8. PadĢlané mince
Balíēek padĢlaných mincí lze odhalit na jedno vážení.
Z prvního balíēku vezmete jednu minci, dvĢ z druhého,
tƎi ze tƎeơho a tak dále. Poslední balíēek vezmete celý.
Všechny tyto mince pak zvážíte. Poēet pƎebyteēných
gramƽ pƎesnĢ odpovídá padĢlanému balíēku. Pokud
napƎíklad zvážené mince váží o sedm gramƽ více, než
by mĢly, je padĢlaný sedmý balíēek, ten, ze kterého
jste vzali sedm mincí (každá z nich váží o jeden
gram více, než by mĢla). Stejný postup by fungoval
i v pƎípadĢ jedenácƟ balíēkƽ po deseƟ mincích. Pokud
by toƟž nepƎebývaly gramy žádné, znamenalo by to,
že padĢlaná je jedenáctá hromádka.

9. Dotýkající se cigarety
Cigarety lze položit nĢkolika rƽznými zpƽsoby.
Na obrázku vlevo je tradiēní Ǝešení, které lze najít
v nĢkolika starších knížkách hádanek.
K mému velkému pƎekvapení patnáct ētenáƎƽ
zjisƟlo, že i sedm cigaret je možné položit tak, aby se
každá dotýkala všech ostatních. To samozƎejmĢ ēiní
pƎedchozí verzi hádanky zastaralou. Jak to lze uēinit,
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17. Otáēející se šrouby
Hlaviēky se k sobĢ nebudou ani pƎibližovat, ani se
nebudou vzdalovat. Situace je srovnatelná se situací
ēlovĢka, který jde na jezdících schodech nahoru stejnou
rychlosơ, jako jedou schody dolƽ.

18. Let kolem ZemĢ
TƎi letadla na cestu kolem ZemĢ plnĢ postaēí. Úlohu lze
vyƎešit mnoha rƽznými zpƽsoby, ale následující se zdá
být nejefekƟvnĢjší: je tƎeba pouze pĢt nádrží paliva,
poskytne pilotƽm pƎi tankování na základnĢ dostatek
ēasu na šálek kávy a sendviē a navíc je pƽvabnĢ
symetrický.
Všechna tƎi letadla, A, B a C, vzlétnou spoleēnĢ.
Poté, co urazí 1/8 vzdálenosƟ, C pƎeēerpá 1/4 své
nádrže do letadla A, 1/4 do B. Zbyde mu tak akorát 1/4
nádrže na cestu zpĢt. Letadla A a B pokraēují další 1/8
cesty a pak B pƎeēerpá 1/4 nádrže do A. B nyní zbývá
1/2 nádrže, což je dost na návrat na základnu, kam
dorazí s prázdnou nádrží. Letadlo A pokraēuje s plnou
nádrží do doby, než ji 1/4 cesty od základny vyēerpá.
Tam se potká s letadlem C, které na základnĢ doēerpalo
112ഩභഩ\EŠENÍ
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24. Šachový problém lorda Dunsanyho
Klíēem k šachovému problému lorda Dunsanyho je
skuteēnost, že ēerná dáma není na ēerném poli,
jak tomu musí být na poēátku hry. To znamená, že
jak ēerný král, tak i ēerná dáma se museli pohnout.
Ale to je možné pouze za pƎedpokladu, že se táhlo
nĢkterým ēerným pĢšcem. Protože pĢšci nemohou
táhnout zpĢt, museli do své nynĢjší pozice dorazit
z opaēné strany šachovnice! Pokud toto vezmeme
v potaz, není tĢžké pƎijít na to, že bílý kƽŸ vpravo má
jednoduchou matovou sekvenci na ētyƎi tahy.
V prvním tahu bílý táhne konĢm z pravého dolního
rohu do pole tĢsnĢ nad svým králem. Pokud nyní ēerný
táhne horním levým konĢm do vĢžového sloupce,
bílý dá mat ve dvou tazích. erný ale mƽže mat oddálit
tak, že nejprve táhne konĢm do sloupce nad stƎelcem.
Bílý táhne konĢm dopƎedu a doprava do stejného
sloupce, kde bude hrozit matem v pƎíšơm tahu.
erný posune svého konĢ dopƎedu, aby matu zabránil.
Bílý sebere konĢ dámou a pak, ve ētvrtém tahu,
dá mat konĢm.

122ഩභഩ\EŠENÍ
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To ale není pravda, protože celkový ēas, po který je
letadlo urychlováno, je menší než ēas, po který je
zpomalováno, takže výsledkem je celkové zpomalení.
Délka celé cesty, pokud fouká nemĢnný vítr, je vždy
delší než za úplného bezvĢtƎí, bez ohledu na rychlost ēi
smĢr vĢtru.

37. Hra Hip
Níže na obrázku je závĢreēná pozice hry Hip, ve které
došlo k remíze. Toto krásné a tĢžko nalezitelné Ǝešení
jako první objevil C. M. McLaury, který se o problému
dozvĢdĢl od Richarda Andreea, jednoho ze svých
profesorƽ.
Dva ētenáƎi (William R. Jordan z mĢsteēka ScoƟa
ve státĢ New York a Donald L. Vanderpool z Towandy
v Pensylvánii) ukázali vyēerpávajícím prƽchodem všech
možnosơ, že Ǝešení je jediné, až na nĢkolik málo variant
získaných rƽzným rozložením ētyƎ polí oznaēených
šipkami. Každé naznaēené pole mƽže mít libovolnou
barvu za pƎedpokladu, že všechny nemají stejnou.
Protože je ale každý hráē omezen osmnácƟ žetony, dvĢ
z tĢchto polí musejí mít stejnou barvu a dvĢ stejnou
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opaēnou barvu. Obrázek je nakreslen tak, aby pƎi
libovolném otoēení dal po pƎevrácení stejný vzor.

Šachovnice 6×6 je nejvĢtší, na které lze remizovat.
To poprvé dokázal v roce 1960 Robert I. JeweƩ, který
byl tehdy magisterským studentem na Oregonské
univerzitĢ. Ukázal, že na šachovnici 7×7 zremizovat
nelze. Protože každá vĢtší šachovnice obsahuje
šachovnici 7×7, je jasné, že ani na nich remizovat nelze.
142ഩභഩ\EŠENÍ
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Jako hratelná hra je Hip na šachovnici 6×6 výhradnĢ
pro paěoury. David H. Templeton, profesor chemie
v LawrencovĢ laboratoƎi pro radiaēní výzkum na
Kalifornské univerzitĢ v Berkeley, poukázal na to,
že druhý hráē mƽže vždy vynuƟt remízu jednoduchou
symetrickou strategií. Mƽže buě vždy táhnout tak,
že zahraje pƎedchozí proƟvníkƽv tah pƎevrácený podle
jedné z rovných os pƽlících šachovnici, nebo mƽže
táhnout tak, že provede soupeƎƽv tah na šachovnici
otoēené od 90 stupŸƽ kolem stƎedu. (Druhá strategie
mƽže vést k zobrazené remíze.) Jinou možnou strategií
je hrát na pƎíslušné proƟlehlé políēko na pƎímce
vedoucí z pole, kam soupeƎ zahrál naposledy, stƎedem
šachovnice. Strategie pro druhého hráēe zaslali také
Allan W. Dickinson z Richmond Heights v Missouri
a Michael Herrit, student Texaské A. & M. College.
Tyto strategie fungují pro všechny šachovnice mající
sudý poēet polí, a protože na žádné šachovnici vĢtší
než 6×6 nelze remizovat, druhému hráēi na tĢchto
šachovnicích zajisơ vítĢzství. I na šachovnici 6×6 zaruēí
strategie hrající tahy podle jedné z rovných os výhru,
protože možná remízová pozice není podle tĢchto os
symetrická.

jakou_barvu_ma_medved_zlom.indd 143

\EŠENÍ භഩ143

4.1.2017 14:15:44

Symetrické strategie nefungují s lichým poētem polí
kvƽli stƎedovému poli. Protože o tĢchto strategiích není
nic známo, šachovnice 7×7 je nejlepší šachovnicí, na
které opravdu hrát. Hra toƟž nemƽže skonēit remízou
a v souēasnosƟ není známo, který z hráēƽ vyhraje,
pokud by oba hráli racionálnĢ.
Walter W. Massie, student civilního inženýrství
na Worcesterském polytechnickém insƟtutu,
naprogramoval v roce 1963 hru Hip pro poēítaē
IBM 1620 a napsal o tom roēníkovou práci. Program
umožŸuje hru na šachovnicích velikosơ 4×4 až
10×10. Pokud táhne jako první, hraje náhodné pole.
V opaēném pƎípadĢ hraje podle zrcadlící strategie,
pokud takový tah nevytvoƎí ētverec. Jinak volí náhodná
pole, dokud nenalezne bezpeēné.
Na každé n×n šachovnici lze získat dohromady
(n4–n2)/12 rƽzných ētvercƽ. Odvození tohoto vzorce,
stejnĢ jako vzorce pro obdélníkové šachovnice,
lze nalézt v knížce Play MathemaƟcs od Harryho
Langmanna, vydané nakladatelstvím Hafner v roce
1962, s. 36–37.
Pokud je mi známo, na trojúhelníkové mƎížce se
nikdo podobnými „trojúhelníkƽ prostými“ obarveními
nezabýval.
144ഩභഩ\EŠENÍ
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48. StopnĢte topinkovaē
PƽvodnĢ jsem otiskl Ǝešení, které ukazovalo, jak
topinky pƎipravit za dvĢ minuty. PĢt ētenáƎƽ mne
pƎekvapilo a zkráƟlo ēas na 111 sekund. PƎehlédl jsem
toƟž možnost, že topinku lze opéct z jedné strany
pouze ēásteēnĢ a dopéci ji pozdĢji.
as (s)
1–3
3–6
6–18
18–21
21–23
23–36
36–39
39–42
42–54
54–57
57–60
60–72
72–75
75–78
78–90

innost
Do topinkovaēe vložíme topinku A.
Do topinkovaēe vložíme B.
A se peēe 15 vteƎin z jedné strany.
Vyjmeme A.
Vložíme C.
B se dopeēe z jedné strany.
Vyjmeme B.
Vložíme A. z druhé strany.
B namažeme máslem.
Vyjmeme C.
Vložíme B.
Namažeme C.
Vyjmeme A.
Vložíme C.
Namažeme A.

160ഩභഩ\EŠENÍ
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ഩഩ90–93 Vyjmeme B.
ഩഩ93–96 Vložíme A tak, bychom ji dopekli
z nedopeēené strany.
ഩ96–108 A se dopéká.
108–111 Vyjmeme C.
Všechny topinky jsou nyní opeēené a namazané, ale
topinka A zƽstala v topinkovaēi. I pokud bychom ale
museli A vyjmout, celkovĢ by popsané Ǝešení zabralo
pouze 114 sekund.

49. VĢta o pevném bodĢ
Muž jeden den vystoupí na horu a jiný den sestoupí.
Musí byt na cestĢ nĢjaké místo, na kterém je pƎi obou
cestách ve stejný ēas? Na tuto úlohu mne upozornil
psycholog Ray Hyman z Oregonské univerzity, který ji
našel v knížce On Problem Solving nĢmeckého Gestalt
psychologa Karl Dunckera. Duncker píše, že úlohu
nemohl vyƎešit a že s uspokojením pozoroval, jak
i ostatní, kterým úlohu zadal, mají podobné tĢžkosti.
K Ǝešení lze dospĢt rƽznými zpƽsoby, pokraēuje, „ale
pravdĢpodobnĢ žádný není tak drasƟcky zjevný jako
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PƎípad ētyƎ lží není Ǝešený ani pro ēísla od 1 do
milionu. Pokud pƎipusơme libovolný poēet lží, žádná
strategie samozƎejmĢ neexistuje. Ulamova hádanka
úzce souvisí s teorií samoopravných kódƽ. Výsledky
z posledních let jsou shrnuty v ēlánku Andrzeje Pelce
„Searching games with errors – ĮŌy years of coping
with liars“.

52. NaleznĢte šestistĢny
Na obrázku je uvedeno sedm rƽzných druhƽ konvexních
šesƟstĢnƽ, které mají všechny navzájem topologicky
rƽzné kostry. Neznám žádný jednoduchý zpƽsob, jak
ukázat, že jich není víc. Neformální dƽkaz lze nalézt
v ēlánku Johna McClellana „The Hexahedra Problem“,
oƟštĢném v ēasopise RecreaƟonal MathemaƟcs
Magazine, ē. 4, srpen 1961, s. 34–40.
Topologicky rƽzných sedmistĢnƽ je dohromady
34, osmistĢnƽ 257 a devíƟstĢnƽ 2 606. Dále jsou tƎi
nekonvexní (konkávní ēi sebeproơnající se) šesƟstĢny,
26 nekonvexních sedmistĢnƽ a 277 nekonvexních
osmistĢnƽ.
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Vzorec, který by udával poēet topologicky rƽzných
konvexních mnohostĢnƽ v závislosƟ na poētu stĢn, není
znám.
Paul R. BurneƩ mne upozornil na verš ze Starého
zákona, Zachariáš 3,9, který v eském ekumenickém
pƎekladu zní: „Hle, tu je kámen, který kladu pƎed Jóšuu:
jeden kámen, na nĢm sedm oēí. Já sám na nĢm vyryji
znak, je výrok Hospodina zástupƽ…“ (v anglickém
pƎekladu je místo sedmi oēí sedm stĢn, pozn. pƎekl.)

53. Nedat mat v jednom tahu
Pokud nesmí dát mat, musí bílý táhnout vĢží o ētyƎi
políēka doleva. Tím dá ēernému šach, ale ēerný nyní
mƽže vzít šachujícího stƎelce svou vĢží.
Když byl tento problém oƟštĢn v ēasopise ScienƟĮc
American, tucty ētenáƎƽ si stĢžovaly, že je to pozice,
která se nemƽže vyskytnout ve skuteēné hƎe, protože
na šachovnici jsou dva bílí stƎelci na bílých polích.
tenáƎi si ale neuvĢdomili, že pĢšce lze v poslední
ƎadĢ promĢnit v libovolnou figuru, ne pouze dámu.
Kterýkoli z chybĢjících bílých pĢšcƽ mohl být promĢnĢn
v druhého stƎelce stojícího na bílém poli.

jakou_barvu_ma_medved_zlom.indd 169

\EŠENÍ භഩ169

4.1.2017 14:15:46

60. RozluštĢte hieroglyfy
Symboly jsou ve skuteēnosƟ ēíslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
namalované vedle svých zrcadlových obrazƽ. Dalším
symbolem tedy bude dvojitá 8, jak je vidĢt na obrázku.

61. Bláznivý stƎih
Útvar lze rozdĢlit na dvĢ shodné ēásƟ následovnĢ.
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