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Jen málo matematických úloh je známo mezi širokou veřejností. Když už se to
nějaké podaří, jde většinou o hříčku z oblasti rekreační matematiky, třeba známá
Patnáctka nebo kreslení domečku jedním tahem. Do běžného jazyka se však dostalo
rčení kvadratura kruhu, používané jako vyjádření nemožnosti rozlousknout zvláště
zapeklitý problém. Málokdo přitom tuší, že mluví o fenoménu starém přes dva tisíce
let.
Klasická matematika vznikla ve starém Řecku. Mnoho tamějších učenců si lámalo

hlavy zvláště nad třemi úlohami. S tím, jak otázky spojené s úlohami stále odolávaly
uspokojujícím odpovědím, rostla jejich sláva a přetrvala celý antický svět. Jedná se
o tyto problémy:

• kvadratura kruhu

• zdvojení krychle

• trisekce úhlu.

Kvadraturou kruhu rozumíme nalezení čtverce, který má stejný obsah jako daný
kruh. Zdvojením krychle rozumíme nalezení krychle, jejíž objem je roven dvojnásobku
objemu dané krychle. Trisekcí úhlu rozumíme rozdělení daného úhlu na tři stejné části.
Všechny tyto úlohy bylo třeba řešit geometrickou konstrukcí spočívající v sestrojení

konečného počtu přímek a kružnic. Dovoleno je používat pouze pravítko (to je něco,
co slouží pouze ke spojení dvou bodů) a kružítko. Již ve starověku se dařilo klasické
problémy řešit, zádrhel však byl v tom, že pouze za užití nějakého švindlu, tedy
přidáním nějaké zakázané techniky. Mnoho moudrých hlav bylo po staletí přiváděno
do zoufalství základní nejistotou, jestli za daných pravidel hry postup vedoucí vždy
k cíli vůbec existuje.
A on neexistuje. Analytická geometrie dala matematikům nástroj, jak tyto úlohy

převést do řeči algebry. Znamenalo to krásnou smrt geometrického hledání pravdy.
Suchopárná algebra říká toto:

Věta. (V) Nechť anxn + an−1x
n−1 + · · ·+ a1x + a0 je polynom, který je ireduci-

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

tělesa T pomocí sčítání, odčítání, násobení, dělení a druhých odmocnin, pak je číslo

n mocninou dvojky.

Lemma. (L) Nechť anxn + an−1x
n−1 + · · · + a1x + a0 je rovnice s celočíselnými

koeficienty. Má-li tato rovnice racionální kořen p

q
, kde p, q jsou nesoudělná čísla,

potom p dělí a0 a q dělí an.
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Nyní ukážeme neřešitelnost klasických úloh:

(i) Kvadratura kruhu
Provést kvadraturu kruhu o poloměru 1 znamená sestrojit pravítkem a kružítkem
úsečku délky

√
π. To je ekvivalentní s problémem sestrojení úsečky délky π.

Číslo π bychom tedy měli vytvořit z čísel racionálních pomocí sčítání, odčítání,
násobení, dělení a užitím druhých odmocnin. Dá se ukázat (vymyká se to však našemu
záběru), že číslo π by pak bylo možno získat jako kořen nějaké algebraické rovnice
s racionálními koeficienty (taková čísla se nazývají algebraická). Roku 1882 však bylo
dokázáno, že číslo π není algebraické, ale transcendentní. Problém kvadratury proto
není pravítkem a kružítkem řešitelný.

(ii) Zdvojení krychle
Úloha na zdvojení krychle o straně 1 vede na rovnici x3 − 2 = 0. Podle lemmatu L

snadno zjistíme, že tato rovnice nemá racionální kořeny, tj. polynom x3 − 2 je nad
tělesem Q ireducibilní. Protože stupeň tohoto polynomu není mocninou čísla 2, není
jeho kořen podle věty V sestrojitelný pravítkem a kružítkem.

(iii) Trisekce úhlu
Mějme dán úhel ϕ. Zvolíme-li vhodně kartézskou soustavu souřadnic, můžeme před-
pokládat, že je úhel ϕ zadán x-ovou souřadnicí bodu A na jednotkové kružnici, tj.
hodnotou cosϕ. Sestrojit úhel ϕ

3
je problém ekvivalentní s úlohou najít x-ovou sou-

řadnici bodu B na jednotkové kružnici, tj. sestrojit úsečku délky cos ϕ

3
. Připomeňme

si vzorec 4 cos3 ϕ

3
− 3 cos ϕ

3
= cosϕ. Položme x = cos ϕ

3
. Úloha na trisekci úhlu tedy

vede na rovnici 4x3 − 3x − cosϕ = 0.
Zvolíme-li např. úhel ϕ = 2π

3
, jde o rovnici 8x3 − 6x + 1 = 0. Podle lemmatu L

snadno zjistíme, že odpovídající polynom nemá racionální kořeny, je tedy nad tělesem
Q ireducibilní. Protože jeho stupeň není mocninou čísla 2, není možno úsečku délky
x podle věty V sestrojit pravítkem a kružítkem. Problém trisekce je tedy pro obecný
úhel neřešitelný.
Text přednášky byl ve velké části převzat z článku Jindřicha Bečváře Hrdinský

věk řecké matematiky , který můžete najít ve sborníku Historie matematiky I (JČMF,
Brno 1994).
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