li, aby tento součin byl lichý, musí být liší všichni činitelé, a tedy 2 | ri pro každé i.
Odtud již vidíme, že pouze druhé mocniny celých čísel mají lichý počet dělitelů.

Dále postupujeme jako v prvním řešení.

Poznámky:
Většina řešitelů postupovala obdobně jako ve vzorovém řešení. Bod jsem strhávala, pokud v ře-
šení chyběla argumentace, proč pouze druhé mocniny mají lichý počet dělitelů. Velká část řešitelů
procházela možnosti rozkladu čísla 100. Čísla 576 a 676 nalezli někteří vypsáním si řady druhých
mocnin a hledáním, která čísla mají rozdíl 100, což samozřejmě lze, ale plný počet získali pouze
s dostatečným odůvodněním, že jiná čísla nevyhovují. V případech, kde řešitel dostatečně neodů-
vodnil, proč 576 je jediné řešení, jsem strhávala 1 nebo 2 body. (Denisa Hanušková)

Úloha 5.
Vlkodlak Fíla sežral kladná celá čísla x, y, n splňující rovnost

√
x+
√
y =
√
n. Dokažte, že existuje

celé číslo a > 1, jehož druhá mocnina dělí číslo n. (Josef Minařík)

Řešení:
Umocněním rovnosti ze zadání dostaneme

x+ 2
√
xy + y = n.

Protože x, y, n jsou přirozená, musí být výraz 2
√
xy celým číslem. Zároveň xy je přirozené a z toho

již plyne, že
√
xy je nějaké přirozené číslo k, neboť odmocniny z přirozených čísel jsou buď přirozené,

nebo iracionální. Potom musí xy = k2.
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Nechť d je největším společným dělitelem x, y. Pak můžeme psát x = da, y = db pro nějaká

nesoudělná a, b ∈ N. Protože
√
xy = k, musí

√
d2ab = k, takže d

√
ab = k. Pravá strana je přirozená,

takže i d
√
ab musí být přirozené, stejně tak d je přirozené. Číslo

√
ab tedy nemůže být iracionální,

a proto obdobně jako v prvním odstavci už víme, že
√
ab je přirozené, tedy ab musí být čtvercem.

Protože a a b jsou nesoudělná, nesmí ve svém prvočíselném rozkladu sdílet žádné prvočíslo. Pak
již musí být a i b čtverci samy o sobě, protože se jejich rozklady neshodují v žádném prvočísle,
a každé z prvočísel v rozkladu ab musí být v sudé mocnině, aby ab bylo čtvercem. Můžeme proto
psát a = u2, b = v2, takže x = du2 a y = dv2. Po dosazení do rovnosti

√
x+
√
y =
√
n dostáváme

u
√
d+ v

√
d =
√
n

a po vytknutí
√
d a umocnění

d(u+ v)2 = n.

Takže (u+ v)2 dělí n a zároveň je u+ v jistě přirozené.

Zbývá ukázat, že u + v > 1. Stačí si uvědomit, že u i v jsou přirozená čísla, proto musí u ≥ 1
a v ≥ 1, tedy pro součet platí u+v ≥ 2 > 1. Číslo (u+v) je tudíž hledaným a, jehož čtverec dělí n.

Alternativní řešení:

Předpokládejme pro spor, že n není dělitelné druhou mocninou žádného přirozeného čísla kromě
jedničky. Pak musí nutně prvočíselný rozklad čísla n obsahovat veškerá prvočísla v první mocnině,
pokud by obsahovalo nějaké prvočíslo p ve vyšší mocnině k ≥ 2, pak by pk | n, takže i p2 | n.

Druhá odmocnina z kladného čísla nabývá vždy kladných hodnot, tudíž
√
y > 0. Protože platí√

x+
√
y =
√
n, musí

√
x <
√
n, a tedy i x < n, neboť druhá odmocnina je rostoucí funkcí.

Umocněním rovnosti
√
y =
√
n−
√
x na druhou obdržíme

y = n− 2
√
nx+ x.

Ze stejných důvodů jako v prvním vzorovém řešení musí být
√
nx přirozené číslo, tedy nx je druhou

mocninou nějakého přirozeného čísla.

Nechť p je prvočíslo dělící n. Protože v rozkladu n na součin se vyskytují všechna prvočísla
v první mocnině, musí p dělit i x, aby rozklad součinu nx obsahoval p v sudé mocnině a odmocnina
z něj byla přirozená. Tudíž x obsahuje v prvočíselném rozkladu každé prvočíslo, které se vyskytuje
v prvočíselném rozkladu n, takže musí x ≥ n. To je ale spor s nerovností x < n, ke které jsme došli
ve druhém odstavci. Proto n musí být násobkem nějakého čtverce většího než jedna.

Poznámky:

Většina došlých správných řešení se ubírala cestou prvního řešení, důkaz sporem byl mezi řešeními
vzácnější.

Někteří řešitelé rozebrali jen speciální případy vyjádření x, y (častý byl důkaz, že jen pro při-
rozená

√
x,
√
y tvrzení platí), případně došli k vyjádřením x = du2, x = dv2, ale již nezdůvodnili,

proč jiná volba rovnici v zadání nevyhovuje.

Někteří řešitelé jenom zkusili dosadit za x, y a n vhodná čísla, a pak ukázali, že dané konkrétní
n je opravdu násobkem nějakého čtverce. Rád bych proto odkázal na článek Jak řešit úlohy ko-
respondenčního semináře? (https://prase.cz/info/Jak.pdf) pro nové řešitele PraSátka – v něm je
hezky shrnuto, jak by mělo takové správné řešení vypadat. (Matěj Gajdoš)
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Úloha 6.
Na šachovnici 12 × 12 se sešlo několik gorgon se zavřenýma očima, přičemž každá stojí na jiném
políčku. Gorgona může vidět právě gorgony stojící ve stejném řádku nebo sloupci (i pokud mezi
nimi stojí další gorgony). Pokud dvě gorgony otevřou oči a navzájem se vidí, obě zkamení. Zjistěte,
kolik nejméně gorgon se na šachovnici musí sejít, abychom nehledě na jejich rozestavení vždy mohli
vybrat sedm z nich, které mohou všechny naráz otevřít oči a nezkamenět. Nezapomeňte také ukázat,
že menší počet gorgon nestačí. (Terka Kučerová)

Řešení:
Musí se sejít nejméně 73 gorgon.

Je potřeba dokázat dvě věci. Jednak, když je gorgon 73, je možné z libovolného rozestavení vždy
vybrat sedm, které nezkamení, a jednak, když jich je 72, to není možné vždy. To uděláme první.

Když je gorgon jen 72 nebo méně, vejdou se všechny do šesti řádků šachovnice. Jakkoliv pak
vybereme sedm z nich, musí v jednom řádku být vybrané alespoň dvě, ty se uvidí a zkamení.
Tudíž když jich je 72 nebo méně, není zaručeno, že můžeme vybrat sedm, aby nezkameněly. Tím
je dokázáno, že jich méně než 73 nestačí.

Když je gorgon aspoň 73, rozdělíme si šachovnici na 12 „prodloužených diagonálÿ. Prodloužená
diagonála je jako normální diagonála, ale na konci tabulky pokračuje z druhé strany. Na obrázku
jsou políčka očíslovaná podle toho, do které prodloužené diagonály patří.
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Na prodloužené diagonále je 12 políček a žádná dvě z nich nejsou ve stejném řádku ani ve stejném
sloupci. Když tedy vybereme gorgony jen z jedné prodloužené diagonály, nezkamení. Jelikož je
gorgon 73 a prodloužených diagonál jen 12, musí být dle Dirichletova principu2 na jedné diagonále
aspoň 7 gorgon. Můžeme tedy z této diagonály vybrat 7 gorgon, které otevřou oči a nezkamení.
Tím je dokázáno, že jich stačí 73, ať jsou rozmístěné jakkoliv.

Dokázali jsme, že jich stačí 73, a ne méně. Tedy nejmenší počet gorgon, které se musí sejít, je 73.

Poznámky:
Většině řešitelů se podařilo ukázat, že 72 gorgon nestačí. Za to jsem dával 2 body. Úplných řešení
bylo podstatně méně a většina postupovala uvedeným způsobem. Někteří zvládli chytře vybírat
gorgony podle toho, kolik vidí jiných gorgon v řádku nebo ve sloupci, a dokázat, že jim gorgony
zbudou. Spousta řešitelů však argumentovala tím, že dávat gorgony do řádků/sloupců je nejhorším
případem. Nejhorší případ to vlastně je, ale řešitelům se to nedařilo dokázat, protože se spoléhali

2Neznáte-li Dirichletův princip, vězte, že se nejedná o nic složitého. Myšlenka je taková, že
kdybychom na prodloužené diagonály měli dávat gorgony, aby jich na žádné nebylo 7, pak bychom
už se 72 gorgonami museli mít v každé 6. Se 73. gorgonou jich na některé prodloužené diagonále
musí být alespoň 7.
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na nepřesné intuitivní argumenty. Kloním se k názoru, že kdyby to někdo dokázal, měl by důkaz
shodný s úplně jiným důkazem, takže doporučuji pracovat rovnou bez „nejhoršího případuÿ.

(Matouš Šafránek)

Úloha 7.
Tajemný hrad Rypák má hradby ve tvaru kružnice a sochu, která leží v nějakém bodě uvnitř této
kružnice. Duchové Marian a Michal si každý večer vyberou dvě tětivy kružnice, po nichž budou
poletovat a strašit návštěvníky hradu. Vždy však vybírají takové tětivy, které jsou navzájem kolmé
a protínají se přesně v soše. Dokažte, že součet druhých mocnin délek těchto tětiv je vždy stejný,
nehledě na to, kterou konkrétní dvojici tětiv si Marian s Michalem vyberou.

(Magdaléna Mišinová)

Řešení:
Označme si sochu P a jednotlivé tetivy AB a CD. Ďalej nech S je stred kružnice a M , N stredy
tetív AB a CD.

Platí |AB|2 + |CD|2 = 4 · (|MB|2 + |NC|2). Všimnime si, že MS a NS sú osami tetív, a
preto MS ⊥ AB a NS ⊥ CD. Z toho vyplýva, že trojuholníky SMB a SNC sú pravouhlé a
že PMSN je obdĺžnik. S použitím Pytagorovej vety pre trojuholníky SMB a SNC dostávame
|MB|2 = |SB|2 − |SM |2 a |NC|2 = |SC|2 − |SN |2. Platí preto

|AB|2 + |CD|2 = 4 · (|MB|2 + |NC|2),
= 4 · (|SB|2 − |SM |2 + |SC|2 − |SN |2).

Všimnime si, že |SB| = |SC| = r, kde r je polomer kružnice. Keďže PMSN je obdĺžnik, trojuholník
NMS je pravouhlý a z Pytagorovej vety vyplýva |SM |2+|SN |2 = |MN |2, ale |MN | = |SP |, pretože
ide o uhlopriečky PMSN . Teda |SM |2 + |SN |2 = |SP |2. Spolu tak dostávame

|AB|2 + |CD|2 = 4 · (|SB|2 − |SM |2 + |SC|2 − |SN |2),
= 4 · (2r2 − |SP |2).

Polomer kružnice a vzdialonosť sochy od stredu |SP | sú konštantné, preto je konštantný aj súčet
|AB|2 + |CD|2, bez ohľadu na konkrétnu voľbu dvojice tetív.
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Poznámky:
Väčšina riešení bola podobná vzorovému alebo mali aspoň podobnú myšlienku. Medzi najčastejšie
chyby patril predpoklad, že sa socha môže nachádzať len na obvode kružnice. (Michal Pecho)

Úloha 8.
Majda se snaží vyvolat TeMné VelePraSe podle příručky černé magie, kterou nalezla v knihovně.
Už má na zemi nakreslenou kružnici, jejíž každý bod je obarven jednou z 2022 barev. Další krok
obřadu vyžaduje, aby našla lichoběžník, jehož vrcholy leží na této kružnici a mají všechny stejnou
barvu. Dokažte, že se jí to může vždy podařit bez ohledu na to, jak jsou body kružnice obarveny.

(Josef Minařík)

Řešení:
Uvažme na kružnici pravidelný N -úhelník M = A1A2 . . . AN pro N = 2 ·20222+1. Budeme hledat
lichoběžník pouze mezi vrcholy tohoto N -úhelníka. Jelikož N je liché, tak osa každé úhlopříčky
AiAj prochází nějakým vrcholem M , což znamená, že takových os existuje pouze N . Dvě tětivy
jsou rovnoběžné, právě pokud jsou jejich osy shodné, tedy pokud prochází stejným vrcholem.

V našem N -úhelníku existuje podle Dirichletova principu k ≥
⌈

N
2022

⌉
= 4045 bodů stejné barvy,

například červené.3 Dvojic červených bodů je(
k

2

)
≥ 4045 · 2022 > N.

Z Dirichletova principu prochází nějaké dvě osy úseček z červených bodů stejným vrcholem M

a jsou tak shodné. Příslušné úsečky zjevně nesdílí koncové body, a proto tyto čtyři koncové body
tvoří lichoběžník. A jsme doma.

Jiné řešení:
Uvažme na kružnici 20222023 + 1 navzájem různých pravidelných 2023-úhelníků. Počet obarvení
vrcholů 2023-úhelníka 2022 barvami je 20222023, proto z Dirichletova principu existují mezi našimi
mnohoúhelníky dva, které jsou shodně obarvené. Mezi jejich 2023 body existují dva se stejnou
barvou a tyto čtyři body tvoří vrcholy lichoběžníka.

Poznámky:
Všechna úspěšná řešení si úlohu zjednodušila na konečný počet bodů a využila Dirichletův princip.
Ostatní řešení zpravidla prohlásila, že jedna barva je zastoupena mezi body kružnice nekonečně
mnohokrát a že z toho již je zjevné, že nějaké čtyři tvoří rovnoramenný lichoběžník – což není.
Práce s nekonečnem je obtížná a je potřeba argumentovat opravdu opatrně! (Zdeněk Pezlar)

3Výraz dxe značí horní celou část x, tedy (to jediné) celé číslo splňující dxe − 1 < x ≤ dxe.
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Introduction to the 4th autumn series

This year’s 4th autumn series revolves around communication, which can take many shapes and
involve quite a diverse range of mathematical concepts. The notion of a graph, which we’ll overview
in this introductory text, is one such concept. Our aim is to provide you with some terminology to
talk about graphs and with basic results and tricks.

What is a graph?

Graphs come in many different flavours, so don’t be surprised if you encounter slightly altered
setups elsewhere. Let us start with just a basic graph4. It consists of some vertices5 and some
edges that connect them – each edge connects two of the vertices (we call them the endpoints of
this edge). Formally, we can say that there is some finite set of vertices V and that the set of edges
E contains some of the two-element subsets of V .

To visualize graphs, we usually draw vertices as dots and edges as lines connecting them, like
this:

1 2 3 4

56

7

8

9

10
11

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11},

E =
{
{1, 6}, {2, 6}, {3, 5}, {4, 5}, {5, 6},

{6, 7}, {7, 8}, {6, 8}, {8, 9}, {8, 10},

{5, 10}, {9, 10}, {10, 11}
}

As we’ve said, you might encounter many variations of the rules, but for us, graphs won’t
be allowed to have repeated edges (multiple edges with the same endpoints) or loops (edges that
connect a vertex with itself).

The usefulness of graphs comes from their ability to represent many situations. Usually, the
vertices represent some objects (people, towns, airports, . . . ), whilst edges provide some kind of
connection or relation between them (friendships, roads, airlines, . . . ).

Degree, paths, cycles and cliques

It is often useful to consider how many edges have an endpoint in some given vertex v. This
quantity is called the degree of v and we denote it deg v.

Proposition. (handshaking lemma) Consider a graph with vertices V = {v1, . . . , vn} and a set
E of edges between them. Then deg v1 + deg v2 + · · ·+ deg vn = 2 · |E|.

Proof. Imagine each edge pays one coin to each of its endpoints. It is then clear that each edge
spent 2 coins, so the total amount paid will be 2 · |E|. On the other hand, each vertex v received
one coin for each of its edges, meaning it received deg v coins. Adding this up over all vertices, the
total amount paid must also equal the sum of degrees of all vertices. This proves the proposition.

�

As a consequence, this implies that the number of vertices with odd degrees has to be even in
any graph.

4Sometimes called an undirected graph to distinguish it from a directed graph, which we’ll see
later.

5It’s one vertex, but many vertices.
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If we view a graph as a map of towns and roads between them, we might ask ourselves what
kind of a road trip we can plan. This leads to concepts like paths and cycles.

A path between vertices a and b is what you might expect: a sequence of edges that starts at a,
ends at b and everywhere in the middle, the ending point of one edge is the starting point of the
next. Formally, we may say it is a sequence of edges

{v0, v1}, {v1, v2}, {v2, v3}, . . . , {vk−1, vk}

such that v0 = a, vk = b. We don’t allow a vertex to be visited more than once.

A cycle is similar to a path, except we require our sequence of edges to come back to the starting
vertex. Think of it as a round trip where you tour some towns and then come back home. Again,
no town except your hometown is allowed to be visited repeatedly.

A clique is a group of vertices that are all connected with each other by edges. In a graph where
vertices are people and edges are friendships between them, a clique is a group where everyone is
friends with one another.

We say a graph is connected if there is a path between any two vertices. A complete graph is
one where there is an edge between any two vertices, i.e. all vertices form one big clique.

Problem. Suppose that we have a connected graph where all vertices have even degrees. Prove
that if we delete any single edge, the graph will stay connected.

Solution. For the sake of contradiction, suppose that when we delete the edge connecting some
vertices a and b, the graph becomes disconnected. This means we are left with two parts of the
graph: A, which contains a, and B, which contains b.

a b
A B

Let us look at A as a separate graph. Notice that all vertices except for a have an even degree,
because they had even degrees in the original graph and didn’t lose any edges. On the other hand,
a lost precisely one edge, so its degree must now be odd. This would mean that the sum of degrees
in A is now odd, which contradicts the handshaking lemma. This is the desired contradiction, so
the graph stays connected even after we delete the edge between a and b.
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Directed graphs

Finally, let us talk briefly about directed graphs. If the undirected graphs represented symmetric
relations (friendship, connecting road, . . . ), directed graphs represent asymmetric relations (parent–
child, boss–employee, one-way road, . . . ). Formally speaking, we have once again a set V of vertices
and a set E of edges, but this time, edges are ordered pairs of vertices. This time, it is allowed
for two vertices to be connected in both directions or for an edge to connect a vertex to itself.
We usually draw these oriented edges as arrows and we distinguish their starting point from their
endpoint.

In a directed graph, we can still define the degree of a vertex v, but we need to distinguish the
indegree degin v (how many arrows point into v) from the outdegree degout v (how many arrows
point out from v). With these notions, we have a lemma akin to the handshaking lemma:

Proposition. Any directed graph with vertices V = {v1, . . . , vn} and edges E satisfies

degin(v1) + degin(v2) + · · ·+ degin(vn) = degout(v1) + degout(v2) + · · ·+ degout(vn) = |E|.

Proof. The proof is very similar to that of the handshaking lemma. This time, imagine each
oriented edge pays its starting point a red coin and its endpoint a blue coin. Then the total
amount of red coins and the total amount of blue coins will be the same – both are equal to the
number of edges. But every vertex v receives degout(v) red coins and degin(v) blue coins. So the
right and left hand sides of the identity we wish to prove equal the total number of blue and red
coins respectively, and they are both equal to |E|. �

Hopefully, this gives you enough of a head start on the 4th autumn series. If you want to know
more about graphs, we have a serial (written in Czech) from a few years ago that can give you
a more thorough introduction to all things graph-related. You can find it at https://prase.cz/
archive/34/serial.pdf. In any case, good luck with the problems!
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Kombinatorická geometrie I – Všehochuť

Milý příteli,
do rukou se Ti dostává první díl letošního seriálu, v němž si povíme o oblasti matematiky zvané
kombinatorická geometrie. V klasické geometrické úloze většinou dostaneme zadanou konfiguraci,
která obsahuje několik málo bodů, přímek a kružnic, a máme třeba ukázat, že nějaké úhly nebo
úsečky jsou shodné. V kombinatorické geometrii většinou pracujeme s mnohem obecnějšími konfi-
guracemi – typicky dostaneme nějakou množinu n bodů nebo n přímek v rovině. Takové n může
být daleko víc, než kolik bodů si dokážeme nakreslit. A tak naším úkolem nebude si vzít barvičky a
začít vyznačovat všechny shodné úhly, protože to většinou ani nepůjde. Spíš bude potřeba vymys-
let, jak si ve všech těch bodech udělat pořádek, aby se ze zběsilé hromady stalo něco uchopitelného.
Třeba si z té hromady vezmeme jen něco nebo z ní budeme brát věci ve správném pořadí. Jak už
asi začínáš tušit, kombinatorická geometrie má ve skutečnosti mnohem blíž ke kombinatorice než
ke geometrii. Přestože pracujeme s geometrickými objekty, úlohy budeme řešit kombinatorickými
úvahami. Tak zahoď úhloměr a pravítko a pojď na to!

Kdyby sis nevěděl(a) rady s nějakou úlohou, nebyl by Ti jasný nějaký důkaz nebo by sis
prostě jen chtěl(a) popovídat o kombinatorické geometrii, neváhej nám napsat mail na adresy
pepa@prase.cz a magdalena.misinova@gmail.com.

Podnětné čtení Ti přejí
Pepa Minařík a Majda Mišinová

Jak číst seriál

V tomto díle seriálu si nebudeme dokazovat žádné složité věty, ale ukážeme si několik technik,
které mohou být užitečné k řešení úloh. V každé sekci nejdříve najdeš krátký popis dané metody
a potom řešené příklady. Vřele doporučujeme, aby ses nad příklady nejdřív chvilku zamyslel(a)
sám (sama) a až potom si přečetl(a) řešení. I když příklad nevyřešíš, získáš nějakou intuici za tím,
v čem je vlastně problém, a řešení potom bude dávat větší smysl.

Někdy nemusí být jasné, jak jsme na řešení přišli a proč Tě mělo napadnout udělat zrovna
tohle. Nenech se tím ale odradit, čím více úloh vyřešíš, tím snadněji Tě napadne, jaký trik zrovna
použít. Po řešených příkladech obvykle následuje několik Úloh na procvičení. Kdyby sis s nějakou
nevěděl(a) rady, na konci dílu najdeš nápovědu a řešení. Tato řešení nemusí být úplně podrobná,
věříme, že potřebné detaily si zvládneš doplnit. Do soutěžní série ale tyto detaily napsat nezapomeň.
Kromě úloh se v textu objeví i pár Cvičení. Cvičení by obvykle měla být relativně přímočará a
jejich řešení nemusí nutně využívat aktuálně probíranou techniku.

Definice

Než se pustíme do řešení úloh, pojďme si definovat několik pojmů. Nebude to nic složitého, jenom
se hodí si je ujasnit.
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Mnoho úloh pracuje s množinou bodů v rovině. Často se vyžaduje, aby žádné tři neležely na
přímce. To může být z různých důvodů – obvykle se tím vyhneme potřebě řešit ošklivé speciální
případy a někdy by bez této podmínky úloha ani neplatila.

Definice. O množině bodů v rovině říkáme, že je v obecné poloze, jestliže žádné tři z nich neleží
na jedné přímce.

Co je mnohoúhelník asi každý ví, ale pojďme si ho přece jen definovat trochu formálněji.

Definice. Mnohoúhelníkem nebo n-úhelníkem A1A2 . . . An rozumíme množinu bodů tvořících
úsečky A1A2, A2A3, . . . , An−1An, AnA1, kde Ai 6= Aj pro i 6= j a úsečky se protínají pouze
v krajních bodech.

Definice. Mnohoúhelník je konvexní, jestliže jsou všechny jeho vnitřní úhly menší než 180◦.

Konvexitou se budeme hodně zabývat v druhém díle seriálu. O mnohoúhelnících nepředpoklá-
dáme, že jsou konvexní, pokud to explicitně nenapíšeme. Chceme-li zdůraznit, že mnohoúhelník
nemusí být konvexní, řekneme, že je ne nutně konvexní. V definici explicitně zakazujeme protínání
stran, občas je ale vhodné tuto podmínku z definice vynechat, pokud to ale uděláme, vždy to
zdůrazníme.

Konvexńı Nekonvexńı Prot́ınaj́ıćı se

Budeme rozlišovat, jestli bod (nebo jiný objekt) leží uvnitř, nebo na hranici mnohoúhelníku.
Když bod leží uvnitř, znamená to, že nemůže ležet na hranici.

Uvnitř Na hranici Vně

Definice. Diagonála mnohoúhelníku je úsečka spojující dva jeho nesousedící vrcholy.

Definice. Vnitřní diagonála mnohoúhelníku je taková jeho diagonála, která až na krajní body
leží celá uvnitř něj.

U konvexních mnohoúhelníků pojem diagonály a vnitřní diagonály splývá, u nekonvexních je
ale důležité mezi nimi rozlišovat.
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Extremální princip

Když je v úloze spousta bodů, vzdáleností a kdo ví čeho, bývá užitečné v ní nějak uklidit. Třeba
tak, že se podíváme na jednu vzdálenost a všechno budeme vztahovat k ní. Aby nám to ale dalo
co nejvíce, hodí se vybrat si takovou, která je v nějakém smyslu speciální. Co a v jakém smyslu
speciálního chceme vybrat, nemusí být na první pohled vůbec jasné. Když máme nějaké objekty
v rovině nebo prostoru, můžeme se zaměřit na:

• ten nejmenší/největší,
• ten nejvíc vlevo/vpravo/nahoře/dole,
• ten s nejmenším/největším obsahem/objemem/obvodem,
• nejbližší/nejvzdálenější dvojice,
• největší/nejmenší úhel,
• cokoli dalšího Tě napadne.

Možností je spousta, pojďme si raději ukázat nějaké příklady. Ten následující ukazuje velmi
typické využití extremálního principu. Můžeš si rozmyslet, že když uvážíme libovolný trojúhelník,
nic moc nám to nedá.

Příklad. V rovině je konečná množina bodů S taková, že každý trojúhelník s vrcholy v S má
obsah nejvýše 1. Dokaž, že celá S se dá schovat do trojúhelníku o obsahu 4. (Putnam 2016)

Řešení. Uvažme trojúhelník s vrcholy v S o největším obsahu a označme jeho vrcholy A, B a
C. Dokresleme přímku rovnoběžnou s AB procházející vrcholem C. Kdyby nějaký bod D ležel na
opačné straně této přímky než body A a B, měl by trojúhelník ABD větší obsah než ABC. Když
takto dokreslíme i symetrické rovnoběžky, zjistíme, že vytínají trojúhelník, ve kterém musí ležet
všechny body množiny S! Tím jsme ovšem hotovi, protože obsah tohoto trojúhelníku je čtyřnásobek
obsahu ABC (trojúhelník ABC je tvořený středními příčkami velkého trojúhelníku).

Následující příklad ukazuje úplně jiný způsob, jak extremální princip využít.
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Příklad. Dokaž, že když v rovině leží n ≥ 5 bodů v obecné poloze, je možné z nich vybrat čtyři
tvořící konvexní čtyřúhelník, který uvnitř nemá žádný další bod.

Řešení. Není moc těžké tvrzení dokázat pro n = 5. K dokázání tvrzení pro obecné n stačí uvážit
pět bodů nejvíce vlevo! Kdyby to nebylo jednoznačné, dáme přednost bodu, co je více nahoře. Mezi
pěti body nejvíce vlevo existuje hledaný čtyřúhelník a uvnitř něj nemůže ležet žádný jiný bod.

Cvičení 1. Rozmysli si, že tvrzení platí pro n = 5.

Někdy může být volba minimalizované veličiny docela triková. Známým příkladem je třeba
následující úloha.

Příklad. V rovině leží n černých a n bílých bodů. Dokaž, že je možné popárovat černé body
s bílými tak, že se úsečky spojující páry nebudou protínat.

Řešení. Předpokládejme, že jsme popárovali body tak, že je součet délek úseček spojujících páry
minimální. Co kdyby se nějaké dvě úsečky protínaly? Potom bychom mohli tyto páry prohodit a
z trojúhelníkové nerovnosti bude součet vzdáleností menší. To znamená, že když je součet vzdále-
ností nejmenší, žádné dvě úsečky se nemůžou protínat!

Úloha 1. Je dáno n ≥ 3 bodů v rovině obarvených třemi barvami tak, že každá barva je zastou-
pena. Dokaž, že lze vybrat tři body, od každé barvy jeden, aby uvnitř trojúhelníku s těmito vrcholy
nebyly žádné další zadané body.

Úloha 2. Na louce stojí n politiků, kde n je liché číslo větší než dva. Neexistují dvě dvojice
politiků takové, že by vzdálenosti mezi politiky v těchto dvojicích byly stejné. Každý politik má
jedno vajíčko. Všichni najednou ho hodí, každý do tváře tomu politikovi, který k němu stojí nejblíž.
Dokaž, že existuje politik, který potom nemá na tváři vajíčko. (PraSe 40–4p–2)

Úloha 3. Ať P = P1P2 . . . Pn je mnohoúhelník takový, že pro každé i 6= j existuje k takové, že
|^PiPkPj | = 60◦. Dokaž, že nějaké tři vrcholy P tvoří rovnostranný trojúhelník.

Úloha 4. Zdeněk s Petrem hrají následující hru. Zdeněk vybere kladné celé číslo n. Petr nakreslí
na papír n modrých bodů. Potom Zdeněk některé z těchto bodů přebarví na červeno. Obdélník,
jehož strany jsou rovnoběžné se stranami papíru, nazveme rozumný. Petr vyhraje, pokud zvládne
nakreslit rozumný obdélník, který obsahuje6 všechny červené body, ale žádný modrý bod, jinak
vyhraje Zdeněk. Pro jaké nejmenší n Zdeněk vždy vyhraje? (Rioplatense 1997)

6Bod je obsažen v obdélníku, pokud leží uvnitř něj nebo na jeho hranici.
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Úloha 5. Uvnitř konvexního mnohoúhelníku M je dán bod O. Dokaž, že kolmá projekce bodu
O na některou stranu M leží uvnitř této strany.

Úloha 6. Je dáno n bodů v rovině v obecné poloze. Dokaž, že existuje neprotínající se mnoho-
úhelník s vrcholy v těchto bodech.

Úloha 7. Najdi všechny konečné množiny S bodů v rovině v obecné poloze, pro které platí, že
pro každé tři body z S existuje čtvrtý bod v S, který s nimi tvoří rovnoběžník. (Čína TST 2008)

Úloha 8. V rovině je konečný počet červených a modrých přímek, z nichž žádné dvě nejsou
rovnoběžné. Pro každý průsečík dvou přímek stejné barvy platí, že jím prochází i přímka barvy
opačné. Dokaž, že všechny tyto přímky prochází jedním bodem. (Rusko 2002)

Úloha 9. (Sylvester–Gallai) Nechť S je konečná množina bodů v rovině taková, že na žádné
přímce neleží právě dva body. Dokaž, že všechny body v S leží na jedné přímce.

Parita

To, že sudé číslo není liché a naopak, asi není žádné velké překvapení. V mnohých kombinatorických
úlohách to ale je zásadní krok v řešení. Protože je to důležitá vlastnost čísel, vysloužila si vlastní
pojmenování – parita. Obzvlášť když chceme ukázat, že něco neexistuje, může se vyplatit se nad
ní chvilku zamyslet. Následující příklad ukazuje, jak spočítat dvakrát paritu nějakého počtu může
pomoct.

Příklad. Je do roviny možné nakreslit devět úseček tak, aby každá úsečka protínala právě tři jiné
úsečky? (PraSe 41–1j–3)

Řešení. Možné to není. Spočítejme celkový počet uspořádaných dvojic úseček, co se protínají.
První úsečku můžeme vybrat devíti způsoby a druhou třemi, celkový počet možností je 9 · 3 = 27.
Uvažme nějaké dvě úsečky a a b. Jestliže a protíná b, potom taky b protíná a. To znamená, že každé
„protnutíÿ se započítá dvakrát. Dostáváme spor, protože 27 je liché číslo.

V dalším příkladě jedno číslo, u kterého bychom mohli zkoumat paritu, dostaneme rovnou
v zadání. Spočítat jeho paritu podruhé je ale trikovější.

Příklad. Na kluzišti trénuje hokejista. Má tři puky, které leží ve vrcholech nedegenerovaného
trojúhelníku. Pokaždé si jeden vybere a odpálí ho tak, aby proletěl mezi zbylými dvěma (a aby
opět vznikl nedegenerovaný trojúhelník). Může je 2023. odpalem vrátit do původní polohy tak, aby
každý puk byl tam, kde začínal?

Řešení. Označme si hokejistovy puky A, B a C. Uvažme orientaci trojúhelníku ABC. Orientace
trojúhelníku je dána tím, v jakém pořadí jsou na něm body ABC – buď můžou jít po, nebo
proti směru hodinových ručiček. Co se stane, když hokejista odpálí puk? Orientace trojúhelníku se
změní! Orientace trojúhelníku se změní s každým odpalem, takže po lichém počtu odpalů nemůžeme
skončit v původní poloze.

A
B

C

A
B

C

A′

B

C

A′
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V kombinatorické geometrii občas potkáme i nějakou tabulkovou úlohu.

Příklad. Čtvercový dort s rozměry 6 × 6 je pokrytý kousky čokolády 2 × 1. Dokaž, že ho vždy
můžeme rozkrojit rovným řezem na dvě části, aniž bychom krájeli kousek čokolády.

Řešení. Máme k dispozici 10 různých svislých a vodorovných řezů a každý kousek čokolády může
zablokovat nejvýše jeden z nich. Bohužel kousků čokolády je 18, což je víc než 10. Naštěstí nás
zachrání parita. Mohlo by se stát, že by nějaký řez protínal jenom jeden kousek čokolády? Nemohlo!
Na obou stranách řezu by potom zbýval lichý počet políček, takže by nebylo možné je pokrýt kousky
čokolády velikosti 2. Na zablokování řezu jsou tedy potřeba aspoň dva kousky čokolády, takže vždy
zůstane aspoň jeden volný, protože 182 = 9 < 10.

1911

V dalším příkladu nepoužijeme paritu ve standardním slova smyslu, ale pořád se jedná o úvahu
podobného stylu.

Příklad. V rovině je dáno 2017 přímek takových, že žádné tři z nich neprochází jedním bodem.
Hlemýžď Turbo se nachází v nějakém bodě právě jedné z daných přímek a začíná se pohybovat po
těchto přímkách podle následujícího pravidla: Pohybuje se po dané přímce do doby, dokud nedorazí
do průsečíku dvou daných přímek. Od tohoto průsečíku pokračuje v pohybu po jiné přímce, přičemž
se vydá buď doprava, nebo doleva, a to střídavě v po sobě následujících průsečících přímek. Směr
může měnit jedině v průsečících daných přímek. Může existovat nějaká úsečka na některé z daných
přímek, po které Turbo během své cesty projde v obou směrech? (EGMO 2017–3)

Řešení. Přímky nám rovinu dělí na několik oblastí. Tyto oblasti obarvíme modře a červeně tak,
aby sousedící oblasti měly různé barvy. O dvou oblastech řekneme že sousedí, pokud mají společnou
část hranice. Na první pohled nemusí být jasné, že oblasti lze takhle obarvit. Můžeme to ukázat
indukcí. Začneme s prázdnou jednobarevnou rovinou a budeme postupně přidávat přímky. Vždy
když přidáme přímku, rozdělí nám rovinu na dvě části a my změníme barvu všech oblastí v jedné
z těchto částí. Je zřejmé, že takto dostaneme vyhovující obarvení.

Předpokládejme, že Turbo má na začátku po levém boku červenou oblast. Jakmile dojde ke
křižovatce, zatočí doleva nebo doprava. Nezávisle na tom ovšem bude mít po levém boku stále
červenou oblast. Vidíme, že Turbo bude mít po celou dobu nalevo od sebe červenou, takže po
každé úsečce může projít jenom v jednom směru.
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Úloha 10. Je dáno devět bodů v prostoru, všechny z nich mají celočíselné souřadnice. Dokaž, že
z nich můžeme vybrat dva body A a B takové, že střed úsečky AB má také celočíselné souřadnice.

Úloha 11. V rovině leží n bodů, označme jejich množinu S. Když vybereme libovolné dva body
z S, lze k nim najít třetí bod z S, který má od obou z nich stejnou vzdálenost. Zároveň ale platí,
že nelze vybrat čtyři body z S tak, aby jeden z nich byl středem kružnice opsané zbylým třem.
Dokaž, že n je liché. (IMO 2015–1b)

Úloha 12. Uvnitř 2n-úhelníku sedí liška. Ze všech vrcholů po ní najednou vystřelíme. Žádná
střela nezasáhla vrchol. Dokaž, že některá strana byla zasažena dvakrát.

Úloha 13. Šachovnice 8× 8 je vydlážděna dominy. Dokaž, že počet vodorovných domin, jejichž
levé políčko je bílé, je stejný jako počet vodorovných domin, jejichž pravé políčko je bílé.

Úloha 14. Malíř Dláža namaloval pravidelný (2n + 1)-úhelník. Malířky Klátra a Klárka hrají
hru, při níž se střídají v tazích a Klátra začíná. Ve svém tahu namalují dosud nenamalovanou
úhlopříčku (2n + 1)-úhelníku, která protne sudý počet již namalovaných úhlopříček ve vnitřních
bodech. Malířka, která nemůže táhnout, prohrává. Zjisti v závislosti na n, kdo má vyhrávající
strategii. (PraSe 41–4j–1a)

Úloha 15. Ať P1, P2, . . . , P2n je nějaká permutace vrcholů pravidelného 2n-úhelníku. Označme
P2n+1 = P1. Dokaž, že existuje i a j takové, že PiPi+1 je rovnoběžné s PjPj+1.

Triangulace

Další způsob, jak si v úloze uklidit, se zaměřuje na mnohoúhelníky. Když máme jeden velký a
složitý mnohoúhelník, můžeme si ho rozdělit na několik menších. A když už ho rozdělujeme na
menší, proč ho rovnou nerozdělit na ty úplně nejjednodušší, na trojúhelníky?

Definice. Triangulací mnohoúhelníku rozumíme jeho rozdělení na trojúhelníky pomocí neprotí-
najících se vnitřních diagonál.

Než se pustíme do větších tvrzení, pojďme si rozmyslet pár cvičení.

Cvičení 2. Kolik diagonál a kolik trojúhelníků obsahuje triangulace n-úhelníku?

Cvičení 3. Kolik různých triangulací má pravidelný šestiúhelník?
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Je docela jasné, že každý konvexní mnohoúhelník má triangulaci, platí to ale i pro nekonvexní
mnohoúhelníky? To už tak jasné není, ale odpověď je ano.

Tvrzení. Každý mnohoúhelník má triangulaci.

Nejprve si dokažme jedno pomocné lemma.

Lemma. Každý n-úhelník, kde n ≥ 4, obsahuje vnitřní diagonálu.

Důkaz. Začněme tím, že najdeme vrchol, u kterého je konvexní (menší než 180◦) úhel a označíme
ho A. Sousedy našeho vrcholu označme B a C. Jestliže diagonála BC neprotíná žádnou stranu, jsme
hotovi. Uvnitř trojúhelníku ABC tedy musí být nějaké vrcholy mnohoúhelníku. Označme X ten
bod, který je nejvzdálenější od přímky BC. Není těžké si rozmyslet, že diagonála AX teď nemůže
protínat žádnou stranu našeho mnohoúhelníku, a důkaz je tedy hotov. Kdyby totiž AX protínala
nějakou stranu mnohoúhelníku, znamenalo by to, že existuje vrchol mnohoúhelníku uvnitř ABC,
který je od strany BC dále než X, což by byl spor.

A

BC

X

�

Cvičení 4. Rozmysli si, proč by nefungovalo zvolit za X vrchol uvnitř ABC, který je nejbližší
k A.

Teď už je důkaz existence triangulace jednoduchý.

Důkaz. Tvrzení dokážeme indukcí podle počtu vrcholů. Pro trojúhelníky zjevně platí. Teď nám
stačí dokázat indukční krok. Podle předchozího lemmatu v mnohoúhelníku existuje vnitřní diago-
nála, nechť je tato diagonála součástí triangulace. Teď už jen stačí triangulovat dva menší mnoho-
úhelníky, na které je ten původní zvolenou diagonálou rozdělen. Tyto mnohoúhelníky ovšem mají
triangulaci z indukčního předpokladu, důkaz je tedy hotov. �

Cvičení 5. Pomocí triangulací si rozmysli, jaký je součet úhlů v n-úhelníku.

Cvičení 6. Dokaž, že každá triangulace n-úhelníku pro n ≥ 4 obsahuje alespoň dva vrcholy, ze
kterých nevede žádná diagonála.

Cvičení 7. Dokaž, že trojúhelníky v triangulaci lze obarvit dvěma barvami tak, aby trojúhelníky
sdílející diagonálu měly různou barvu.
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Obě předchozí cvičení jde poměrně snadno dokázat indukcí. Existuje ale způsob, jak se této
práci vyhnout. Podívejme se nyní na trojúhelníky triangulace jako na „to důležitéÿ a nakresleme si
za každý z nich puntík. Dva puntíky spojíme čárou, pokud příslušné trojúhelníky sousedí stranou.
Cože jsme to právě udělali? Nakreslili jsme graf!7 A ne jen ledajaký graf, je to dokonce strom. Jak
to víme? Když odebereme hranu, což odpovídá rozříznutí mnohoúhelníku podle jeho diagonály,
rozpadne se nám graf (mnohoúhelník) na dvě nesouvislé části. Zároveň celý graf je souvislý, tedy
už to musí být strom. A že stromy mají alespoň dva listy nebo že se jejich vrcholy dají obarvit
dvěma barvami, aby sousední vrcholy neměly stejnou barvu, už je známá věc.

Tak už máme jednu triangulaci! Když se ale podíváš na nějaký slušný, ne moc nekonvexní
mnohoúhelník, asi Tě napadne, že jich může být mnohem víc. Kolik přesně?

Definice. Cn značí n-té Catalanovo číslo a udává počet triangulací pravidelného (n+2)-úhelníku.

Tohle je jen jeden z mnoha způsobů, jak se na Catalanova čísla dívat. Odpovídá to třeba i
počtu validních uzávorkování, počtu cest v mřížce, když chodíme jen doprava a nahoru a nechceme
se dostat nad diagonálu, nebo také počtu zakořeněných binárních stromů. Dokonce se dá n-té
Catalanovo číslo explicitně vyjádřit, ač na první pohled není jasné, proč to vyjde zrovna tolik.

Tvrzení. Platí Cn = 1
n+1

(
2n
n

)
= 1

n+1
(2n)!
(n!)2

.

Dokázat to, co jsme si zrovna řekli, by chvíli zabralo a není to úplně kombinatorická geometrie,
takže se tím zabývat nebudeme.8

Můžeš si rozmyslet, že pro konvexní mnohoúhelník je počet triangulací závislý jen na počtu
vrcholů. Jakmile ale povolíme, aby byl mnohoúhelník nekonvexní, můžou se s počtem triangulací
dít všelijaké věci.

Úloha 16. Pro každé n najdi mnohoúhelník, který má právě n triangulací. (Rumunsko 2019)

Úloha 17. Pro každé n najdi n-úhelník, který má pouze jednu triangulaci.

Triangulace se stane ještě mocnější, začneme-li vrcholy mnohoúhelníku barvit.

Příklad. Dokaž, že je možné obarvit vrcholy triangulovaného mnohoúhelníku třemi barvami tak,
aby měl každý trojúhelník vrcholy různých barev.

7O grafech a dalších pojmech z jejich světa si můžeš něco přečíst tady: https://prase.cz/archive/
34/serial.pdf.

8Pokud Tě Catalanova čísla zaujala a chceš se o nich dozvědět víc, podívej se třeba sem:
https://prase.cz/library/CatalanovaCislaMR/CatalanovaCislaMR.pdf.
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Důkaz. Tvrzení dokážeme indukcí, pro trojúhelník zjevně platí. Předpokládejme, že platí pro
(n − 1)-úhelník, a dokažme jej pro n-úhelník. Podle Cvičení 6 v naší triangulaci existuje vrchol,
ze kterého nevede žádná diagonála. To znamená, že vede diagonála mezi jeho sousedy, odebráním
tohoto vrcholu tedy dostaneme triangulaci (n− 1)-úhelníku. Tu už podle indukčního předpokladu
obarvit umíme, a když přidáme zpět odebraný vrchol, určitě pro něj ještě zbývá jedna barva. �

Úloha 18. V n-úhelníku je umístěno n−2 bodů tak, že uvnitř každého trojúhelníku, jehož každá
strana je vnitřní diagonála nebo strana mnohoúhelníku, leží aspoň jeden. Dokaž, že v každém
takovém trojúhelníku potom leží právě jeden.

Úloha 19. Lucka upekla dort ve tvaru pravidelného n-úhelníku, kde n > 4. Nejprve jej po
obvodu potřela polevou a následně jej několika rovnými řezy rozřezala na trojúhelníkové dílky,
jejichž všechny vrcholy jsou vrcholy původního n-úhelníku. Dokaž, že dílků, které mají dvě své
strany potřené polevou, je právě o 2 více než dílků, které nemají polevou potřenou žádnou stranu.

(PraSe 40–3j–2)

Úloha 20. Je dán konvexní mnohoúhelník. Dokaž, že má nejvýše jednu triangulaci, jejíž každý
trojúhelníků je ostroúhlý. (Rusko 2003)

Úloha 21. Pro která n existuje triangulace konvexního n-úhelníku, v níž z každého vrcholu
vychází sudý počet diagonál?

Úloha 22. (Art gallery problem) Půdorys galerie má tvar n-úhelníku (ne nutně konvexního).
Dokaž, že je možné do galerie rozmístit nejvýše n

3 hlídačů tak, aby viděli každý její bod. Hlídači
jsou reprezentovaní bodem a vidí do všech směrů.

Úloha 23. Pro n ≥ 3 je dán konvexní n-úhelník K, jehož žádné čtyři vrcholy neleží na jedné
kružnici. Trojúhelník daný trojicí vrcholů n-úhelníku K nazveme pokrývací, pokud jemu opsaný
kruh pokrývá K. Dokaž, že pokrývacích trojúhelníků je přesně n− 2. (PraSe 36–3p–7)

Konstrukce

Nedílnou součástí kombinatorické geometrie jsou konstrukce. Když chceme dokázat, že něco exis-
tuje, je většinou nejjednodušší prostě ukázat, jak to vypadá. Je těžké dát nějakou obecnou radu, jak
najít tu správnou konstrukci. Často se ale hodí využít symetrií a různých speciálních případů. Co
třeba zkusit pravidelný mnohoúhelník? Co kdyby všechny body ležely na kružnici nebo na přímce?
V této sekci nebudou řešené příklady, protože nám připadá lepší, když se nad těmito úlohami za-
myslíš sám (sama) a řešení je většinou vidět z obrázku. Nápovědu a řešení ke všem úlohám ovšem
najdeš na konci tohoto dílu.

Úloha 24. Rozděl následující tvar na sedm shodných částí.

Úloha 25. Je možné do roviny nakreslit šest bodů v obecné poloze tak, aby libovolná trojice
tvořila rovnoramenný trojúhelník? (PraSe 42–1p–2)

Úloha 26. (4 points, 2 distances) Majda na papír nakreslila čtyři body a změřila vzdálenosti
mezi všemi dvojicemi. Ke svému překvapení zjistila, že naměřila jenom dvě různé hodnoty. Jaké
jsou všechny možnosti, jak Majda mohla body nakreslit?
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Úloha 27. Existuje mnohoúhelník takový, že uvnitř něj můžeme najít bod, ze kterého není vidět
žádná strana celá?

Úloha 28. Najdi v rovině sedm bodů takových, že když libovolný z nich smažeme, je možné mezi
zbylými najít čtyři tvořící vrcholy čtverce.

Úloha 29. Je možné rozdělit čtverec na několik ostroúhlých trojúhelníků?

Úloha 30. Najdi šestiúhelník, který lze rozdělit rovným řezem na čtyři shodné trojúhelníky.

Úloha 31. Obdélník v rovině, jehož strany jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami, nazveme
osovým. Najdi osové obdélníkyR1, . . . ,R6 takové, žeRi nemá žádný společný bod právě s obdélníky
Ri−1 a Ri+1.9

Úloha 32. Dokaž, že pro libovolné n ≥ 3 lze do roviny umístit n bodů tak, že když vybereme
libovolné dva body z nich, lze k nim najít třetí, který má od obou stejnou vzdálenost.

(IMO 2015–1a)

Úloha 33. (Moser Spindle) Umísti do roviny sedm bodů tak, aby libovolný trojúhelník s vrcholy
v těchto bodech měl aspoň jednu stranu délky 1.

Diskrétní spojitost a zametání

V této části se podíváme na dvě techniky naráz, protože ač je každá něco trochu jiného, v kombi-
natorické geometrii se většinou používají dohromady.

Diskrétní spojitost sice může znít děsivě, ale nejedná se o nic složitého. Vlastně to jen říká, že
když začneme ve sklepě a dojdeme do patra, přičemž vždy postoupíme jen o jeden schod nahoru
nebo dolů, museli jsme projít přízemím. Formálně se to dá napsat třeba následujícím způsobem:

Tvrzení. (Discrete Intermediate Value Theorem) Nechť f : Z → Z je funkce, která splňuje
|f(t)− f(t+ 1)| ≤ 1 pro všechna t ∈ Z. Pokud f(a) ≤ f(b), kde a ≤ b, potom pro libovolné k, kde
f(a) ≤ k ≤ f(b), existuje c takové, že f(c) = k, a navíc a ≤ c ≤ b.

Méně formálně se dá říct, že když se nějaká celočíselná proměnná může měnit nejvýše o 1,
potom nabývá všech mezihodnot. To na první pohled vůbec nemusí souviset s geometrií, a vskutku
se diskrétní spojitost dá využít leckde jinde. Většinou se jedná o úlohy, kde je nějaký algoritmus
nebo proces. My se podíváme na jeden jeho krok, začátek a konec a pomocí diskrétní spojitosti
řekneme, že musel nastat nějaký stav. Například že nějaká hodnota musela být někdy nulová.

V kombinatorické geometrii většinou ale žádný proces nemáme, takže si ho musíme sami vyrobit.
A to se dělá právě pomocí zametání. Zametání obvykle popisuje techniku, ve které pohybujeme
přímkou v nějakém směru, třeba shora dolů. Když přímka potká nějaký bod (nebo nějaký jiný
objekt), odpovídá to jednomu našemu kroku v diskrétní spojitosti. Můžeš si to představovat tak, že
přímkou „zametámeÿ rovinu a sbíráme body. Jaký krok vlastně uděláme, když potkáme bod, záleží
na úloze. Nemusíme zametat jenom přímkou, klidně můžeme použít třeba nafukující se kružnici.

9Indexujeme cyklicky, tedy R−1 = R6 a R7 = R1.
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Příklad. Martin k narozeninám dostal kruhový dort a hned se rozhodl polovinu z něj darovat
Zuzce. Než ji ale stihl odkrojit, Pepa už dort nakrájel tradičním způsobem na právě 4k dílků. Právě
2k z nich bylo větších (navzájem stejných) a 2k menších (též navzájem stejných). Dokaž, že Martin
i tak našel několik sousedních dílků, které tvořily půlkruh. (PraSe 33–1j–5)

Řešení. Začneme tím, že vybereme libovolných 2k po sobě jdoucích dílků. Podívejme se na rozdíl
počtu malých a velkých dílků (včetně znaménka, tato hodnota tedy klidně může být záporná).
Jestliže je tento rozdíl 0, vybrané kousky tvoří půlkruh a máme hotovo. Teď si všimněme, že tento
rozdíl musí být sudý. Nyní začneme „zametatÿ okolo středu dortu 2k-ticí po sobě jdoucích dílků. Co
se stane, když vybereme místo prvního až 2k-tého dílku druhý až (2k+ 1)-ní? Rozdíl počtu malých
a velkých dílků se změní o 0 nebo ±2. Když takto budeme pokračovat, dostaneme se po chvíli do
stavu, kdy budou vybrané přesně ty dílky, které nebyly vybrané na začátku. Oproti počátečnímu
stavu se tedy změnilo znaménko rozdílu počtu malých a velkých dílků. Z kladného sudého čísla
jsme se tedy dostali na záporné sudé číslo (nebo ze záporného na kladné), přičemž se hodnota vždy
měnila o 0 nebo 2. To ovšem znamená, že jsme někdy v průběhu museli narazit na nulu! Tím je
úloha vyřešena, protože když byl rozdíl nulový, tvořily vybrané dílky půlkruh.

Ačkoli diskrétní spojitost v kombinatorické geometrie bez zametání spíš nepoužiješ, naopak to
neplatí. Někdy se hodí zametat prostě třeba jen proto, abychom si zadané objekty nějak uspořádali.

Příklad. V rovině je dáno 3n bodů v obecné poloze. Dokaž, že je možné je pospojovat tak,
abychom vytvořili n disjunktních trojúhelníků.

Řešení. Rovinu s body si pootočme tak, aby žádné dva neležely na svislé přímce. Potom bu-
deme zametat přímkou zleva doprava a v pořadí, ve kterém potkáváme body, je rozdělujeme do
trojic. První tři body tedy budou tvořit první trojúhelník, další tři druhý a tak dále. Žádné dva
trojúhelníky se nebudou protínat.

Jak už jsme si řekli, zametání je vlastně takový algoritmus, takže bychom mohli chtít zkoumat,
jak, jestli a kdy skončí. K čemu se to může hodit, ukazuje následující příklad.

Příklad. V rovině leží několik mnohoúhelníků tak, že se každé dva protínají. Dokaž, že existuje
přímka, která je protíná všechny.

Řešení. Uvážíme vodorovnou přímku. Na začátku umístíme přímku tak, že jsou všechny mno-
hoúhelníky pod ní. Nyní začněme naší přímkou pohybovat shora dolů. Uvažme množinu mnoho-
úhelníků, které přímka protíná. Každý mnohoúhelník do množiny jednou přidáme a jednou ho z ní
odebereme. Budeme chtít ukázat, že existuje okamžik, kdy tato množina obsahuje všechny mno-
hoúhelníky. Může se stát, že z ní odebereme mnohoúhelník a zároveň existuje jiný, který jsme tam
ještě nepřidali? Stát se to nemůže, protože potom by jeden mnohoúhelník byl nad přímkou a jiný
pod ní, takže by se nemohly protínat. To znamená, že do naší množiny nejdříve přidáme všechny
mnohoúhelníky a až potom je začneme odebírat.

Úloha 34. V rovině je dán bod A a několik mnohoúhelníků, přičemž každé dva z nich se protínají.
Dokaž, že existuje kružnice se středem v A, která je protíná všechny.

29



Matematický korespondenční seminář 42. ročník (2022/2023), 1. komentáře

Úloha 35. V rovině je dáno 2n bodů v obecné poloze. Dokaž, že existuje přímka procházející
dvěma z těchto bodů, která dělí body na dvě skupiny o velikosti n− 1.

Úloha 36. V rovině je několik bodů v obecné poloze. Ukaž, že existuje kružnice procházející
alespoň třemi z nich, která ve svém vnitřku neobsahuje žádný další.

Úloha 37. V rovině jsou dány přímky, které se protínají v N bodech. Pepa chce očíslovat tyto
body od 1 do N , aby pro každou přímku platilo, že body na ní jsou očíslované v jednom nebo
druhém směru v rostoucí pořadí. Může se mu to podařit? (Mexiko 2018)

Úloha 38. V rovině leží několik obdélníků, jejichž strany jsou rovnoběžné se souřadnicovými
osami a splňují následující vlastnost: pro libovolné dva obdélníky A a B existuje vodorovná nebo
svislá přímka, která protíná A i B. Dokaž, že je možné zvolit jednu vodorovnou a jednu svislou
přímku tak, aby každý obdélník byl protnutý aspoň jednou z nich. (iKS 2020/2021, C6)

Úloha 39. Ať S je množina 2n+ 1 bodů v rovině v obecné poloze, z nichž žádné čtyři neleží na
kružnici. Kruh nazveme dobrým, pokud na jeho obvodu leží tři body z S, uvnitř něj leží n−1 bodů
a zbylých n − 1 bodů leží vně něho. Dokaž, že skrz každou dvojici bodů z S prochází lichý počet
dobrých kruhů. (APMO 1999, upraveno)

Pickova formule

Možná si ještě pamatuješ úlohy ze základní školy, kdy byl v mřížce nakreslený nějaký zběsilý
útvar a Tvým úkolem bylo spočítat jeho obsah. V takové úloze jde o to zadaný útvar vyskládat
z pravoúhlých trojúhelníků a obdélníků, nebo naopak nakreslit obdélník kolem něj a trojúhelníky
odebírat. Protože obsahy obdélníků a pravoúhlých trojúhelníků spočítat umíme, šlo to i se zadaným
útvarem. To je víceméně myšlenka Pickovy formule.

Definice. Bod v rovině, jehož obě souřadnice jsou celočíselné, nazveme mřížovým bodem.

Úmluva. V této sekci budeme uvažovat pouze mnohoúhelníky s vrcholy v mřížových bodech.

Tvrzení. (Pickova formule) Nechť M je mnohoúhelník, i počet mřížových bodů uvnitř něj a b

počet bodů na jeho hranici. Obsah M potom je i+ b
2 − 1.

Proč by tohle tvrzení mělo dávat smysl? Chceme vlastně spočítat počet „čtverečkůÿ uvnitř M .
To bude přibližně stejně, jako je mřížových bodů v něm. Body na hranici jsou v něm vlastně jen
tak „z půlkyÿ, takže je započítáme jen z poloviny. To je hodně neformální intuice, důkaz se bude
ubírat spíše tím směrem, který jsme naznačili před tvrzením.

Důkaz. Nejprve ukážeme, že když Pickova formule platí pro nějaké dva mnohoúhelníky, bude
platit i pro mnohoúhelník vzniklý jejich slepením. Potom už bude stačit dokázat platnost pro
trojúhelníky, z čehož bude díky lepení a existenci triangulace Pickova formule fungovat pro všechny
mnohoúhelníky.

Mějme mnohoúhelník M rozdělený diagonálou na dva menší mnohoúhelníky M1 a M2. Ukážeme,
že jestliže Pickova formule platí pro M1 a M2, musí už nutně platit i pro M . Počet bodů na diagonále
oddělující M1 a M2 označíme s. Dále označme i1 a i2 počet bodů uvnitř M1 a M2, b1 a b2 počet
bodů na jejich hranicích. Uvnitř M je tedy i = i1+ i2+ s− 2 bodů, na hranici b = b1+ b2− 2s+ 2.
Označme obsahy M , M1 a M2 postupně S, S1 a S2. Předpokládáme platnost Pickovy formule pro
M1 a M2, takže platí

S = S1 + S2 =

(
i1 +

b1

2
− 1

)
+

(
i2 +

b2

2
− 1

)
=

= (i1 + i2 + s− 2) +
1

2
(b1 + b2 − 2s+ 2)− 1 = i+

b

2
− 1,

takže Pickova formule funguje i pro M .
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Zcela obdobně bychom mohli z platnosti Pickovy formule pro M a M1 dokázat její platnost i
pro M2. Můžeme tedy mnohoúhelníky nejen slepovat, ale i odřezávat.

Když máme obdélník se stranami a a b, má na hranici 2a + 2b bodů a uvnitř (a − 1)(b − 1)
bodů. Snadno ověříme, že z Pickova vzorce opravdu vyjde jeho obsah, tedy ab. Máme-li pravoúhlý
trojúhelník T , jehož odvěsny jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami, můžeme ho doplnit shod-
ným trojúhelníkem T ′ na obdélník. Výsledek Pickovy formule pro T označíme p. Pickova formule
vychází stejně pro T a T ′, tedy pro obdélník bude díky slepování dokázanému výše vycházet 2p.
Pro obdélník však Pickova formule vychází správně, zároveň obsah T je oproti němu poloviční, tedy
musí vycházet i pro T .

Teď už můžeme formuli dokázat pro libovolný trojúhelník T . Na to vezmeme nejmenší obdélník,
který T obsahuje, a odřežeme z něj pravoúhlé trojúhelníky a obdélníky tak, aby nám zbyl jenom T .
Pro obdélníky a pravoúhlé trojúhelníky jsme již Pickovu formuli dokázali, takže dostáváme platnost
pro T .

�

Cvičení 8. Jaké obsahy mají následující útvary?

Příklad. Existuje rovnostranný trojúhelník, jehož všechny vrcholy jsou mřížové body?

Řešení. Neexistuje. Předpokládejme, že by takový trojúhelník existoval, označme délku jeho

strany a. Obsah tohoto trojúhelníku by potom byl S =
√
3
4 a

2. Délka a je přitom vzdálenost dvou
mřížových bodů, takže a2 z Pythagorovy věty musí být přirozené číslo. To ale znamená, že S je
iracionální, jenže z Pickovy formule musí být dvojnásobek obsahu celočíselný, tudíž S musí být
racionální.

Příklad. V rovině leží čtverec n × n (ne nutně mřížový), dokaž, že nemůže zakrývat víc než
(n+ 1)2 mřížových bodů.

Řešení. Předpokládejme, že takový čtverec existuje a zakrývá N > (n + 1)2 mřížových bodů.
Zkusíme pomocí Pickovy formule dokázat, že by musel mít obsah větší než n2. Pickova formule ale
bohužel přímo použít nejde, protože náš čtverec není mřížový. Představme si, že je obvod čtverce
tvořený gumičkou a mřížové body jsou hřebíky zabodané do roviny. Gumička se stáhne a zasekne
se o hřebíky jako na obrázku. Tím dostaneme nějaký útvar, který má obvod i obsah menší než
původní čtverec. Nový útvar už je mřížový mnohoúhelník, takže pro něj můžeme použít Pickovu
formuli. Kolik nejvíce mřížových bodů může být na jeho obvodu? Každé dva mřížové body mají
vzdálenost aspoň 1 a obvod vzniklého útvaru je nejvýše 4n, takže b ≤ 4n a i = N − b. Pickova
formule říká, že obsah daného útvaru je S = i+ b

2 + 1 = N − b
2 + 1 > n2, což je spor, protože jsme

začali se čtvercem n× n o obsahu n2.
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Úloha 40. Uvažujme mřížový trojúhelník, jehož strany neobsahují kromě samotných vrcholů
žádné mřížové body a který ve svém vnitřku obsahuje právě jeden mřížový bod. Nahlédni, že tento
vnitřní mřížový bod musí být těžištěm trojúhelníku. (Austrálie 1993)

Úloha 41. (Pick pro děravé mnohoúhelníky) Mějme v rovině mnohoúhelník P s h dírami. For-
málně: nechť P vznikne odebráním navzájem disjunktních mřížových mnohoúhelníků P1, . . . , Ph

od mřížového mnohoúhelníku P0, přičemž obvody jednotlivých Pi jsou disjunktní s obvodem P0 i
spolu navzájem. Dokaž, že pokud P obsahuje ve svém vnitřku a na svých obvodech po řadě i a b
mřížových bodů, pak má obsah i+ b

2 + h− 1.

Úloha 42. Kolika různými způsoby je možné zaplatit částku 2022 za použití mincí o hodnotách
1, 2 a 3? Způsoby zaplacení, které se liší jen pořadím mincí, nepovažujeme za různé.

Úloha 43. Dokaž, že pro n ≥ 3 existuje n bodů v rovině takových, že vzdálenost libovolných
dvou je iracionální a zároveň každé tři tvoří nedegenerovaný trojúhelník s racionálním obsahem.

(IMO 1987–5)

Úloha 44. Půlbodem nazveme libovolný bod tvaru
(
a
2 ,

b
2

)
pro celá čísla a, b. Nahlédni, že libo-

volný půlbod ležící ostře uvnitř mřížového mnohoúhelníku lze vyjádřit jako střed úsečky spojující
dva mřížové body ležící uvnitř nebo na obvodu tohoto mnohoúhelníku.

Závěr

Gratulujeme! Ve většině olympiádních úloh z oblasti kombinatorické geometrie už by Tě nemělo
nic překvapit. Ale možná přece jen něco . . . Ve druhém díle si zavedeme pojem konvexní množiny
a konvexního obalu, které se můžou taky ukrutně hodit. Dokážeme si o nich pár hezkých vět, které
sice často vypadají intuitivně, ale dokázat je pořádně chvíli zabere.

Přejeme Ti hodně zdaru při řešení soutěžních úloh a těšíme se na Tebe u druhého dílu!
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Návody ke cvičením

1. Rozeber několik konfigurací.

2. Vezmi triangulaci a slepuj postupně trojúhelníčky k sobě.

3. Prostě si je nakresli a využij symetrií.

4. Co kdyby byl úhel ABC hodně tupý?

5. Součet úhlů v trojúhelníku je známý, počet trojúhelníků v triangulaci taky.

6. Zkus na to jít podobně jako v důkazu předchozího tvrzení.

7. Použij předchozí cvičení.

8. Spočítej puntíky.

Návody k úlohám

1. Nejmenší obsah.

2. Stačí ukázat, že existuje politik, který byl trefený dvakrát.

3. Nejdelší vzdálenost.

4. Jak by to bylo na úsečce?

5. Nejbližší strana.

6. Co takhle na to jít podobně jako v příkladu, kde se párovaly body?

7. Trojúhelník s největším obsahem.

8. Najdi konfiguraci čtyř přímek, která tam musí být, a minimalizuj obsah nějakého trojúhelníku.

9. Minimální vzdálenost bodu od přímky.

10. Podívej se na paritu souřadnic.

11. Na ose kolika úseček může jeden bod ležet?

12. Rozděl si mnohoúhelník podle jedné ze střel.

13. Šachovnicové obarvení, jaká domina můžeme rozříznout svislým řezem?

14. Na konci bude zbývat sudý počet nenamalovaných úhlopříček.

15. Je 2n směrů úhlopříček. Jaká je parita počtu vrcholů, o který se posuneme, když použijeme
určitý směr?

16. Zkus třeba (n+ 2)-úhelník.

17. Jak vypadá diagonála, která v triangulaci určitě musí být?

18. Libovolný trojúhelník lze doplnit na triangulaci.

19. Spočítej počet stran trojúhelníků s polevou a počet stran trojúhelníků bez polevy.

20. Využij Cvičení 6 a indukci.

21. Odebírej diagonály. Využij Cvičení 2.

22. Vzpomeň si na příklad s barvením vrcholů triangulace.

23. Najdi triangulaci, která má jen pokrývací trojúhelníky. Pokud o nich nic nevíš, přečti si něco
o tětivových čtyřúhelnících a jejich úhlech.

24. Fakt to není těžké.

25. Hmm, pravidelný šestiúhelník nefunguje . . . Nenapadá Tě jiná symetrická konstrukce?

26. Možností je šest.

27. Zkus ten mnohoúhelník udělat hodně zubatý.

28. Zařiď, aby tam byly tři čtverce.

33



Matematický korespondenční seminář 42. ročník (2022/2023), 1. komentáře

29. Těch trojúhelníků tam musí být docela hodně, zkus to udělat symetricky.

30. Blesk.

31. Vyber dvě trojice obdélníků, které budou mít neprázdný průnik.

32. Co takhle zkusit dát ty body na kružnici?

33. Začni s dvěma kosočtverci sdílejícími vrchol.

34. Zkus to vyřešit podobně jako ukázkový příklad.

35. Vyber si libovolný bod a rotuj přímkou.

36. Nafukuj kružnici.

37. Urči jeden směr.

38. Zametej dvěma přímkami naráz.

39. Seřaď si zbylé body podle úhlů a pak je prohazuj.

40. Rozděl si trojúhelník na tři menší. Co víš o jejich obsazích?

41. Jednoduše odečti pickovské obsahy děr.

42. Jedničky lze vždy jednoznačně doplnit. Interpretuj validní způsoby zaplacení jako mřížové
body překryté jistým trojúhelníkem.

43. Pickovou formulí zařiď racionální obsahy.

44. Středově zobraz mnohoúhelník podle půlbodu a počítej obsahy. Pozor, mohou vzniknout díry!

Řesení cvičení

1. Podívejme se na 4 body nejvíc vlevo, pokud tvoří konvexní čtyřúhelník jsme hotovi. Druhá
možnost je trojúhelník s bodem uvnitř. Podle tohoto bodu můžeme rozdělit rovinu na tři části. Ať
už je zbývající bod kdekoli, vytvoří konvexní čtyřúhelník.

2. Vyjde to n− 3 a n− 2.

3. Má jich 14, jsou to rotace následujících možnosti.

4.

5. Stačí sečíst velikosti vnitřních úhlu všech trojúhelníků v nějaké triangulaci, to je (n− 2) · 180◦.

6. Můžeme to dokázat indukcí, prostě vybereme nějakou vnitřní diagonálu a v obou částech
z indukce vybereme jeden vrchol, ze kterého nevede žádná diagonála.

7. Využijeme předchozího cvičení a zase použijeme indukci. Vezmeme trojúhelník triangulace
takový, že z nějakého jeho vrcholu nevede žádná diagonála a odřízneme jej. Zbytek teď umíme
obarvit z indukce a nakonec stačí dobarvit odříznutý trojúhelník.

8. Zleva doprava: 7, 92 , 352 , 26.
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Řesení úloh

1. Uvažme různobarevný trojúhelník ABC s nejmenším obsahem. Kdyby uvnitř byl nějaký bod
X, bude mít stejnou barvu jako některý z vrcholů ABC, bez újmy na obecnosti A. Potom XBC

je také trojbarevný trojúhelník, ale s menším obsahem než ABC, spor.

2. Pokud existuje politik, kterého trefila dvě vajíčka, na nějakého jiného už vajíčko nezbyde.
Zaměřme se na nejbližší dva politiky, ti po sobě určitě navzájem hodí vajíčkem. Kdyby někdo hodil
vajíčko po některém z nich, jsme hotovi. Předpokládejme tedy, že se to nestalo, potom můžeme
dvojici nejbližších politiků ignorovat a řešit úlohu dál, jako by tam ta dvojice nebyla. Opakováním
stejné úvahy nám nakonec zbyde jen jeden politik, kterého nikdo netrefil.

3. Ať |AB| je nejdelší vzdálenost mezi vrcholy mnohoúhelníku a C je jeho vrchol takový, že
|^ACB| = 60◦. Kdyby ABC nebyl rovnostranný trojúhelník, musela by jeho strana AC nebo BC
být delší než AB, spor.

4. Odpověď je 5. Pro menší n nalezneme snadno strategii pro Petra. Pro n ≥ 5 obarví Zdeněk
nejvýše čtyři body: nejlevější, nejpravější, nejhornější, nejspodnější.

5. Nechť AB je strana M nejblíže O. Pokud by projekce O na AB ležela na polopřímce opačné
BA, bude druhá strana M , která obsahuje B, z konvexity M blíže k O než AB, což je spor.

6. Zvolme nějaké pořadí bodů a označme je A1, A2, . . . , An. Berme A1 = An+1. Nechť se pro
nějaké i a j, i /∈ {j, j+ 1, j− 1}, protínají úsečky AiAi+1 a AjAj+1. Potom prohodíme Aj a Ai+1,
čímž se tyto úsečky přestanou protínat. Protože se tím součet |AiAi+1| pro 1 ≤ i ≤ n zmenší,
musí dojít k tomu, že se žádná taková dvojice úseček protínat nebude. Pak je A1A2 . . . An hledaný
n-úhelník.

7. Když |S| = 4, je situace triviální. Jinak vezmeme trojúhelník ABC s největším obsahem. Ze
zadání existuje bod D takový, že ABCD je v nějakém pořadí rovnoběžník. Obsahy ABC, BCD,
CDA, DAB jsou všechny stejné. Pokud by některý bod S ležel vně ABCD, najdeme trojúhelník
s větším obsahem. Pokud by některý bod S ležel uvnitř ABCD, bude podle podmínky ze zadání
existovat i nějaký bod v S vně ABCD. Žádný další bod v S proto nemůže být.

8. Uvažme přímky a1, a2, b1 a b2, kde a1 a a2 mají jednu barvu a b1 a b2 mají druhou barvu. Navíc
nechť a1, a2 a b1 prochází jedním bodem, b2 jím neprochází a zbylé tři přímky protíná v pořadí a1,
b1, a2. Nejdřív si rozmyslíme, že tam taková konfigurace vůbec je, potom uvážíme takovou, kde a1,
a2 a b2 vytínají trojúhelník s nejmenším obsahem. Díky průsečíku b1 a b2 dostaneme další takovou
konfiguraci s menším obsahem, spor.

9. Pro spor nechť A, B, C jsou takové body, které neleží na jedné přímce a vzdálenost A od BC
je nejmenší. Na BC musí ležet další bod D. Dva z bodů B, C, D musí ležet na stejné straně od
kolmice z A na BC, bez újmy na obecnosti B a D. Pak je vzdálenost B od AD menší než vzdálenost
A od BC, spor.

10. Pro každý bod uvažme jeho paritu jeho x-ové, y-ové a z-ové souřadnice. Máme 9 bodů, ale
jenom 8 možností, jak můžou parity vyjít. Pro nějaké dva body tedy musí všechny parity vyjít
stejně. Vzdálenost těchto bodů je potom ve všech souřadnicích sudá a střed jejich spojnice musí
být celočíselný.

11. Každé dvojici bodů A,B ∈ S potřebujeme přiřadit třetí bod C, který bude ležet na ose
úsečky AB. Vyberme si tedy jeden bod P ∈ S a zamysleme se, na osách kolika různých úseček
může ležet. Co kdyby ležel na ose XY a zároveň na ose Y Z pro nějaké X,Y, Z ∈ S? Potom by byl
středem kružnice opsané trojúhelníku XY Z, což je zakázané, takže se to stát nemůže. To ovšem
znamená, že bod P může ležet na osách pouze

⌊
n−1
2

⌋
různých úseček (jinak by nějaké dvě z nich

sdílely koncový bod, což nesmí). Když to sečteme přes všechny body z S dostane n ·
⌊
n−1
2

⌋
různých

úseček. To je ale pro sudé n moc málo, protože n bodů tvoří celkem n · n−12 dvojic.
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12. Rozdělíme 2n-úhelník podle jedné ze střel, nechť protíná stranu a. Počet vrcholů střelců a
stran různých od a je v jedné polorovině od střely stejný. Protože 2n− 1 je liché číslo, tento počet
musí být na jedné straně ostře větší než na druhé. Zároveň střelci z jedné poloroviny se musí trefit
do strany v polorovině opačné, tedy z Dirichletova principu jsme hotovi.

13. Uvažme klasické obarvení šachovnice, každé domino potom zakryje jedno černé a jedno bílé
políčko. Uvažme nějaký svislý řez a podívejme se, jaká domina rozpůlí (podobně jako v ukázkovém
příkladu). Podle ukázkového příkladu jsme museli rozpůlit sudý počet domin. Může se stát, že
počet rozpůlených domin s bílým políčkem nalevo je jiný než počet rozpůlených domin s bílým
políčkem vpravo? Nemůže, protože potom by bychom na levé části šachovnice (a na pravé taky)
měli různý počet zbývajících bílých a černých políček, tudíž by nemohly být pokryté dominy.

14. Ukážeme, že bude na konci hry zbývat sudý počet nenamalovaných úhlopříček. Pro spor tedy
předpokládejme, že je nenamalovaných úhlopříček lichý počet a už není možné táhnout.

V této situaci každou nenamalovanou úhlopříčku protíná lichý počet těch již namalovaných.
Nechť XY je libovolná nenamalovaná úhlopříčka. XY dělí mnohoúhelník na dvě části, označíme-
li počty vrcholů v jednotlivých částech jako a a b, platí a + b = 2n − 1. Součet a + b je lichý,
takže součin ab je sudý. Úhlopříčku XY tedy protíná sudý počet úhlopříček, z nichž je lichý počet
namalovaných. Počet nenamalovaných úhlopříček protínajících XY proto musí být lichý. Každou
nenamalovanou úsečku (kterých je lichý počet) tedy protíná lichý počet nenamalovaných úseček,
to ale podle jednoho z příkladů v sekci o paritě není možné!

Dokázali jsme, že na konci hry bude zbývat sudý počet nenamalovaných úhlopříček. Celkový
počet úhlopříček v (2n+ 1)-úhelníku je (2n+ 1)(n− 1), takže je sudý právě tehdy, když je n liché.
Pro sudé n tedy vyhraje Klátra a pro liché n Klárka.

15. Protože je 2n možných směrů úhlopříček a 2n možných úseček, stačí nám sporem ukázat, že
nemůžeme využít všechny. Víme, že n z těchto směrů nás posune o lichý počet vrcholů, n o sudý
počet vrcholů. Protože nakonec skončíme tam, kde jsme začali, dohromady se posuneme o nějaký
násobek 2n. Pokud 2k je nejvyšší mocnina dvojky, která dělí n, celkově se posuneme o násobek
2k+1. Za „sudéÿ směry se také posuneme o násobek 2k+1, avšak za „lichéÿ o lichý násobek 2k, tedy
v součtu jsme se nemohli posunout o násobek 2k+1, spor.

16. Začneme se dvěma body a naproti nim uděláme nekonvexní oblouk tvořený dalšími n body.
Pro n = 6 by řešení mohlo vypadat třeba takto.

17.

18. Předpokládejme, že v jednom z trojúhelníků leží aspoň dva body. Tento trojúhelník můžeme
doplnit na triangulaci, tím vytvoříme n − 3 dalších trojúhelníků. Zbývá nám ovšem jenom n − 4
bodů, spor.
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19. Počet trojúhelníků, které mají postupně jednu, dvě a tři strany bez polevy označíme J , D a
T . Potom počet stran, které trojúhelníky mají s polevou, je n = 2J +D. Počet stran bez polevy je
2(n−3) = J+2D+3T . Odečtením dvojnásobku první rovnice od druhé a vydělením −3 dostaneme
J − T = 2, přesně jak chceme.

20. Triangulaci splňující zadání označme jako ostroúhlou. Mějme nějakou ostroúhlou triangulaci.
U vrcholů, z nichž nevede žádná diagonála, musí být ostrý úhel. Dokážeme, že takové vrcholy jsou
nejvýše tři. Součet úhlů v n-úhelníku je (n− 2) · 180◦, takže pokud by byly čtyři, na zbylých n− 4
úhlů by zbývalo více než (n − 4) · 180 stupňů. Mnohoúhelník má ale být konvexní, což je spor.
Nyní použijeme indukci. Nechť tvrzení platí pro všechny n-úhelníky a dokážeme ho pro (n + 1)-
úhelníky. Vezměme libovolný (n+ 1)-úhelník a pro spor nechť má dvě různé ostroúhlé triangulace.
Každá z nich má alespoň dva vrcholy, z nichž nevede diagonála. Protože možné takové vrcholy jsou
nejvýše tři, musí mít tyto dvě triangulace jeden z nich společný. Ten můžeme odstranit a dostaneme
n-úhelník, který musí mít jednoznačnou triangulaci, spor.

21. Dokážeme, že 3 | n. Protože počet diagonál je n − 3, stačí dokázat, že je dělitelný třemi.
Budeme diagonály po třech odebírat. Nechť už jsou nějaké odebrané. Vyrazíme z jednoho vrcholu,
vezmeme první diagonálu po směru hodinových ručiček, která z něj vychází. Přejdeme po ní, vez-
meme první další diagonálu proti směru hodinových ručiček, která vychází z tohoto vrcholu. Toto
opakujeme, dokud neskončíme ve vrcholu, kde už jsme byli. Protože jsme brali vždy první diagonálu
proti směru hodinových ručiček (kromě první), museli jsme dokonce skončit v původním vrcholu
a obešli jsme mnohoúhelník, v němž nejsou žádné neodebrané diagonály. Protože vždy začínáme
s první diagonálou po směru hodinových ručiček, nemohli jsme z něj dřív nějaké diagonály ode-
brat, tedy je to trojúhelník. Odebereme tedy tři diagonály, které jsme prošli, a pokračujeme. Na
konci nám nemohou zbýt žádné diagonály díky tomu, že počet diagonál vycházejících z libovolného
vrcholu je vždy sudý.

Konstrukci uděláme indukcí.

22. Vybereme si nějakou triangulaci n-úhelníku a obarvíme jeho vrcholy třemi barvami tak, aby
každý trojúhelník měl vrcholy různých barev. Pak umístíme hlídače do vrcholů té barvy, kterou
jsme použili nejméněkrát. Hlídačů jsme umístili nejvýše n

3 a každý trojúhelník zvolené triangulace
má hlídače v právě jednom vrcholu. Každý bod je v nějakém trojúhelníku triangulace, tedy na něj
některý hlídač vidí.

23. Pro stranu A1A2 n-úhelníku K označíme X ten vrchol K, pro nějž je úhel A1XA2 nejmenší.
Pak A1XA2 je pokrývací trojúhelník. Označme K1 průnik K s polorovinou danou přímkou A1X,
v níž není A2, K2 symetricky. Protože vrcholy K1 jsou uvnitř kružnice opsané A1XA2, každý
pokrývací trojúhelník K1 je i pokrývací trojúhelník K, obdobně pro K2. Postup tedy opakujeme,
dokud nemáme triangulaci z pokrývacích trojúhelníků. Kdyby existoval jiný pokrývací trojúhel-
ník, musela by jedna jeho strana, označme ji XY , protínat nějakou diagonálu naší triangulace,
označme ji ST . Protože X a Y jsou uvnitř kružnice nad ST , platí |^SXT | + |^SY T | > 180◦,
obdobně |^XSY |+ |^XTY | > 180◦. Takže další pokrývací trojúhelník tam být nemůže, protože
pak bychom měli čtyřúhelník se součtem úhlů větším než 360◦.

24.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
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31.

R3 R2

R6

R5

R4

R1

32. Pro liché n stačí vzít několik rovnostranných trojúhelníků sdílejících vrchol jako na obrázku
vlevo. Pro sudé n dva z těchto trojúhelníků slepíme stranou jako na obrázku vpravo.

33.

34. Budeme nafukovat kružnici se středem A. Začneme se samotným A a nikdy nepřestaneme
protínat mnohoúhelník, který kružnicí protínáme. Pokud skončíme dřív, než protneme všechny,
musí být některý mnohoúhelník uvnitř kružnice a jiný ostře vně, což je spor s tím, že se každé dva
mnohoúhelníky protínají.

35. Vezmeme libovolný bod S, okolo kterého budeme přímku otáčet. Začneme tím, že k němu
zvolíme jakýkoli další bod A a těmito dvěma body povedeme přímku. Rozdíl počtu bodů na jedné
a na druhé straně označíme r. Otáčením přímky se r zvětší nebo zmenší o 1, podle toho, na kterou
stranu se dostane A. Až narazíme na další bod, opět se o změní o 1 podle toho, kde tento bod byl.
Takto otočíme přímku o 180◦. Potom r je opačné k tomu, jaké bylo na začátku, tedy někdy muselo
být 0. Když bylo 0, byla otáčející se přímka přesně ta, kterou hledáme.

36. Začneme s kružnicí, na níž leží jeden z našich bodů, ale uvnitř ní žádný není. Začneme
posouvat její střed v nějakém směru, přičemž na ní stále bude první bod, dokud nenarazíme na
další bod. Potom posouváme její střed po ose těchto dvou bodů, dokud nenarazíme na třetí, čímž
jsme našli požadovanou kružnici.

37. Určitě umíme najít jeden směr, který není kolmý na žádnou přímku. Pepa začne přede všemi
průsečíky, bude postupovat v tomto směru a číslovat průsečíky v pořadí, ve kterém je potká.
Představit si to můžeme jako zametání jednou přímkou, která není rovnoběžná s žádnou zadanou.

38. Vezměme dvě přímky tvořící kříž, rovnoběžné s osami, aby všechny obdélníky byly dole a
napravo od nich. Potom s přímkami budeme posouvat dolů a doprava tak, aby nikdy nepřestaly
protínat obdélník, který už protínají. Co by to znamenalo, kdybychom nemohli pohnout ani jednou
z přímek a stále bychom neprotínali všechny obdélníky? Potom by musel být nějaký obdélník ostře
vpravo dole od našich přímek, zároveň by každá z těchto přímek musela ležet na hranici nějakého
obdélníku, který je pouze nahoru nebo nalevo od nich. Tyto obdélníky by tedy porušili zadání a
nemůže se nám to stát.
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39. Vezmeme libovolné dva body A,B ∈ S. Jednu polorovinu určenou AB označíme ρ, druhou σ.
Budeme zametat kruhem, který má na obvodu A a B a na začátku bude obsahovat všechny body
S z ρ, na konci všechny ze σ. Body z ρ budou z kruhu postupně mizet, body ze σ se naopak budou
přidávat. Kdyby nejprve všechny z ρ zmizely a pak se všechny ze σ přidaly, má A a B na hranici
jen jeden dobrý kruh, protože jen v jedné polorovině je alespoň n− 1 bodů. Proházíme body, aby
se tohle stalo a nezměnila se parita. Když vezmeme X ∈ ρ a Y ∈ σ takové, že X zmizí těsně po
přidání Y , posuneme X o kousek na X′ tak, aby X zmizelo před přidáním Y , ale pořadí jiných
bodů se nezměnilo. Kruhy ABY a ABX obsahují stejně bodů z S, stejně tak ABY a ABX′. Tedy
jsme buď o dva dobré kruhy přišli, nebo se dva přidaly, nebo se jejich počet nezměnil, každopádně
parita zůstává stejná.

40. Rozdělme si trojúhelník na tři menší s vrcholem v jediném vnitřním mřížovém bodě. Všechny
tyto trojúhelníky nemají uvnitř ani na stranách žádné mřížové body, takže z Pickovy formule mají
všechny stejný obsah, a to 12 . To už ale nutně znamená, že se jedná o těžiště. Těžiště je totiž jediný
bod, který dělí trojúhelník na tři části se stejným obsahem.

41. Použijeme podobnou myšlenku jako u slepování mnohoúhelníků. Budeme postupovat indukcí
podle počtu děr. Mějme mnohoúhelník P s h dírami, i vnitřními body a b body na hranici. Ať nová
díra Q má i′ vnitřních bodů a b′ bodů na hranici. Obsahy P a Q postupně označíme S a S′. Potom
je obsah P bez Q roven

S − S′ =

(
i+

b

2
+ h− 1

)
−
(
i′ +

b′

2
− 1

)
=
(
i− i′ − b′

)
+
b+ b′

2
+ (h+ 1)− 1,

jak jsme chtěli dokázat.

42. Stačí nám spočítat počet způsobů, jak z mincí o hodnotě 2 a 3 poskládat částku nejvýše
2022, zbytek můžeme vždy jednoznačně doplnit mincemi o hodnotě 1. Tyto možnosti můžeme re-
prezentovat jako počet mřížových bodů v pravoúhlém trojúhelníku, jehož odvěsny jsou rovnoběžné
se souřadnicovými osami a mají délky 2022

2 = 1011 a 2022
3 = 674. Mřížový bod se souřadnicemi

(x, y) reprezentuje případ, kdy použijeme x mincí hodnoty 2 a y mincí hodnoty 3. Tento trojúhel-
ník má obsah 1

2 · 1011 · 674 = 340707. Na jeho odvěsnách je 1012 a 675 mřížových bodů. Největší
společný dělitel 1011 a 674 je 337, na přeponě je tedy 338 mřížových bodů. Trojúhelník má tedy
na obvodu 1012 + 657 + 338 − 3 = 2022 mřížových bodů. Z Pickovy formule dostáváme, že jich
uvnitř má 340707 − 2022

2 + 1 = 339697. Celkový počet mřížových bodů (způsobů zaplacení) tedy
je 339697 + 2022 = 341719.

43. Když naše body budou mít celočíselné souřadnice, budou obsahy všech trojúhelníků s vrcholy
v nich podle Pickovy formule racionální. Stačí nám tedy najít n mřížových bodů v obecné poloze
takových, že vzdálenost každých dvou je iracionální. První z nich umístíme na pozici (0, 0). Nyní
předpokládejme, že už máme umístěných prvních k bodů na souřadnicích (x1, y1), . . . , (xk, yk).
Zvolíme xk+1 = max{x1, . . . , xk} + 1 a dále zvolíme yk+1 tak, aby pro každé i ≤ k splňovalo
(yk+1 − yi + 1)2 − (yk+1 − yi)2 > (xk+1 − xi)2. Potom by byla druhá mocnina vzdálenosti nově
přidaného a i-tého bodu z Pythagorovy věty více než (yk+1 − yi)2, ale méně než (yk+1 − yi + 1)2.
Tudíž vzdálenost těchto dvou bodů by byla iracionální. Stačí ovšem zvolit hodně velké yk+1, protože
rozdíl dvou po sobě jdoucích čtverců s rostoucím yk+1 roste. Volbou dostatečně velkého yk+1 také
zařídíme, že žádné tři body nebudou na přímce.

44. Označme zadaný bod a mnohoúhelník x a M . Ve středové souměrnosti podle x se mřížové
body zobrazí na mřížové body. Sjednocení M a jeho obrazu tvoří mnohoúhelník, možná s dírami,
protože mají společný alespoň bod x. Pokud by se mřížový bod M zobrazil do M , měli bychom
hotovo, pro spor nechť to tak není. Potom se body z hranice a vnitřku zobrazí postupně na hranici
a dovnitř. Tudíž z Pickovy formule vyjde, že obsah sjednocení M a jeho obrazu je více než dvakrát
obsah M (spočítaný z Pickovy formule), což je spor.
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1. podzimní série – Strašidla
Výsledková listina

jméno příjmení r. škola 1 2 3 4 5 6 7 8 re±im celkem
1.–9. David Hromádka 2 GNadAlejPH 3 3 3 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Jakub Šošovička 4 SG CEN BA – – – 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Martin Štěpánek 4 GJHroncaBA – – – 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Jakub Štepo 4 GEBenešeKL 3 3 3 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Michal Janík 4 GKepleraPH – – – 5 5 5 5 5 25 + i 25,00
1.–9. Erik Ježek 1 SPŠSmíchov – – – 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Ondřej Lukeš 4 SŠkybernHK 3 3 3 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Samuel Rosiar 4 GKepleraPH – 3 3 5 5 5 5 5 25 25,00
1.–9. Ondřej Trinkewitz 4 GSPŠ Fren 3 3 3 5 5 5 5 5 25 + i 25,00

10.–11. Richard Dobíšek 2 GMensaPH 3 3 3 5 5 5 5 0 23 23,95
10.–11. Vojtěch Procházka 2 GMensaPH 3 – 3 5 5 5 5 3 23 23,95

12. Dominik Rigasz 2 GJHroncaBA – 3 3 5 5 5 5 – 23 23,86
13. Patrik Štencel 2 MendelG OP 3 3 3 5 5 5 5 – 23 23,83
14. Ivan Žemlička 2 GÚstavníPH – 3 – 5 5 5 5 – 23 23,70
15. Viktor Gola 2 MG Vsetín 3 3 3 5 5 5 – 5 23 23,66

16.–18. Alexis Théodore Dachary 1 LSG Letohrad 3 3 3 5 5 2 5 2 21 23,42
16.–18. Michael Jarvis 1 GŠpitálsPH 3 3 3 5 2 2 5 5 21 23,42
16.–18. Rudolf Kusý 1 G Gröss BA 3 3 3 5 5 2 5 – 21 23,42

19. Anna Podmanická 2 GVarŽilina 3 3 3 5 5 2 5 4 22 23,38
20. Anastasia Bredikhina 2 GKepleraPH 3 3 3 5 5 5 5 3 23 23,29
21. Zuzana Kálosi 0 GJHroncaBA 3 3 3 5 – – 5 – 19 23,11
22. Veronika Mašíčková 1 PORG PH 3 3 3 4 3 2 5 5 20 + i 23,07

23.–24. Viera Glevitzká 4 GNed Priev – – 3 5 5 5 5 – 23 23,00
23.–24. Antonín Španiel 4 GÚstavníPH 3 3 3 5 5 2 5 5 23 23,00

25. Helena Muchová 1 GKepleraPH 3 3 3 5 5 – 5 – 21 22,94
26. Michal Imrišek 2 G Gröss BA – 3 3 5 5 5 – – 21 22,79
27. Magdaléna Křížová 0 G Humpolec 3 – 3 5 5 2 0 – 18 22,66

28.–29. Adam Pustka 1 GFXŠaldyLI 3 3 3 5 – 2 5 – 19 22,43
28.–29. Oliver Seman 1 GAlejKošic 3 3 3 5 5 2 1 – 19 22,43

30. Jan Theodor Hrdý 2 G UherBrod 3 3 – 5 5 2 5 0 21 22,34
31.–33. Viktória Krettová 2 G Gröss BA 3 3 – 5 4 5 – – 20 22,17
31.–33. Johana Kubatová 3 G Turnov 3 3 3 5 5 5 – – 21 22,17
31.–33. Tereza Kubínová 0 GLitoměřPH 3 3 3 5 3 3 – – 17 22,17

34. Jiří Preč 1 G UherBrod 3 3 1 5 2 0 5 0 18 21,88
35. Ekaterina Danilina 4 GKepleraPH – – 3 5 5 5 5 – 23 21,72
36. Lukáš Koucký 0 GKepleraPH 3 3 3 4 3 2 – – 16 21,64
37. Veronika Menšíková 1 ArcibisGPH 3 3 3 5 5 3 – – 19 21,61

38.–40. Maxim Čambalík 2 GJHroncaBA 3 3 3 5 5 – – – 19 21,52
38.–40. Elena Simčová 2 G Gröss BA 3 3 – 5 5 3 – – 19 21,52
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38.–40. Andrej Znamenáček 2 G Gröss BA 3 3 3 5 3 5 – – 19 21,52
41. Veronika Chovancová 4 PiarGTn – – 3 5 5 5 5 – 23 21,36
42. Matúš Pokorný 1 G Gröss BA 3 – – 5 2 2 5 0 17 21,30
43. Štěpán Varhaník 3 G Chrudim 3 3 3 5 5 2 5 – 21 21,26
44. Ondrej Králik 2 GAlejKošic 3 3 3 5 5 3 3 0 19 21,00
45. Alica Dományová 3 G Gröss BA 3 3 3 4 5 5 – – 20 20,84
46. Lucian Poljak 1 GJŠkodyPŘ 3 – 3 5 5 – – – 16 20,67

47.–50. Petr Bednář 3 SlovanG OL 3 3 3 5 2 2 5 0 19 20,63
47.–50. Vojtěch Jančura 3 GČeskoliPH 3 3 3 5 0 2 5 0 19 20,63
47.–50. Alzbeta Klimentova 3 GPošKošice 3 3 3 5 5 2 – – 19 20,63
47.–50. Matej Kundrík 3 GPošKošice 3 3 3 5 3 2 5 0 19 20,63

51. Daniela Strnadová 2 GJatečníÚL 3 3 – 5 3 – 5 – 19 20,56
52. Josef Soural 4 GBoskovice 3 – 3 5 5 2 5 – 21 20,46
53. Uršuľa Mária Kossaczká 3 G Gröss BA 3 3 3 5 5 – – – 19 20,45
54. Jan Říha 2 GJarošeBO 3 3 3 5 3 2 – 0 17 20,12

55.–56. Jakub Baran 4 ES LUX 3 0 3 4 5 2 5 0 20 20,00
55.–56. Jindřich Kaplický 1 G Čelákov 3 – 3 5 – 4 – – 15 20,00

57. Viktor Číhal 3 SPŠSmíchov 3 3 3 4 5 – – – 18 19,83
58. Milan Dvořák 0 G Dobruška 3 3 3 4 – – – – 13 19,76
59. Magdaléna Cincibuchová 1 GKepleraPH 3 3 3 5 – 1 – – 15 19,45

60.–64. Dominik Doležel 2 GJarošeBO 3 3 3 5 – 2 – – 16 19,37
60.–64. Lujza Lea Lavriková 2 GHorMichal 3 – 3 5 – – 5 – 16 19,37
60.–64. Šimon Lopour 2 GJarošeBO 3 3 3 5 – 2 0 0 16 19,37
60.–64. Jan Romanovský 2 GJarošeBO 3 3 3 5 – 2 – 0 16 19,37
60.–64. Marek Valkovič 2 GLesníZlín 3 3 3 4 3 2 – – 16 19,37
65.–66. Klára Malaschitzová 4 G Metod BA 3 3 3 5 3 2 5 1 19 19,00
65.–66. Štěpán Mikéska 4 GJarošeBO 3 3 3 5 – – 5 – 19 19,00

67. Lenka Poljaková 3 GJŠkodyPŘ 3 3 3 5 5 2 4 – 20 18,70
68.–69. Julie Hořínková 2 MendelG OP 3 3 3 4 0 2 0 – 15 18,59
68.–69. Marie Horáková 2 ArcibisGPH 3 – 3 5 2 2 0 – 15 18,59
70.–72. Veronika Jakabová 1 GAlejKošic 3 3 3 4 – – – – 13 18,52
70.–72. Ondřej Nevěřil 1 G Zábřeh 3 0 3 3 3 1 0 0 13 18,52
70.–72. Jozef Smolár 2 GNámestovo 3 3 2 5 – 2 – – 15 18,52

73. Jan Tregler 3 GKepleraPH 3 3 3 – 3 2 5 – 17 18,47
74.–75. Marek Bezkočka 0 ZŠKolínII 3 3 1 4 0 – – – 11 18,23
74.–75. Beáta Havelková 0 G Jírov ČB 3 3 3 – – 2 – – 11 18,23
76.–77. Anna Lambertová 3 G Příbor 3 3 3 5 2 2 – – 16 18,15
76.–77. Radovan Lev 3 G ValMez 3 3 – 4 4 2 0 0 16 18,15

78. Samuel Gawlik 4 GDoppleraPH 3 3 3 5 – 4 – – 18 18,00
79. Eliška Andrýsková 3 GJŠkodyPŘ 3 3 3 5 – 2 – – 16 17,86

80.–81. Petr Hataš 2 GMensaPH 3 3 3 4 1 – – – 14 17,77
80.–81. Markéta Honsejková 2 GJeronýmLI 3 3 – 4 2 2 – – 14 17,77
82.–83. Rozárka Michálková 0 G Čelákov 3 – 1 4 – 2 0 – 10 17,36
82.–83. Matouš Tuma 0 GJungmanLT 3 3 – 4 0 – – 0 10 17,36
84.–87. Svatava Šimečková 1 GJarošeBO 3 – 3 5 – – – – 11 16,83
84.–87. Ema Kleinová 1 BiskG Brno 3 3 – 5 – – – – 11 16,83
84.–87. Julie Klementová 1 G Písek 3 3 0 4 1 0 – – 11 16,83
84.–87. Magdaléna Nováková 1 G Botič PH 3 – 3 5 – – – – 11 16,83

88. Matouš Schnabel 2 MKG Říčany 3 3 3 4 0 0 – – 13 16,77
89. Jaromír Potůček 4 GKepleraPH 3 0 1 5 5 – 5 0 19 16,68
90. Aneta Skaláková 3 GMLerchaBO 3 3 – 5 1 2 – – 14 16,36
91. Michal Kuba 4 GJPekařeMB 3 3 3 4 5 2 – – 18 16,07

42



Korespondenční seminář, KAM MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1

92.–94. Michal Badinka 4 GČeskoliPH 3 3 3 5 0 2 0 0 16 16,00
92.–94. Sara Gašparová 4 G Gröss BA 3 3 3 5 – 2 – – 16 16,00
92.–94. Michaela Kontrišová 2 GJHroncaBA 3 3 3 3 – – – – 12 16,00
95.–96. Ondřej Skála 1 GVolgogrOS 3 3 – 4 0 0 0 – 10 15,89
95.–96. Tadeáš Těhan 1 GVolgogrOS 3 3 1 2 1 0 0 – 10 15,89

97. František Janošík 3 MendelG OP 3 3 3 5 – – – – 14 15,45
98.–99. Eduard Bielik 3 GTajBanBys 3 0 3 3 3 0 1 – 13 15,43
98.–99. Richard Materna 3 GJarošeBO 3 3 3 3 1 – – – 13 15,43

100. Vít Hanika 4 GKepleraPH 3 3 3 5 4 – – – 18 15,26
101. Jana Křivohlavá 3 GJungmanLT 3 3 1 4 – 2 – – 13 15,23
102. Filip Urban 2 GChodoviPH 3 3 3 0 0 2 0 0 11 15,05
103. Matúš Libák 4 GAlejKošic 3 3 3 4 – 2 – – 15 15,00
104. Bartoloměj Vaníček 1 G Botič PH 3 3 3 – – – – – 9 14,89
105. Martin Hraba 4 G Benešov 3 3 3 5 – 1 – 0 15 14,86
106. Martin Šindelář 3 G Gröss BA 3 3 3 5 – – – – 14 14,28
107. Jakub Buzalka 2 GPBystrica – – – 5 – – 5 – 10 14,05
108. Adam Červenka 4 GJarošeBO 3 3 3 5 – – – – 14 14,00

109.–111. Anna Haltufová 1 GKepleraPH 3 – – 5 – – – – 8 13,81
109.–111. Otakar Janoušek 1 GKepleraPH 3 – 3 – – 2 – – 8 13,81
109.–111. Eliška Vimmerová 1 G Dobříš 3 – – 5 – – – – 8 13,81

112. Jana Mária Žeňuchová 3 GHorMichal 3 0 2 5 1 0 – – 11 13,47
113. Thuc Anh Leová 1 GKepleraPH 3 – – 5 – – – – 8 13,16
114. Dana Myškeříková 2 GKepleraPH 3 3 3 – – – – – 9 13,00
115. Zuzana Hessová 1 G Teplice 3 3 – – 1 – – – 7 12,64
116. Matúš Púll 4 GDoppleraPH 1 2 3 4 – 2 – – 12 11,95
117. Jolana Štraitová 4 GBudějovPH 3 3 1 5 1 – – – 13 11,90
118. Martin Haikl 4 G TýnNVlt 3 – 3 4 – 2 0 0 12 11,88
119. Patrik Jendele 4 SPŠsPLZ 3 – 3 5 – 2 – – 13 11,50

120.–121. Zuzana Benešová 3 BG Varnsdorf 3 3 – – 0 3 – – 9 11,39
120.–121. Anežka Čechová 3 GJarošeBO 3 3 3 – 0 – – – 9 11,39
122.–123. Eliška Nová 1 GDašickáPA 3 3 – – 0 0 – – 6 11,38
122.–123. Michal Zouhar 1 G25březnPH 3 3 – – 0 – – – 6 11,38

124. Veronika Neubergová 3 GKepleraPH 3 3 3 – – – – – 9 11,07
125. Martin Belluš 4 G Gröss BA 3 3 – – – 5 – – 11 11,00
126. Emily Libal 2 GNadAlejPH 3 – 3 – 1 – – – 7 10,72
127. Kateřina Kučerová 0 GHeyrovPH 3 – 0 – 1 – – – 4 10,11
128. Ondřej Duba 4 GJosefskPH 3 0 0 2 – 1 4 0 10 10,00
129. Matyáš Beran 2 G Humpolec 3 3 – – – – – – 6 9,48
130. Julie Matulová 3 G Dobruška 3 3 2 – – – – – 8 9,43
131. Kristína Knappová 3 GFraŽilina 3 3 1 – – 0 0 0 7 9,17
132. Michaela Urbanová 0 GFXŠaldyLI 3 – – – – – – – 3 8,34
133. Tereza Matějková 2 GVoděraPH 3 – – – – 2 – – 5 8,17
134. Dominika Plačková 3 GFraŽilina 3 3 – – – – – – 6 8,00
135. Martin Dohnal 3 GValašKlob 3 3 0 – – – – – 6 7,84
136. Sylvie Fürstová 3 GNVPlániPH 3 3 – – – – – – 6 7,79

137.–147. Matěj Částek 3 G Kadaň 3 0 0 2 0 – 0 – 5 6,79
137.–147. David Konvalina 1 NPorg 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Lukáš Kopecký 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Theodor Ladin 1 GNadŠtolPH 3 0 0 – 0 0 – – 3 6,79
137.–147. František Martin 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Tereza Mikáčová 1 G Dobruška 3 0 0 – – – 0 – 3 6,79
137.–147. Jan Pešek 1 SPŠE Plzeň 3 – – – – – – – 3 6,79
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137.–147. David Pištělák 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Max Prejda 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Tobiáš Tomiczek 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79
137.–147. Adam Zábrodský 1 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 6,79

148. Anna Bártová 1 GKepleraPH – 3 – – – – – – 3 6,72
149. Adam Šároši 4 G Jeseník 3 3 0 – 0 – 0 – 6 6,00
150. Jan Martin Valek 4 SPŠ PansPH 3 3 – – – – – – 6 5,72

151.–152. Katarína Gersová 2 GJHroncaBA 3 – – – – – – – 3 5,27
151.–152. Mikuláš Holub 2 GKepleraPH 3 – – – – – – – 3 5,27

153. Marek Pučejdl 3 GJirsíkaČB 3 – – – – – – – 3 4,23
154. Jonáš Vybíral 4 GNadŠtolPH 2 – – – – – – – 2 2,00

adresa: Korespondenční seminář
KAM MFF UK

Malostranské náměstí 25
118 00 Praha 1

web: https://prase.cz/
e-mail: info@prase.cz


