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Pythagorova věta  

Pythagoras ze Samu  

Pythagoras se narodil se v rodině rytce kamene na řeckém 

ostrově Samos přibližně v roce 570 př. n. l., kde tenkrát rozkvétal 

obchod, vědy a umění. V dospělém věku hodně cestoval, zejména 

po východních zemích, a dostal se snad až do Indie. Prý se v 

Egyptě dostal jednou do zajetí, byl odvezen do dalšího střediska 

vzdělanosti, do Babylonu. Jako egyptský kněz založil později 

v Řecku tajuplnou školu, jakousi středověkou řeholi, jejíž 

příslušníci pěstovali matematiku jako vědu. Pak se usadil na Sicílii 

v řeckém městě Krotónu, kde založil svou filozofickou školu. Byla 

to však spíše sekta, uzavřená společnost s přísnými pravidly, která 

provozovala nejrůznější rituály. Kromě filozofie se její členové 

zabývali zejména teorií hudby, matematikou, astronomií a 

lékařstvím. Jádro učení školy bylo tajné. Ideovou podporou 

zámožných vrstev získala škola značný politický vliv. Pythagoras, 

údajně urostlý muž majestátního vzezření, se zde procházel v dlouhém bílém šatě a byl uctíván 

jako polobůh.  

Nejstarší svědectví o Pythagorovi pochází od básníka Ióna z Chiu, podle něhož psal básně 

a pozdější římští autoři mu připisují i další spisy, které se ovšem nezachovaly. Pythagorovi se 

připisuje zavedení pojmu filosofie: když ho žáci nazývali sofos („mudrc“, „moudrý“), řekl jim, ať 

mu raději říkají „milovník moudrosti“ (filosofos z filein - „milovat“ a sofos - „moudrý“) a jeho 

následovníci si tedy začali říkat filosofové. Připisuje se mu také výraz kosmos (od kosmeó, 

zdobít), protože prý ve Vesmíru obdivoval jeho úžasný řád. Tomu odpovídá i výklad u Diogéna 

Laertia, podle něhož Pythagoras odvozoval počátek Vesmíru od („mužského“) Jednoho 

a („ženské“) "neohraničené dvojice"; podobně jako v čínském učení o Jin a Jang je základem 

protiklad lichých a sudých čísel. Z toho se pak buduje neviditelná stavba světa, poměry, čísla 

a geometrické tvary. Nejdokonalejší geometrické obrazce jsou koule a kruh, potom čtverec 

jakožto symbol čtyř živlů. Mezi pythagorejské pojmy patří také „čtveřina“ (tetraktys), totiž 

posloupnost čísel 1, 2, 3 a 4, jejichž součet je deset.  

Pythagorova věta  

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi 

délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské 

rovině.  

 Věta zní: „Obsah čtverce sestrojeného 
nad přeponou (nejdelší stranou) 
pravoúhlého rovinného trojúhelníku je 
roven součtu obsahů čtverců nad jeho 
odvěsnami (dvěma kratšími stranami).“  
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Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice: A
2
 + B

2
 = C

2
, kde C označuje délku přepony 

pravoúhlého trojúhelníka a délky odvěsen jsou označeny A a B.  

Pythagorova věta pak tvrdí, že když si spočítáte obsah čtverce nad jednou odvěsnou, sečtete 

s obsahem čtverce nad druhou odvěsnou, tak tento součet se bude rovnat obsahu čtverce 

nad přeponou (pro jistotu přepona je nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníku).  

Důkaz Pythagorovy věty  

Jedná se o grafický důkaz. Čtverec o straně a + b 

můžeme složit dvěma způsoby:  

 ze 4 pravoúhlých trojúhelníků a dvou 

čtverců délkách stran a a b  

 ze 4 pravoúhlých trojúhelníků a jednoho 

čtverce o straně c  

Nahrazení čtverců jinými plošnými obrazci  

Čtverce lze ve formulaci věty zaměnit 

jakýmikoliv jinými obrazci (kružnicí, obdélníkem, 

trojúhelníkem, pětiúhelníkem) za předpokladu, 

že jsou si navzájem podobné a jejich šířka je 

úměrná délce příslušné strany trojúhelníku. Součet 

obsahů těchto obrazců nad odvěsnami bude opět 

shodný s obsahem obrazce nad přeponou.  

Že to vyplývá z formulace původní věty 

se čtverci nad stranami trojúhelníka, si uvědomíme, 

když uvážíme, že obsah každého z obrazců je díky 

platnosti předpokladů úměrný obsahu čtverce 

nad danou stranou a konstanta úměrnosti k je vždy 

táž díky vzájemné podobnosti obrazců i čtverců. 

Pokud dosadíme za plochu čtverců do vzorce k-

násobek plochy obrazce, lze rovnici vykrátit číslem 

k a dostaneme hledané zobecnění.  
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