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Společný dělitel a společný násobek 
 

Společný dělitel 

 

Příklad 1: Najděte množinu všech dělitelů čísla 18 a množinu všech 

dělitelů čísla 30. 

 

Řešení: Množina všech dělitelů čísla 18 je množina  1,2,3,6,9,18 , 

množina všech dělitelů čísla 30 je množina  1,2,3,5,6,10,15,30  . 

 

Společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel je každé přirozené 

číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. 

Daná přirozená čísla mají vždy aspoň jednoho společného dělitele. 

Je jím číslo 1. 

 

Například číslo 3 je společným dělitelem čísel 18 a 30, číslo 5 jejich 

společným dělitelem není. 

 

Množinu všech společných dělitelů daných čísel získáme jako 

průnik množin všech dělitelů těchto čísel. 

 

V našem případě je množinou všech dělitelů čísla 18 a čísla 30 

množina  1,2,3,6  .  

 

Množina všech dělitelů dvou nebo více přirozených čísel má vždy 

největší prvek. Toto číslo nazýváme největší společný dělitel 

daných čísel. Pro dvě přirozená čísla ,a b   používáme pro jejich 

největšího společného dělitele označení  ,D a b  . 

 

V našem případě platí  18,30 6D   . 

 

Příklad 2: Určete největší společný dělitel čísel 24, 36, a 60. 

 



Příklad 3: Určete největší společný dělitel čísel (a) 8 a 15, (b) 18, 70, 

75. 

 

Řešení: (a)  8,15 1D   . 

 

Čísla, která mají jediného společného dělitele a to číslo 1 

(  , 1D a b  ), nazýváme čísla nesoudělná. Čísla, která mají kromě 

čísla 1 ještě další společné dělitele větší než 1 (  , 1D a b   ), 

nazýváme čísla soudělná. 

 

Metody určení největšího společného dělitele: 
 

a) Prozkoumání množin všech dělitelů a nalezení největšího 

čísla jejich průniku (pro malá čísla - viz předchozí příklady). 

 

b) Pomocí rozkladu daných čísel na prvočinitele. 

 

Příklad 4: Určete největší společný dělitel čísel 165, 198. 

 

Řešení: Obě čísla rozložíme na prvočinitele: 

 

165 3 5 11    ,  
2198 2 3 11    . 

 

Ze získaných kanonických rozkladů jednotlivých čísel vybereme 

všechny společné prvočinitele a každého z nich vezmeme 

s nejmenším mocnitelem. 

 

 165,198 3 11 33D      

 

Příklad 5: Určete největší společný dělitel čísel (a) 140, 168, (b) 220, 

315, (c) 440, 660, (d) 2100, 90, 120, (e) 605, 275, 125. 

 

 

 



c) Pomocí Euklidova algoritmu (postupné dělení). 

 

Příklad 6: Určete největší společný dělitel čísel 9694, 4181. 

 

Řešení: Metodu používáme pro větší čísla, kdy hledání kanonického 

rozkladu je zdlouhavé. 

 

Nejprve dělíme větší číslo číslem menším, potom menší číslo 

prvním zbytkem, dále dělíme první zbytek druhým zbytkem a tak 

pokračujeme, dokud nevyjde podíl beze zbytku. První dělitel, při 

kterém vyjde zbytek nula, je hledaný největší společný dělitel. 

 

V našem příkladu platí: 

 

 9694: 4181 2 .1332zb   

 4181:1332 3 .185zb   

 1332:185 7 .37zb   

 185:37 5 . 0zb   

 

Závěr:  9694,4181 37D   . 

 

Příklad 7: Určete největší společný dělitel čísel (a) 5636, 3824, (b) 

12925, 5280, (c) 4327, 1593. 

 

Slovní úlohy na největšího společného dělitele: 
 

1. Ze dvou tyčí dlouhých 240 cm a 210 cm je třeba nařezat co nejdelší 

kolíky ke květinám tak, aby nezůstaly žádné zbytky. Kolik kolíků to bude 

a jak budou dlouhé? (30 cm) 

2. Papírový obdélník s rozměry 69 cm a 46 cm se má rozstříhat na co 

nejmenší počet shodných čtverců. Vypočítejte délku stran čtverců a jejich 

počet. (6 čtverců o straně 23 cm) 

3. Dřevěný kvádr s rozměry 72 cm, 48 cm, a 30 cm se má rozřezat na co 

nejmenší počet shodných krychlí. Vypočítejte délku stran krychlí a jejich 

počet. (480 krychlí se stranou délky 6 cm) 



4. Maminka rozdělila svým dětem 24 jablek a 15 hrušek. Každé dítě dostalo 

stejný počet jablek a stejný počet hrušek jako jeho sourozenci. Kolik 

jablek a kolik hrušek dostalo každé dítě? (3 sourozenci, každý dostal 8 

jablek a 5 hrušek) 

5. Podlaha místnosti o rozměrech 480 cm a 288 cm má být pokryta co 

největšími korkovými čtverci. Určete velikost čtverců a jejich počet.  

6. Na vánoční besídce dostaly děti ve školce stejné balíčky. Kolik se jich 

celkem rozdalo, bylo-li k dispozici 96 jablek, 320 bonbónů, 80 žvýkaček a 

112 ořechů? Kolik jablek, bonbónů, žvýkaček a ořechů bylo v každém 

balíčku? 

7. Prodavačce květin přivezli ze zahradnictví 208 žíhaných a 156 bílých 

karafiátů. Kolik nejvýše kytic z nich mohla udělat, chtěla-li mít v každé 

stejný počet jak žíhaných tak bílých karafiátů? Kolik žíhaných a kolik 

bílých karafiátů bude v každé kytici? 

8. Učitelka první třídy měla na začátku roku spravedlivě rozdělit mezi žáky 

87 tužek, 145 malých a 116 velkých sešitů. Kolik dětí bylo ve třídě? Kolik 

tužek, malých a velkých sešitů dostal každý žák? (29 dětí, 3 tužky, 5 

malých a 4 velké sešity) 

9. V továrně rovnají zboží zabalené v krabicích tvaru krychle do bedny 

s rozměry 52 cm, 78 cm, 65 cm. Určete rozměry krabice a jejich počet 

v plné bedně. (délka hrany krabice -13 cm; počet krabic – 120) 

 
 

Společný násobek 

 

Příklad 8: Najděte množinu všech násobků čísla 12 a množinu všech 

násobků čísla 16. 

 

Řešení:  
 

Množina všech násobků čísla 12: {12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, …} 

Množina všech násobků čísla 16: {16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, …} 

 

Množina všech násobků libovolného přirozeného čísla je 

nekonečná! 
 

Množina všech společných násobků daných čísel je průnikem obou 

množin.  V našem případě se jedná o množinu   48,96,  . Tato 



množina má nejmenší prvek, který nazýváme nejmenší 

společný násobek čísel 12 a 16. Používáme označení  12,16n  . 

 

Nejmenší společný násobek dvou nebo více přirozených čísel je 

nejmenší přirozené číslo, které je násobkem všech daných čísel. 

Nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel ,a b  označujeme 

 ,n a b  , pro tři přirozená čísla , ,a b c   je to  , ,n a b c   atd. 

 

Metody určení nejmenšího společného násobku: 

 

a) Prozkoumání množin všech násobků a nalezení nejmenšího 

čísla v jejich průniku (pro malá čísla – viz příklad 8) 

 

b) Pomocí rozkladu daných čísel na prvočinitele. 

 

Příklad 9: Určete nejmenší společný násobek čísel 440, 660. 

 

Řešení:  
 

Čísla rozložíme na prvočinitele: 

 
3440 2 5 11    , 
2660 2 3 5 11     . 

 

Z kanonických rozkladů daných čísel vezmeme prvočinitele, které 

se v rozkladech alespoň jednou vyskytují a to s největšími 

mocninami, jaké se u nich v daných rozkladech vyskytují. 

 

  3440,660 2 3 5 11 1320n        

 

Příklad 10: Vypočtěte: (a)  43,258n  , (b)  1000,1283n  , (c) 

 12,15,18n  , (d)  10,15,20,25n  . 

 



c) Pomocí následující věty: Pro všechna přirozená čísla ,a b   

platí    , ,n a b D a b a b    . Tento postup používáme u 

větších čísel, u kterých je určení kanonického rozkladu složité.  

 

Příklad 11: Určete  9694,4181n  . 

 

Řešení: V příkladu 6 jsme určili  9694,4181 37D   . Podle 

předchozí věty platí:  

 

   9694 4181 9694 4181 9694 4181n D      , tedy  

 

 9694 4181 37 9694 4181n     . Z toho plyne, že  

 

 
9694 4181

9694 4181 113 9694 1095422
37

n


     . 

 

Příklad 12: Určete nejmenší společný násobek čísel (a) 5636, 3824, 

(b) 12925, 5280, (c) 4327, 1593. 

 

Poznámka: Při sčítání zlomků obvykle volíme jako jejich společného 

jmenovatele nejmenší společný násobek jednotlivých jmenovatelů. 

 

Slovní úlohy na nejmenší společný násobek: 

 

1. Hřiště má běžeckou dráhu délky 250 m. Ze startovní čáry 

vybíhají současně dva běžci. První uběhne jedno kolo za 56 

sekund, druhý za 1 minutu a 4 sekundy. Kolik kol by museli 

uběhnout, aby se opět setkali na startovní čáře? Za jakou dobu se 

tak stane? Kolik metrů uběhne do té doby každý z nich? (1.běžec 

8 kol (2000m), 2.běžec 7 kol (1750 m); setkají se za 7 min 28 s) 

2. Na míse leží švestky. Kolik jich tam musí nejméně být, abychom 

mohli podělit stejným dílem 8, 10 i 12 dětí? (120) 

3. Určete nejmenší počet sešitů tak, aby je bylo možné rozdělit na 

hromádky po 6, 8, 9 nebo 10 kusech? (360) 



4. Na veřejném vystoupení se cvičenci seřadili postupně do dvoj, 

tří, čtyř, pěti a šestistupů. Určete nejmenší počet cvičenců, byl-li 

přítomen ještě jeden náhradník. (61) 

5. V 9:00 se na zastávce setkaly tři autobusy místní dopravy. První 

autobus má interval 20 minut, druhý 25 minut a třetí 30 minut. 

V kolik hodin se opět setkají na této zastávce? (ve 14 hodin) 

 

Počet dělitelů daného čísla 

 

Příklad 13: Určete počet dělitelů čísla 500. 

 

Řešení: Nejprve se pokusíme všechny dělitele najít. Budeme při tom 

používat kritéria dělitelnosti.  

Množina všech dělitelů čísla 500:  

 

 1,2,4,5,10,20,25,50,100,125,250,500 . 

Číslo 500 má tedy 12 dělitelů. My jsme však nechtěli znát všechny 

dělitele, zajímal nás pouze jejich počet. 

 

Číslo 500 rozložíme na prvočinitele (provedeme kanonický 

rozklad): 
2 3500 2 5   

 

Dělitelé čísla 500 mohou mít prvočíselný rozklad složený z mocnin 

prvočinitelů 2  a 5 . Budou mít tedy tvar 

 

2 5a b , 

kde    0,1,2 , 0,1,2,3a b  . 

 

 



Obecně platí pro určení počtu všech dělitelů daného přirozeného 

čísla Gaussova věta: 

 

Pokud přirozené číslo n  má kanonický (prvočíselný) rozklad 
 

1 2

1 2
kaa a

kn p p p   , 

 

je počet všech dělitelů čísla n rovný součinu  

 

     1 21 1 1ka a a      . 

 

Vyjádřeno slovně: Počet všech dělitelů přirozeného čísla je rovný 

součinu mocnitelů (exponentů) v jeho kanonickém rozkladu, vždy 

zvětšených o 1. 

 

 

Příklad 14: Určete počet všech dělitelů čísel: (a) 120, (b) 155, (c) 

2100, (d) 1323, (e) 151 250. 

 

 


