
ELEMENTÁRNÍ GEOMETRICKÉ 
OBJEKTY V ROVINĚ



Část geometrie, která se zabývá geometrickými útvary v rovině, se označuje jako planimetrie.

Pro zopakování uvedeme, že jsme zavedli pojem eukleidovská geometrie pro geometrii popsanou axiomy
incidence, uspořádání, shodnosti, spojitosti a rovnoběžnosti. Rovinu, ve které se pohybujeme, označujeme
potom eukleidovská rovina a značíme ji E2..

V předchozí přednášce jsme se setkali s některými elementárními geometrickými objekty. Uvedli jsme také, že
základními útvary rovinné geometrie jsou bod a přímka. Bod, ani přímku nedefinujeme. Považujeme je za
primitivní pojmy. Primitivním pojmem je rovněž pojem incidence (říkáme, že „Bod inciduje s přímkou, popř.
přímka inciduje s bodem.“ ve smyslu „Bod leží na přímce, popř. přímka prochází bodem.“ a značíme A ϵ p).
Dalším primitivním pojmem je pojem uspořádání bodů na přímce (říkáme, že „Bod B leží mezi body A, C, popř.
bod B odděluje body A, C.“ a značíme (A B C).

Množinu bodů na přímce nebo v rovině nazýváme geometrický útvar. Uzavřenou oblast v rovině nazýváme
obrazec.



1. Bod
Dva body 𝐴, 𝐵 jsou navzájem různé nebo totožné.

Tři různé body buď neleží v přímce (nekolineární), anebo leží v přímce (kolineární).

2. Přímka
Dvě přímky 𝑎, 𝑏 v rovině jsou navzájem:

a) různoběžné, mají-li jediný společný bod – průsečík;
b) rovnoběžné různé (𝑎 ∥ 𝑏), nemají-li žádný společný bod;
c) splývající (totožné) (𝑎 ≡ 𝑏), mají-li všechny body společné.

Svazek přímek, značíme 𝑆(𝑎, 𝑏, 𝑐, … ), je množina všech přímek v rovině, které mají 
společný bod 𝑆, tzv. střed svazku.

Směr 𝑠 je množina všech navzájem rovnoběžných přímek.

Základní pojmy



3. Polopřímka 

Bod 𝑂 dělí přímku 𝑝 na dvě navzájem opačné polopřímky se společným 
počátkem 𝑂. Je-li bod 𝐴 vnitřní bod polopřímky (tj. 𝐴 ≠ 𝑂), potom tuto 
polopřímku značíme → 𝑂𝐴.

4. Úsečka 

Úsečkou 𝐴𝐵 nazýváme průnik dvou polopřímek → 𝐴𝐵,→ 𝐵𝐴. Body 𝐴, B
nazýváme krajní body úsečky, ostatní body se nazývají vnitřní body úsečky.

Středem úsečky 𝐴𝐵 nazýváme bod 𝑆, pro který platí |𝐴𝑆| = |𝐵𝑆|.

Osou úsečky 𝐴𝐵 nazýváme přímku 𝑜, která prochází středem 𝑆 úsečky a je
k úsečce kolmá.



5. Polorovina

Přímka 𝑝 dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny se společnou hraniční
přímkou 𝑝 = 𝐴𝐵. Je-li bod 𝑋 vnitřní bod poloroviny, potom tuto polorovinu
značíme → 𝐴𝐵𝑋, nebo → 𝑝𝑋.

6. Pás

Pásem určeným přímkami 𝑝, 𝑞 rozumíme průnik polorovin → 𝑝𝐵 a→ 𝑞𝐴, jejichž 
hraniční přímky jsou rovnoběžné a zároveň 𝐴 ∈ 𝑝, 𝐵 ∈ 𝑞.

7. Konvexní a nekonvexní množiny bodů 

Množinu bodů nazveme konvexní, jestliže pro každé dva její body 𝑋, 𝑌 platí, že
úsečka 𝑋𝑌 je její podmnožinou.

Prázdnou množinu a jednobodové množiny řadíme mezi konvexní.

Množina bodů, která není konvexní, se nazývá nekonvexní.



8. Úhel
Konvexním úhlem ∡𝐴𝑉𝐵 rozumíme

a) průnik polorovin → 𝐴𝑉𝐵 a  → 𝐵𝑉𝐴 v případě, že body 𝐴, 𝑉, 𝐵 jsou tři 
nekolineární body (tento úhel se také označuje jako dutý)

b) každou z polorovin s hraniční přímkou 𝐴𝐵 v případě, že body 𝐴, 𝑉, 𝐵 jsou tři 
různé kolineární body a bod 𝑉 leží mezi body 𝐴, 𝐵 (tento úhel se označuje 
jako přímý).

c) v případě, že body 𝐴, 𝑉, 𝐵 jsou tři různé kolineární body a bod 𝑉 neleží mezi 
body 𝐴, 𝐵

• každou rovinu obsahující přímku 𝐴𝐵 (tento úhel se označuje plný úhel)

• polopřímku  𝑉𝐴 (resp. 𝑉𝐵) (tento úhel se označuje nulový úhel)



Jestliže jsou 𝐴, 𝑉, 𝐵 tři nekolineární body, potom se sjednocení polorovin opačných 
k polorovinám → 𝐴𝑉𝐵 a → 𝐵𝑉𝐴 nazývá nekonvexní úhel.

Ve všech případech se polopřímky → 𝑉𝐴 a → 𝑉𝐵 nazývají ramena úhlu, bod 𝑉
vrchol úhlu, body úhlu neležící na ramenech označujeme jako body vnitřku úhlu a 
body roviny, které nepatří do úhlu 𝐴𝑉𝐵, jako body vnějšku úhlu.

Osou úhlu 𝐴𝑉𝐵 nazýváme polopřímku 𝑉𝐶, která vychází z vrcholu 𝑉 a tento úhel 
půlí tak, že platí |∡𝐴𝑉𝐶| = |∡𝐶𝑉𝐵|.



Dvojice úhlů

Dva úhly se nazývají 

a) styčné, jestliže mají jedno rameno společné a zbývající dvě ramena leží v opačných polorovinách 
vymezených hraniční přímkou, na níž leží společné rameno;
b) vedlejší, jestliže mají jedno rameno společné a zbývající dvě ramena jsou polopřímky navzájem opačné;
c) vrcholové, jestliže mají společný vrchol a jsou-li ramena jednoho úhlu opačnými polopřímkami k ramenům 
druhého úhlu. Vrcholové úhly jsou shodné.

Úhel shodný se svým úhlem vedlejším se nazývá pravý. Dvě různoběžné přímky 𝑎, 𝑏, tvořící shodné vedlejší 
(tj. pravé) úhly, jsou k sobě kolmé. Značíme 𝑎 ⊥ 𝑏. 

Průsečík 𝑃 kolmých přímek 𝑎, 𝑏 nazýváme pata kolmice.



Jsou dány různé přímky 𝑎, 𝑏 proťaté přímkou 𝑝 (zvanou příčka) 
v bodech 𝐴, 𝐵. Přímky vytvářejí čtyři úhly (𝛼1, 𝛼2, 𝛼´1, 𝛼´2) s 
vrcholem 𝐴 a čtyři úhly (𝛽1, 𝛽2, 𝛽´1, 𝛽´2´) s vrcholem 𝐵. Potom

a) souhlasné úhly (𝛼1 ↔ 𝛽1, α´1 ↔ 𝛽´1, 𝛼2 ↔ 𝛽2, 𝛼´2 ↔ 𝛽´2) 
jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce –
příčce 𝑝 a druhá ramena leží na navzájem rovnoběžných 
přímkách 𝑎, 𝑏 , přitom směr příslušných ramen je stejný 
(souhlasný)

b) střídavé úhly (𝛼1 ↔ 𝛽´2, 𝛼´1 ↔ 𝛽2, 𝛼2 ↔ 𝛽´1, 𝛼´2 ↔ 𝛽1) 
jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce –
příčce 𝑝 a druhá ramena leží na navzájem rovnoběžných 
přímkách 𝑎, 𝑏, přitom směr příslušných ramen je opačný 
(střídavý), tj. leží na navzájem opačných polopřímkách.

c) přilehlé úhly (𝛼1 ↔ 𝛽2, 𝛼´1 ↔ 𝛽´2, 𝛼2 ↔ 𝛽1, 𝛼´2 ↔ 𝛽´1) leží 
na téže straně příčky 𝑝 a na opačných stranách vzhledem k 
přímkám 𝑎, b.

Každé dva souhlasné úhly i každé dva střídavé úhly jsou shodné.



Klasifikace úhlů podle velikosti:

• nulový úhel (𝛼 = 0°)

• ostrý úhel (0° < 𝛼 < 90°)

• pravý úhel (𝛼 = 90°)

• tupý úhel (90° < 𝛼 < 180°)

• přímý úhel (𝛼 = 180°)

• nekonvexní úhel (180° < 𝛼 < 360°)

• plný úhel (𝛼 = 360°)



9. Orientovaný úhel 

Orientovaným úhlem v rovině nazýváme  uspořádanou dvojici polopřímek 𝑉𝐴, 𝑉𝐵 se společným počátkem 
𝑉. Polopřímka 𝑉𝐴, resp. 𝑉𝐵 se nazývá počáteční, resp. koncové rameno a bod 𝑉 se nazývá vrchol
orientovaného úhlu.

Poznámka: Orientovaný úhel není částí roviny, ale skládá se jen ze dvou polopřímek.

Velikostí orientovaného úhlu rozumíme velikost neorientovaného úhlu, jehož všemi body proběhne 
počáteční rameno 𝑉𝐴 při otočení do polohy koncového ramena 𝑉𝐵. Děje-li se otáčení v kladném smyslu (tj. 
proti směru hodinových ručiček), je velikost úhlu kladná, v opačném případě je záporná.



10. Vzdálenost

• Vzdáleností dvou bodů 𝐴, 𝐵 rozumíme velikost úsečky 𝐴𝐵.

• Vzdáleností bodu 𝑨 od přímky 𝒑 nazýváme vzdálenost bodu 
𝐴 od paty kolmice vedené z bodu 𝐴 k přímce 𝑝 (budeme 
označovat |𝑝𝐴|).

• Vzdáleností dvou rovnoběžných přímek 𝒂, 𝒃 nazýváme 
vzdálenost libovolného bodu jedné přímky od druhé přímky 
(budeme značit |𝑎𝑏|).

• Vzdálenost dvou splývajících rovnoběžných a dvou
různoběžných přímek je nulová.

11. Odchylka

Odchylkou dvou přímek 𝑎, 𝑏 nazýváme velikost nulového, ostrého 
nebo pravého úhlu, který má libovolně zvolený vrchol 𝑉 a ramena na 
přímkách procházejících bodem 𝑉 rovnoběžně s přímkami 
𝑎, 𝑏 (budeme označovat |∡𝑎𝑏|).

Poznámka: Z uvedené definice je patrné, že odchylka dvou rovnoběžek 
je ∡𝑎𝑏 = 0°.



12. Dělicí poměr uspořádané trojice bodů

Jsou dány body 𝐴, 𝐵, 𝐶, které leží na přímce 𝑝 a jsou od sebe různé. Dělicím poměrem bodu 𝐶 na přímce 𝑝
vzhledem k bodům 𝐴, 𝐵 rozumíme číslo

𝜆 = 𝐴𝐵𝐶 = 휀 ∙
𝐴𝐶

𝐵𝐶

takové, že 휀 = −1, jestliže bod 𝐶 leží mezi body 𝐴, 𝐵 a 휀 = 1, jestliže bod 𝐶 neleží mezi body 𝐴, 𝐵.

Poznámka: Jestliže 𝐴 = 𝐶, potom |𝐴𝐶| = 0, a proto i 𝜆 = 𝐴𝐵𝐶 = 0.

Poznámka: Střed 𝑆 úsečky 𝐴𝐵 leží mezi body 𝐴, 𝐵, tj.  = −1, a současně |𝐴𝑆| = |𝑆𝐵|, a proto 𝜆 = (𝐴𝐵𝑆) = −1.                 



Věta 1: V eukleidovské rovině E2 neexistuje bod, který by měl k základním bodům 𝐴, 𝐵 dělicí poměr roven 
1, tj. není pravda, že 𝜆 = 𝐴𝐵𝑋 = 1. 

Důkaz:
Předpokládejme, že platí 𝜆 = 𝐴𝐵𝑋 = 1. Jelikož 𝜆 = 𝐴𝐵𝑋 > 0, bod 𝑋 neleží mezi body 𝐴, 𝐵. Označíme-
li |𝐴𝐵| = 𝑑 (𝑑 ≠ 0) a v případě, že bod 𝐵 leží mezi body 𝐴, 𝑋, resp. bod 𝐴 leží mezi body 𝑋, 𝐵, a že |𝐵𝑋| =

𝑥, resp. |𝑋𝐴| = 𝑥, potom 𝜆 = 𝐴𝐵𝑋 =
𝑑+𝑥

𝑥
resp. 𝜆 = 𝐴𝐵𝑋 =

𝑥

𝑑+𝑥
.

Ovšem vzhledem k tomu, že pro všechna 𝑥 ∈ ℝ+ je 
𝑑+𝑥

𝑥
≠ 1,resp. 

𝑥

𝑑+𝑥
≠ 1 neexistuje v eukleidovské rovině 

𝐸2 bod, který by měl k základním bodům 𝐴, 𝐵 dělicí poměr roven 1.

Věta 2: Každému číslu 𝜆 ≠ 1 odpovídá jediný bod 𝐶 na přímce  𝐴𝐵 takový, že 𝜆 = 𝐴𝐵𝐶 .

Věta 3: Označme 𝜆 = 𝐴𝐵𝐶 , potom platí:

• 𝐵𝐴𝐶 =
1

𝜆

• 𝐴𝐶𝐵 = 1 − 𝜆

• 𝐵𝐶𝐴 =
𝜆−1

1

• 𝐶𝐵𝐴 =
𝜆

𝜆−1



13. Dvojpoměr uspořádané čtveřice bodů

Dvojpoměrem čtyř bodů 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 (v tomto pořadí) na přímce rozumíme číslo

𝐴𝐵𝐶𝐷 =
(𝐴𝐵𝐶)

(𝐴𝐵𝐷)
, kde (𝐴𝐵𝐷) ≠ 0.

Jestliže (𝐴𝐵𝐶𝐷) = −1 , potom body 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 nazýváme harmonická čtveřice bodů přímky, body
𝐴, 𝐵 označujeme jako základní body; bod 𝐶 (resp. 𝐷) jako vnitřní (resp. vnější) dělicí bod.



14. Kružnice, kruh

Každý bod kružnice má od pevného bodu 𝑆 danou vzdálenost 𝑟 > 0. Bod 𝑆 se nazývá střed
kružnice, kladné reálné číslo 𝑟 nazýváme poloměr kružnice. Zapisujeme 𝑘(𝑆, 𝑟).
Číslo 2𝑟 (případně úsečka o délce 2𝑟 procházející středem kružnice) se nazývá průměr kružnice a
označuje se 𝑑.

Úsečka, jejíž oba krajní body leží na kružnici se nazývá tětiva kružnice (průměr je nejdelší tětiva).

Všechny body, jejichž vzdálenost od středu je menší než poloměr nebo je rovna poloměru,
náležejí kruhu 𝐾(𝑆, 𝑟) s hraniční kružnicí 𝑘(𝑆, 𝑟).

Části kružnice (kruhu)

1. Obloukem kružnice nazýváme souvislou část kružnice ohraničenou jejími dvěma různými
body. Každé dva různé body kružnice dělí kružnici na dva oblouky.

2. Kruhovou výsečí rozumíme část kruhu omezenou dvěma poloměry a obloukem kružnice.
3. Kruhovou úsečí rozumíme část kruhu omezenou tětivou a obloukem kružnice.



a) Středové, obvodové a úsekové úhly

Zvolme na kružnici 𝑘(𝑆, 𝑟) tři různé body 𝐴, 𝐵,𝑀. Úhel ∡𝐴𝑀𝐵 se nazývá obvodový úhel a 
úhel ∡𝐴𝑆𝐵 středový úhel. Oba úhly přísluší k témuž oblouku kružnice s krajními body 
𝐴, 𝐵, jestliže každý bod tohoto oblouku náleží jak úhlu ∡𝐴𝑀𝐵, tak i úhlu ∡𝐴𝑆𝐵. 

Pro pevně zvolený oblouk 𝐴𝐵 najdeme jediný středový úhel ∡𝐴𝑆𝐵, ale nekonečně mnoho
obvodových úhlů ∡𝐴𝑀𝐵.

Úhel ∡𝐵𝐴𝑋 (resp. ∡𝐴𝐵𝑌) tvořený tečnou kružnice v bodě 𝐴 (resp. 𝐵) a sečnou 𝐴𝐵 se 
nazývá úsekový úhel příslušný k oblouku kružnice s krajními body  𝐴,𝐵, jestliže každý bod 
zvoleného oblouku  náleží úhlu ∡𝐵𝐴𝑋 (resp. ∡𝐴𝐵𝑌). Pro pevně zvolený oblouk 𝐴𝐵
najdeme dvojici úsekových úhlů.

Věta 4 (Základní věta o obvodových úhlech): Všechny obvodové úhly příslušné k témuž
oblouku jsou shodné mezi sebou a jsou shodné i s úsekovým úhlem příslušným k témuž
oblouku. Každý obvodový úhel je roven polovině příslušného středového úhlu.

Důsledek (Thaletova věta): Všechny obvodové úhly sestrojené v kružnici nad
průměrem jsou pravé.

Poznámka: Thaletovu větu používáme při konstrukci tečen kružnice z vnějšího bodu.



b) Kružnice a přímka

1. Nemá-li přímka 𝑝 s kružnicí 𝑘 žádný společný bod, je vnější přímkou 
kružnice (nesečnou).

2. Má-li přímka 𝑝 s kružnicí společný právě jeden bod 𝑇, pak je tečnou 𝑡
s bodem dotyku 𝑇.

• Tečna 𝑡 kružnice je kolmá na poloměr 𝑆𝑇.

• V každém bodě kružnice existuje jediná tečna.

• Z vnějšího bodu lze ke kružnici sestrojit dvě tečny.

3. Má-li přímka 𝑝 s kružnicí společné dva body (průsečíky), je sečnou
kružnice.



c) Dvě kružnice

Dvě kružnice se společným středem se nazývají soustředné. Část roviny omezená
dvěma soustřednými kružnicemi se nazývá mezikruží.

Kružnice o různých středech se nazývají nesoustředné. Úsečka s spojující jejich 
středy se nazývá středná.

Mějme dány dvě kružnice 𝑘1(𝑆1, 𝑟1) a 𝑘2(𝑆2, 𝑟2), pak zaujímají právě jednu z těchto 
následujících poloh: 

• 𝑠 > 𝑟1 + 𝑟2 - kružnice nemají žádný společný bod a leží vně sebe,

• 𝑠 = 𝑟1 + 𝑟2 - kružnice mají jeden společný bod a dotýkají se vně,

• 𝑟1 − 𝑟2 < 𝑠 < 𝑟1 + 𝑟2 kružnice mají společné dva body a protínají se

• 𝑠 = 𝑟1 − 𝑟2 - kružnice mají jediný společný bod a dotýkají se uvnitř

• 𝑠 < 𝑟1 − 𝑟2 - kružnice nemají žádný společný bod a jedna leží uvnitř druhé (do 
této skupiny kružnic je možné zařadit i soustředné kružnice)



Odchylka dvou protínajících se kružnic, který svírají tečny v jednom z průsečíků (pro oba průsečíky 
dostaneme shodné úhly), je ostrý nebo pravý.

Jestliže svírají tečny v jednom z průsečíků (a tím i obě kružnice) pravý úhel, říkáme, že kružnice jsou kolmé
(ortogonální). Je zřejmé, že potom střed 𝑆1 kružnice 𝑘1 leží na tečně kružnice 𝑘2 sestrojené v jejich 
průsečíku a rovněž střed 𝑆2 kružnice 𝑘2 leží na tečně kružnice 𝑘1 sestrojené v jejich průsečíku.



Dvě kružnice s různými poloměry mohou mít následující počet společných tečen:

a) leží-li vně sebe, pak mají čtyři společné tečny, dvě tečny se nazývají vnitřní a dvě vnější

b) mají-li vnější dotyk, pak existují tři společné tečny, dvě vnější a jedna ve společném bodě dotyku

c) protínají-li se, pak existují dvě společné vnější tečny

d) mají-li vnitřní dotyk, pak existuje jedna společná tečna ve společném bodě dotyku

e) leží-li jedna uvnitř druhé, pak neexistuje společná tečna



15. Trojúhelník

Jsou-li dány v rovině tři nekolineární body 𝐴,𝐵, 𝐶, potom společná část polorovin 𝐴𝐵𝐶, 
𝐵𝐶𝐴 a 𝐶𝐴𝐵 se nazývá trojúhelník 𝑨𝑩𝑪 (značíme ∆𝐴𝐵𝐶).

Body 𝐴, 𝐵, 𝐶 se nazývají vrcholy trojúhelníku, úsečky 𝑎 = 𝐵𝐶, 𝑏 = 𝐴𝐶, 𝑐 = 𝐴𝐵 se nazývají 
strany trojúhelníku. Vnitřní úhly trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 jsou úhly  = ∡𝐶𝐴𝐵,  = ∡𝐴𝐵𝐶,  =
∡𝐵𝐶𝐴. Vedlejší úhly k vnitřním úhlům (je jich 6, vždy dva shodné u jednoho vrcholu) se 
nazývají vnější úhly trojúhelníku (´1,´2,´1, ´2, ´1, ´2)..

Sjednocení stran tvoří tzv. obvod trojúhelníka. Body trojúhelníku nenáležející obvodu jsou 
body vnitřku trojúhelníka, body nenáležející trojúhelníku jsou body vnějšku trojúhelníka.

Poznámka: Abychom nemuseli vyslovovat některé věty a definice trojmo, budeme v dalším 
textu využívat tzv. cyklickou záměnu – nahradíme-li v definici (popř. ve větě) týkající se 
trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 trojice písmen (𝐴, 𝑎, 𝛼), (𝐵, 𝑏, 𝛽), (𝐶, 𝑐, 𝛾) po řadě trojicemi 
(𝐵, 𝑏, 𝛽), (𝐶, 𝑐, 𝛾), (𝐴, 𝑎, 𝛼) a (𝐶, 𝑐, 𝛾), (𝐴, 𝑎, 𝛼), (𝐵, 𝑏, 𝛽), dostaneme další tvary definic 
(popř. vět).

Trojúhelníková nerovnost: Součet délek dvou stran trojúhelníku je větší než délka třetí 
strany. 

Důsledek: Rozdíl délek dvou stran trojúhelníku je menší než délka strany třetí.



Trojúhelníky dělíme podle velikostí stran na

• různostranné (𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐)

• rovnoramenné (𝑎 = 𝑏 ≠ 𝑐)

• rovnostranné (𝑎 = 𝑏 = 𝑐)

Trojúhelníky dělíme podle velikostí úhlů na

• ostroúhlé (, ,  < 90)

• pravoúhlé (,  < 90,  = 90)

• tupoúhlé (,  < 90,  > 90)



Příčka trojúhelníku je úsečka spojující dva body na obvodu trojúhelníku, které neleží na jedné jeho straně. 
Střední příčka trojúhelníku je spojnice středů dvou stran.

Věta 5: Střední příčka je rovnoběžná se stranou, jejímž   středem  neprochází  a  má  délku   rovnou polovině 
délky této strany.

Výška trojúhelníku je kolmice sestrojená vrcholem trojúhelníku na přímku, na níž leží protější strana. Značíme 
𝑣𝑎, 𝑣𝑏, 𝑣𝑐.

Výšky trojúhelníku se protínají v jednom bodě. Tento bod se nazývá ortocentrum.

Těžnice trojúhelníku je úsečka spojující vrchol trojúhelníku se středem protější strany, značíme 𝑡𝑎, 𝑡𝑏, 𝑡𝑐.
Těžnice se protínají v jednom bodě, tento bod se nazývá těžiště. Vzdálenost těžiště od vrcholu je rovna dvěma 
třetinám délky příslušné těžnice.



Osy stran trojúhelníku se protínají v jednom bodě, který je středem kružnice opsané trojúhelníku, tj. kružnice
procházející všemi vrcholy trojúhelníku (poloměr kružnice opsané značíme 𝑟).

Osy vnitřních úhlů trojúhelníku se protínají v jednom bodě, který je středem kružnice vepsané trojúhelníku, tj.
kružnice dotýkající se všech stran (poloměr kružnice vepsané značíme 𝜌).

Věta 6: Těžiště a střed kružnice trojúhelníku vepsané náleží vždy vnitřku trojúhelníku. Ortocentrum a střed 
kružnice trojúhelníku opsané náleží vnitřku ostroúhlého trojúhelníku, obvodu pravoúhlého trojúhelníku a 
vnějšku tupoúhlého trojúhelníku.



Věta 7: V trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 označme 𝑇 těžiště, 𝑉 ortocentrum a 𝑆 střed
kružnice trojúhelníku opsané. Potom platí, že buď 𝑇 = 𝑉 = 𝑆 (je-li
∆ 𝐴𝐵𝐶 rovnostranný), anebo každé dva z těchto bodů jsou různé a leží na
jedné přímce (tzv. Eulerova přímka), přičemž (𝑆𝑉𝑇) = −½.

Věta 8: V trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 označme 𝑉 průsečík výšek; 𝑆 střed kružnice 
opsané; 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 středy stran 𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝐴0, 𝐵0, 𝐶0 paty výšek 𝑣𝑎, 𝑣𝑏, 𝑣𝑐 a
𝐴´, 𝐵´, 𝐶´ středy úseček 𝐴𝑉, 𝐵𝑉, 𝐶𝑉. Potom platí:
a) Na kružnici 𝑘0 procházející body 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1, leží také body 𝐴´, 𝐵´, 𝐶´ a 

𝐴0, 𝐵0, 𝐶0.
b) Střed 𝑆0 kružnice 𝑘0 je středem úsečky 𝑆𝑉, když 𝑆 ≠ 𝑉; je-li 𝑆 = 𝑉, 

potom i 𝑆0 = 𝑆. 

Poloměr kružnice 𝑘0 se rovná polovině poloměru kružnice k opsané 
trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶. Kružnice 𝑘0 se nazývá kružnice devíti bodů anebo 
Feuerbachova kružnice trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶.



Věta 9: Středem 𝑆𝑎 kružnice 𝑘𝑎 připsané trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 vzhledem ke straně 𝑎 je průsečík os úhlů
∡𝐵𝐴𝐶, ∡𝐵1𝐵𝐶 a ∡𝐶1𝐶𝐵. Analogicky středem 𝑆𝑏, resp. 𝑆𝑐 kružnice 𝑘𝑏, 𝑘c připsané trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 vzhledem 
ke straně 𝑏, 𝑐 je průsečík os úhlů ∡𝐴𝐵𝐶, ∡𝐴1𝐴𝐶 a ∡𝐶2𝐶𝐴, resp. ∡𝐴𝐶𝐵, ∡𝐴2𝐴𝐵 a ∡𝐵2𝐵𝐴.



Věty o shodnosti trojúhelníků

Definice 1: Dva trojúhelníky nazveme shodné, jestliže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení takové, že 
odpovídající si strany a úhly jsou shodné.

Věta 10:
Dva trojúhelníky jsou shodné, shodují-li se :
a) ve všech třech stranách (věta sss);
b) ve dvou stranách a v úhlu jimi sevřeném (věta sus);
c) ve dvou stranách a v úhlu proti větší z nich (věta Ssu);
d) jedné straně a v obou úhlech k ní přilehlých (věta usu).

Věty o podobnosti trojúhelníků

Definice 2: Dva trojúhelníky nazveme podobné, jestliže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení mezi jejich 
vrcholy takové, že odpovídající si úhly jsou shodné.

Věta 11:

Dva trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se :
a) v poměrech délek všech tří odpovídajících si stran (věta sss);
b) v poměrech délek dvou odpovídajících si stran a v úhlu jimi sevřeném (věta sus);
c) v poměrech délek dvou odpovídajících si stran a v úhlu proti větší z nich (věta Ssu);
d) ve dvou úhlech (věta uu).



Obecný trojúhelník

Obecný trojúhelník je jednoznačně charakterizován šesti základními proměnnými prvky: tři strany (𝑎, 𝑏, 𝑐) a tři 
úhly (, , ). Z nich jsou tři nezávisle proměnné (viz věty o určenosti trojúhelníku – např. věty 𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑢𝑠, atd.), a 
proto je uvedených šest základních prvků svázáno třemi nezávislými rovnicemi. Volíme např. tyto jednoduché 
vztahy:

𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 2𝑅
𝑎: 𝑏 = sin 𝛼: sin 𝛽
𝑎: 𝑐 = sin 𝛼: sin 𝛾

První rovnice je zřejmá. Zachycuje jednu z vět ekvivalentních s axiomem rovnoběžnosti). Zbývající dvě rovnice
vyjadřují sinovou větu, tj.

𝑎

sin 𝛼
=

𝑏

sin 𝛽
=

𝑐

sin 𝛾
= 2𝑟, kde r je poloměr kružnice trojúhelníku opsané.

Z výše uvedených tří rovnic můžeme odvodit všechny ostatní rovnice platící pro základní prvky trojúhelníku –
jednou z nejdůležitějších je tzv. kosinová věta, tj. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝛼.



Pravoúhlý trojúhelník

Definice 3:

V pravoúhlém trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶 s pravým úhlem u vrcholu 𝐶 nazýváme strany 𝑎, 
𝑏 odvěsny a stranu 𝑐 přepona. Pata 𝐶0 výšky 𝑣𝑐 rozděluje stranu 𝑐 na dvě úsečky 
𝐴𝐶0, resp. 𝐶0𝐵, které nazýváme úsek přilehlý k odvěsně 𝑏, resp. k odvěsně 𝑎 a
značíme 𝑐𝑏, resp. 𝑐𝑎.

Pravoúhlý trojúhelník je jednoznačně charakterizován pěti základními 
proměnnými prvky: tři strany (𝑎, 𝑏, 𝑐) a dva ostré úhly (, ).  

Z uvedených prvků jsou dva prvky nezávisle proměnné, a proto lze pět základních 
prvků popsat třemi nezávislými rovnicemi. Dvě z nich jsou např. 𝛼 + 𝛽 = 𝑅, 𝑎 =
𝑐 ∙ sin 𝛼.

Třetí rovnici odvodíme. Víme, že platí 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐶 a 𝐴𝐵 ⊥ 𝐶𝐶0, a proto |∡𝐶𝐴𝐵| =
= |∡𝐵𝐶𝐶0| =  a |∡𝐴𝐶𝐶0| = |∡𝐴𝐵𝐶| = . Podle věty (uu) o podobnosti 
trojúhelníků platí, že 𝐴𝐵𝐶  𝐴𝐶𝐶0  𝐶𝐵𝐶0. Z poměru odpovídajících si stran 
(např. z podobnosti trojúhelníků 𝐴𝐵𝐶 a 𝐶𝐵𝐶0 plyne 

𝑎

𝑐𝑎
=

𝑐

𝑎
apod.) odvodíme 

snadno tzv. Euklidovy věty.



Věta 12 (Euklidova věta o odvěsně):

Obsah čtverce sestrojeného  nad odvěsnou pravoúhlého  

trojúhelníku  se  rovná obsahu obdélníka, jehož  jednou stranou je 

přepona a druhá strana je shodná s úsekem přepony přilehlým k této 

odvěsně, tj. 

𝑎2 = 𝑐 ∙ 𝑐𝑎 , 𝑏
2 = 𝑐 ∙ 𝑐𝑏.

Věta 13 (Euklidova věta o výšce): 

Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníka se 

rovná obsahu obdélníka sestrojeného z úseků přepony, tj. 

𝑣𝑐
2 = 𝑐𝑎 ∙ 𝑐𝑏.



Z Euklidových vět ihned vyplývá platnost tzv. Pythagorovy věty 

Věta 14 (Pythagorova věta): 

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je 
roven součtu obsahu čtverců sestrojených nad odvěsnami, tj. 

𝑐2 = 𝑎2+ 𝑏2.

Právě rovnici 𝑐2 = 𝑎2+ 𝑏2 lze zařadit jako třetí do systému nezávislých 
rovnic popisujících pravoúhlý trojúhelník. 

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že při rozhodování o tom, zda je, či 
není daný trojúhelník pravoúhlý, nepoužíváme Pythagorovu větu, ale 
obrácenou Pythagorovu větu.

Věta 15 (obrácená Pythagorova věta): 

Jestliže je obsah čtverce sestrojeného nad jednou stranou trojúhelníku 
roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad zbývajícími dvěma stranami 
(tj. platí-li 𝑐2 = 𝑎2+ 𝑏2), potom je daný trojúhelník pravoúhlý (s přeponou 
c).



Trojúhelník v afinní geometrii

Závěrem uvedeme ještě dvě věty týkající se trojúhelníku. Jsou to ovšem 
věty, které platí v obecnější geometrii, než je geometrie euklidovská. A to 
platí v tzv. geometrii afinní.

Věta 16 (Menelaova věta):

Je dán trojúhelník ABC a přímka p, která neprochází žádným z vrcholů A, B, 
C a protíná přímky 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐴 po řadě v bodech 𝐶´, 𝐴´, 𝐵´. Potom je 
(𝐴𝐵𝐶´) · (𝐵𝐶𝐴´) · (𝐶𝐴𝐵´) = 1.

Věta 17 (Cevova věta):

Je dán trojúhelník 𝐴𝐵𝐶 a bod 𝑀, neležící na obvodu trojúhelníku 𝐴𝐵𝐶. 
Průsečíky přímek 𝐴𝑀, 𝐵𝑀, 𝐶𝑀 s přímkami 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵 označme po řadě 
𝐴´, 𝐵´, 𝐶´. Potom je 

(𝐴𝐵𝐶´) · (𝐵𝐶𝐴´) · (𝐶𝐴𝐵´) = −1.



16. Čtyřúhelník

Čtyřúhelníkem 𝐴𝐵𝐶𝐷 nazýváme sjednocení dvou trojúhelníků 𝐴𝐶𝐵, 𝐴𝐶𝐷 ležících v opačných polorovinách s 
hraniční přímkou 𝐴𝐶, jestliže žádné tři body 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 nejsou kolineární. Uvedená definice čtyřúhelníku 
připouští, že daný útvar může být i nekonvexní.

Poznámka: Nekonvexními čtyřúhelníky se zabývat nebudeme, proto pod
názvem čtyřúhelník budeme nadále rozumět vždy jen čtyřúhelník konvexní – v
opačném případě nekonvexnost čtyřúhelníku zdůrazníme.

Body 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 se nazývají vrcholy čtyřúhelníku, úsečky 𝑎 = 𝐴𝐵, 𝑏 = 𝐵𝐶, 𝑐 =
𝐶𝐷, 𝑑 = 𝐷𝐴 se nazývají strany čtyřúhelníku a úsečky 𝑒 = 𝐴𝐶, 𝑓 =
𝐵𝐷 nazýváme úhlopříčky. 

Vnitřní úhly čtyřúhelníku 𝐴𝐵𝐶𝐷 jsou úhly  = ∡𝐷𝐴𝐵,  = ∡𝐴𝐵𝐶,  =
∡𝐵𝐶𝐷,  = ∡𝐶𝐷𝐴.

Sjednocení stran tvoří tzv. obvod čtyřúhelníku. Body nenáležející obvodu jsou 
body vnitřku čtyřúhelníku, body nenáležející čtyřúhelníku jsou body vnějšku 
čtyřúhelníku.



Čtyřúhelníky dělíme na

a) rovnoběžníky (𝑎 ∥ 𝑐 ∧ 𝑏 ∥ 𝑑)

a1) pravoúhelníky (𝛼 = 𝛽 = 𝛾 = 𝛿 = 𝑅)

- čtverec (𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑)

- obdélník (𝑎 = 𝑐 ≠ 𝑏 = 𝑑)

a2) kosoúhelníky (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 ≠ 𝑅)

- kosočtverec (𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑)

- kosodélník (𝑎 = 𝑐 ≠ 𝑏 = 𝑑)

b) lichoběžníky (𝑎 ∥ 𝑐 ∧ 𝑏 ∦ 𝑑)

– strany 𝑎, 𝑐 nazýváme základny a strany 𝑏, 𝑑 ramena

b1) obecný

b2) rovnoramenný (𝑏 = 𝑑)

b3) pravoúhlý (𝛼 = 𝑅)

c) různoběžníky (𝑎 ∦ 𝑐 ∧ 𝑏 ∦ 𝑑)

c1) pravidelné - př. deltoid (𝑎 = 𝑑 ≠ 𝑐 = 𝑏)

c2) nepravidelné



Věta 18: O rovnoběžníku platí:

a) Protější strany rovnoběžníku jsou shodné úsečky. Obráceně, jestliže ve čtyřúhelníku jsou protější strany 
shodné, potom je to rovnoběžník.

b) Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí, takže rovnoběžník je středově souměrný útvar. Obráceně, 
jestliže se úhlopříčky čtyřúhelníku navzájem půlí, pak je to rovnoběžník.

c) Čtyřúhelník, ve kterém jedna dvojice protějších stran jsou shodné a rovnoběžné úsečky, je rovnoběžník.

d) Součet úhlů přilehlých ke kterékoli straně rovnoběžníku je 2𝑅. Protější úhly rovnoběžníku jsou shodné.

e) Střední příčka rovnoběžníku prochází jeho středem, je rovnoběžná s těmi stranami rovnoběžníku, jejichž 
středy nespojuje, a je shodná s každou z nich.

Věta 19: O obdélníku platí:

a) Rovnoběžník, jehož jeden úhel je pravý, je obdélník.

b) Obdélník má dvě osy souměrnosti; jsou to přímky, ve kterých leží střední příčky obdélníku.

c) Obdélník je středově souměrný podle svého středu. Jeho úhlopříčky jsou shodné a navzájem se půlí. Ze 
středu obdélníku lze opsat kružnici, která prochází všemi jeho vrcholy (kružnice obdélníku opsaná).

d) Rovnoběžník, který má shodné úhlopříčky, je obdélník.



Věta 20: O kosočtverci platí:

a) Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé. Obráceně, rovnoběžník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé, je 
kosočtverec nebo čtverec.

b) Kosočtverec má dvě osy souměrnosti; jsou to přímky, ve kterých leží jeho úhlopříčky. Obráceně rovnoběžník, 
který má za osu souměrnosti přímku procházející jeho protějšími vrcholy, je kosočtverec nebo čtverec.

c) Úhlopříčka kosočtverce půlí jeho úhly při vrcholech, z nichž vychází. Obráceně, rovnoběžník, jehož jedna 
úhlopříčka půlí jeho úhel při vrcholu, z něhož vychází, je kosočtverec nebo čtverec.

d) Ze středu kosočtverce lze sestrojit kružnici, která se dotýká všech jeho stran (kružnice kosočtverci vepsaná). 
Obráceně, jestliže lze rovnoběžníku vepsat kružnici, pak je to kosočtverec nebo čtverec.

Věta 21: O čtverci platí:

Čtverec má všechny vlastnosti, které má obdélník a rovnoběžník se shodnými stranami:

a) má shodné strany a jeho vnitřní úhly jsou pravé,

b) je souměrný podle svého středu a podle čtyř os (úhlopříček a středních příček),

c) jeho úhlopříčky i jeho střední příčky jsou k sobě kolmé. Úhlopříčky se stranami tvoří úhly 45˚,

d) čtverci lze opsat i vepsat kružnici.



Věta 22: O lichoběžníku 𝐴𝐵𝐶𝐷 se základnami 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷 platí:
a) součet úhlů přilehlých k rameni lichoběžníku je 2𝑅.
b) střední příčka lichoběžníku je rovnoběžná se základnami lichoběžníku a je rovna jejich polovičnímu součtu.

Poznámka: Lichoběžník 𝐴𝐵𝐶𝐷, v němž je 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷 a který má při jednom rameni dva pravé úhly, se nazývá 
pravoúhlý lichoběžník. Potom jsou oba zbývající úhly nutně tupé. Kdyby byly pravé, byl by to obdélník.

Věta 23: O rovnoramenném lichoběžníku platí:
a) v rovnoramenném lichoběžníku jsou úhly při téže základně shodné; při větší základně jsou ostré, při menší 

základně jsou tupé. Obráceně, jestliže jsou v lichoběžníku oba úhly při téže základně shodné, je to 
rovnoramenný lichoběžník.

b) společná osa obou základen rovnoramenného lichoběžníku je jeho osou souměrnosti. 

Věta 24: O deltoidu 𝐴𝐵𝐶𝐷 platí:
a) úhlopříčka 𝐴𝐶 je osou úhlopříčky 𝐵𝐷 a půlí úhly deltoidu při vrcholech 𝐴, 𝐶.
b) 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷, 𝐵𝐶 = 𝐷𝐶. 
c) úhly při vrcholech 𝐵,𝐷 jsou shodné.
d) střed 𝑆 kružnice deltoidu vepsané leží na ose 𝐴𝐶 a na osách úhlů ∡𝐴𝐵𝐶 a ∡𝐴𝐷𝐶
e) k určení deltoidu je třeba tří určovacích prvků (stran, úhlů, úhlopříček, apod.)



Každému trojúhelníku lze vepsat i opsat kružnici, u čtyřúhelníku tomu však tak obecně být 
nemusí. 

Některým čtyřúhelníkům lze opsat kružnici (tzv. tětivové čtyřúhelníky – obdélník, 
rovnoramenný lichoběžník, čtverec), jiným čtyřúhelníkům lze kružnici vepsat (tzv. tečnové
čtyřúhelníky – např. kosočtverec, deltoid, čtverec). 

Většinou však nelze čtyřúhelníku kružnici ani opsat, ani vepsat. Čtyřúhelník, jemuž 
můžeme opsat i vepsat kružnici (středy kružnic mohou, ale nemusejí splývat) se nazývá 
dvojstředový čtyřúhelník např. čtverec.

Věta 25: Součet protějších vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníku je přímý úhel. Obráceně, 
jestliže ve čtyřúhelníku je součet jedné dvojice protějších úhlů roven 2𝑅, pak je to 
čtyřúhelník tětivový.

Důkaz: Podle věty o středovém a obvodovém úhlu snadno nahlédneme, že platí 2+
2 = 4𝑅 (viz obrázek) a odtud +  = 2𝑅. Dále + + +  = 4𝑅, a proto  +  = 2𝑅.



Věta 26 (věta Ptolemaiova): Jestliže 𝐴𝐵𝐶𝐷 je tětivový čtyřúhelník, potom platí 

|𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| = |𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| + |𝐵𝐶| ∙ |𝐷𝐴|.

Obráceně, jestliže ve čtyřúhelníku 𝐴𝐵𝐶𝐷 platí uvedená rovnost, pak je čtyřúhelník 
tětivový. 

Věta 27: Součty velikostí obou dvojic protějších stran tečnového čtyřúhelníku jsou si 
rovny (𝑎 + 𝑐 = 𝑏 + 𝑑).

Důkaz: 
Snadno bychom dokázali, že délky tečen z bodu 𝐴 (tj. velikosti úseček měřených od bodu 
𝐴 k bodům dotyku 𝑇𝑎 , 𝑇𝑑) jsou stejné (na základě shodnosti trojúhelníků 𝐴𝑇𝑑𝑆  𝐴𝑇𝑎𝑆
podle věty Ssu), tj. |𝐴𝑇𝑑| = |𝐴𝑇𝑎|. Obdobně totéž můžeme dokázat i pro délky tečen z 
bodů 𝐵, 𝐶, 𝐷.
Jestliže 𝐴𝑇𝑎 = 𝑥, 𝐵𝑇𝑏 = 𝑦, 𝐶𝑇𝑐 = 𝑧, |𝐷𝑇𝑑| = 𝑢, potom 𝑎 = 𝑥 + 𝑦, 𝑏 = 𝑦 + 𝑧, 𝑐 =
𝑧 + 𝑢, 𝑑 = 𝑢 + 𝑥 a odtud 𝑎 + 𝑐 = 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑢 = 𝑏 + 𝑑.


