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1 Racionální £ísla
V samých základech matematiky stojí p°irozená £ísla (1, 2, 3, ...), nebo´ po£ítání n¥jakých
objekt· byl její prvotní úkol. Pozd¥ji byl £íselný obor roz²í°en o nulu (jako vyjád°ení pojmu
nic) a záporná celá £ísla (−1,

−2, −3, ...) jako výraz dluhu £i chyb¥jícího mnoºství. Souhrnn¥

je nazýváme celými £ísly. Dal²ím úkolem matematiky bylo po£ítání s £ástmi £i díly n¥jakého
celku (p°i vyty£ování pozemku, d¥lení úrody apod.). K takovým výpo£t·m pouºíváme zlomky
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£ili £ísla racionální, která zapisujeme jako pom¥r dvou celých £ísel, nap°.
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a
reprezentují
víme, ºe zápis racionálních £ísel není jednozna£ný, nebo´ kup°íkladu ,
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stejné £íslo, £asto proto pracujeme se zlomky v základním tvaru, kdy £itatel a jmenovatel jsou
nesoud¥lná p°irozená £ísla (znaménko minus £i volitelné plus vkládáme p°ed zlomkovou £áru).
P°ípad, kdy jmenovatel je roven 1, zárove¬ ukazuje, ºe racionální £ísla v sob¥ zahrnují i v²echna
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celá £ísla , nebo´ nap°.
1

íselná osa
Je pom¥rn¥ b¥ºné zobrazovat £ísla jako body na p°ímce, kde jsme zvolili bod

O

jako po£átek

a n¥jakou jednotkovou délku. Takovou p°ímku oby£ejn¥ nazýváme £íselnou osou. Celá £ísla
získáme násobným naná²ením jednotkové vzdálenosti od po£áte£ního bodu

O

(ten odpovídá

£íslu 0), kladná £ísla na jednu stranu, záporná sm¥rem opa£ným. Protoºe umíme £ist¥ geometrickými prost°edky rozd¥lit jednotkovou úse£ku na libovolný po£et díl·, m·ºeme na £íselné ose
znázornit i libovolné racionální £íslo (viz obr. 1). ekn¥me, ºe bychom cht¥li znázornit v²echna

Obrázek 1: íselná osa s racionálními £ísly.
racionální £ísla leºící mezi 0 a 1. Rozd¥líme jednotkovou úse£ku na dva shodné díly a znázorníme
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. V dal²ím kroku ji rozd¥líme na t°i shodné díly a znázorníme £ísla
a . Pokra£ujeme se £tvr2
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tinami, p¥tinami, ²estinami atd. Brzy zjistíme, ºe zkoumaný interval je zdánliv¥ zcela zapln¥n
body, moºná k tomuto poznání dosp¥jeme u padesátin, moºná u setin, p°ípadn¥ aº u t°í-tisícin.
Co dále? V popsané procedu°e m·ºeme jist¥ i nadále pokra£ovat. Máme-li n¥jaká dv¥ r·zná
racionální £ísla
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a

b,

vºdy mezi n¥ m·ºeme umístit vybraný po£et dal²ích racionálních £ísel.

Poºadujeme-li nap°. £ty°i vloºená £ísla, m·ºeme je vypo£ítat jako
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Pokud takto vloºíme £ty°i dal²í £ísla
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mezi kaºdou dosud znázorn¥nou dvojici sousedních £ísel,

odpovídá to situaci, kdy se na £íselnou osu podíváme lupou s p¥tinásobným zv¥t²ením (viz
obr. 2). M·ºeme v²ak pouºít i lupu s dvacetinásobným zv¥t²ením nebo mikroskop se zv¥t²ením

1 Pravda,

trochu jsme opomn¥li 0. Tu zapí²eme pomocí 0 v £itateli zlomku, jmenovatel je libovolný nenulový.
Ve jmenovateli zlomku 0 být nem·ºe, nebo´ operace d¥lení 0 není denována.
2 z jejich konstrukce vyplývá, ºe to skute£n¥ jsou £ísla racionální

Obrázek 2: Pohled lupou na £íselnou osu.

1000. Protoºe jsme v matematice, nemusíme se zabývat technickými a fyzikálními omezeními
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a lze si p°edstavit si zv¥t²ení 10 , 10 , 10
, prost¥ libovoln¥ veliké. To znamená, ºe do
vymezeného intervalu (a podobn¥ i na celou £íselnou osu) dokáºeme umístit neomezený po£et
r·zných racionálních £ísel.

Reprezentace p°ímkami v rovin¥
K jinému grackému znázorn¥ní dojdeme následujícím postupem. Zvolíme si v rovin¥ kartézský
p
zobrazíme
sou°adnicový systém, jehoº osy se protínají v bod¥ O . Pro libovolný platný zlomek
q
v rovin¥ bod o celo£íselných sou°adnicích [q; p] a propojíme jej p°ímkou s bodem O . Tato p°ímka
je reprezentantem p°íslu²ného racionálního £ísla (viz obr. 3). P°i studiu lineárních funkcí jsme

Obrázek 3: P°ímky v rovin¥ reprezentují racionální £ísla.
se nau£ili, ºe p°ímky procházející po£átkem sou°adnic lze zapsat ve tvaru y = kx. Sm¥rnice k
p
, kterou je svázána s konkrétním racionálním £íslem. Z této
q
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gracké reprezentace je zárove¬ dob°e vid¥t, ºe nap°. zlomky
,
a
jsou vlastn¥ totéº
3 −3
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má pro ná² bod hodnotu práv¥
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£íslo (jejich p°ímky jsou totoºné) . Na vertikální ose se nenacházejí ºádné body odpovídající
zlomk·m, protoºe 0 se nem·ºe vyskytovat ve jmenovateli zlomku.
V oblasti mezi p°ímkami, které odpovídají dv¥ma r·zným racionálním £ísl·m, vºdy nalezneme body s celo£íselnými sou°adnicemi. Z nich pak zkonstruujeme p°ímky do po£átku
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O, které

odpovídají racionálním £ísl·m z intervalu mezi p·vodními £ísly . I z této úvahy je tedy moºné
dovodit, ºe racionálních £ísel je neomezené mnoºství.

Existují iracionální £ísla?
V p°edchozích odstavcích jsme si ukázali, ºe dokáºeme sestrojit neomezené mnoºství racionálních £ísel. M·ºeme je gracky znázornit jako body na £íselné ose nebo reprezentovat p°ímkami
v rovin¥. Nabízí se tak otázka, zda takto sestrojené body zcela zaplní p°ímku, respektive zda
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p°ímky zcela zaplní rovinu.

Jinými slovy, existují n¥jaká jiná £ísla, která by p°irozen¥ zaslu-

hovala název iracionální ? Na²e intuice nám na²eptává, ºe nikoliv. Odpov¥¤ na tuto otázku
budeme hledat v dal²ích dílech na²eho seriálu.
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obr. 3 £ervenou barvou
hrani£ních p°ímkách existují body T1 a T2 s celo£íselnými sou°adnicemi [q1 ; p1 ] a [q2 ; p2 ] tak, ºe q1 i q2
jsou kladná. St°ed S úse£ky T1 T2 má sou°adnice [(q1 + q2 )/2; (p1 + p2 )/2], které v²ak nemusí být celo£íselné. Na
p°ímce SO ale leºí také m°íºový bod se sou°adnicemi [q1 + q2 ; p1 + p2 ], takºe tato p°ímka skute£n¥ reprezentuje
jedno takové hledané racionální £íslo. Pro £ísla 41 a 13 je mezilehlý interval na obr. 3 vyzna£en ²edou barvou,
p°ímka pro 27 je zakreslena £ernou p°eru²ovanou £arou.
5 samoz°ejm¥ aº na vertikální osu sou°adnicového systému
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