
MNOŽINY BODŮ DANÝCH VLASTNOSTÍ



Definice:

Množina všech bodů dané vlastnosti V je množina M všech bodů základní množiny, které splňují tyto požadavky:

1. každý bod množiny M má danou vlastnost V,

2. každý bod základní množiny, který má danou vlastnost V, patří do množiny M.

Jinými slovy řečeno, každý bod A  M má tuto vlastnost V a žádný bod B  M tuto vlastnost nemá.

Příklady nejčastějších množin daných vlastností v rovině

1. Kružnice k (S, r)

• množina bodů, které mají od bodu S stejnou vzdálenost r

• množina středů O všech kružnic o poloměru r, které procházejí bodem S



2. Osa úsečky AB

• množina bodů M, které mají stejnou vzdálenost od bodů A, B

• množina středů O všech kružnic, které procházejí body A, B

• množina vrcholů V všech rovnoramenných trojúhelníků ABV se základnou
AB

3. Množina M bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou různoběžek a, b

• osy úhlů sevřených danými přímkami a, b

• množina středů O všech kružnic, které se dotýkají přímek a, b



4. Množina M bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek 
a, b

• osa o pásu mezi přímkami a, b

• množina středů O všech kružnic, které se dotýkají přímek a, b

5. Rovnoběžky a, b

• množina středů kružnic s tečnou o (osa pásu) o poloměrech r = v (o, 
a) = v (o, b) 

• množina všech bodů, které mají od dané přímky o stejnou 
vzdálenost

6. Množina vrcholů V konvexních úhlů AVB velikosti 

• dvojice shodných kruhových oblouků se společnou tětivou AB a
obvodovým úhlem  nad touto tětivou

7. Množina vrcholů pravých úhlů, jejichž ramena procházejí danými 
body A, B, je kružnice nad průměrem AB s výjimkou bodů A, B

• Thaletova kružnice



8. Množina středů O kružnic, které se přímky t dotýkají v bodě T  t

• přímka k vedená bodem T kolmo k přímce t, s výjimkou bodu T

9. Množina středů kružnic, které se kružnice k (S, r) dotýkají v bodě T  k

• přímka s  TS s výjimkou bodů T, S



10. Množina středů kružnic k´(S´, r´), které se dotýkají kružnice k(S, r)

• kružnice se středem S a s poloměry 𝑟1 = 𝑟 − 𝑟´ , 𝑟2 = 𝑟 + 𝑟´

11. Množina středů všech tětiv AX kružnice k (S, r)

• kružnice l nad průměrem AS, s výjimkou bodu A



12. Množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od třech 
nekolineárních bodů  A, B, C

• střed kružnice opsané trojúhelníku ABC (jednoprvková 
množina)

13. Množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od tří stran 
trojúhelníku ABC

• střed kružnice trojúhelníku vepsané (jednoprvková 
množina)



Příklad: Přivážeme-li ovci na provaz k jednomu kolíku, jaký útvar vyžere v trávě?Protáhneme-
li jí kroužkem u krku provaz, jehož konce přivážeme ke dvěma kolíkům, jaký útvar vyžere v 
trávě teď? Jaký útvar vyžere, napneme-li provaz mezi dva kolíky, na ten navlečeme kroužek, 
a na ten přivážeme ovci na provaze?

Jak přivázat ovci, aby vyžrala čtverec (máte k dispozici provazy, kroužky, kolíky a jednu ovci)?

Příklad: Sestrojte trojúhelník, je-li dána velikost jedné jeho strany, příslušné výšky a těžnice 
na tuto stranu.

Příklad: Sestrojte kružnici, která se dotýká dvou soustředných kružnic 𝑘
1
, 𝑘

2
a přímky 𝑝.





MOCNOST  BODU  KE  KRUŽNICI

Věta 1:
Nechť je dána kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟) a bod 𝑀, který na ní neleží. Nechť 𝑝 a 𝑝´ jsou dvě 
libovolné sečny kružnice 𝑘, které procházejí bodem 𝑀 a protínají kružnici 𝑘 v 
bodech 𝐴, 𝐵 a 𝐴´, 𝐵´. Potom platí

𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝐴´  𝑀𝐵´ = 𝑘, 

kde 𝑘 (𝑘  0) je konstantní číslo.

Důkaz: 
a) Uvažujme nejprve vnější bod 𝑀 kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟). Trojúhelníky 𝑀𝐴𝐵´ a 

𝑀𝐴´𝐵 jsou podobné podle věty 𝑢u ( ∡𝐴𝑀𝐵´  ∡𝐵𝑀𝐴´; ∡𝑀𝐴𝐵´ ∡𝑀𝐴´𝐵, 
neboť se jedná o obvodové úhly nad týmž obloukem s krajními body 𝐵 a 𝐵´), 
a proto můžeme psát: 

𝑀𝐴

𝑀𝐴´
=

𝑀𝐵´

𝑀𝐵
.

b) Nechť je nyní 𝑀 vnitřní bod kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟). Trojúhelníky 𝑀𝐴𝐵´ a 𝑀𝐴´𝐵 jsou 
rovněž podobné podle věty 𝑢𝑢 (∡𝐴𝑀𝐵´ ∡𝐴´𝑀𝐵, neboť se jedná o úhly 
vrcholové;∡𝑀𝐴𝐵´ ∡𝑀𝐴´𝐵, neboť se jedná o obvodové úhly nad týmž 
obloukem s krajními body 𝐵 a 𝐵´), a proto můžeme psát:

𝑀𝐴

𝑀𝐴´
=

𝑀𝐵´

𝑀𝐵
.



Věta 2:

Nechť je dána kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟) a její vnější bod 𝑀. Nechť 𝑝 je libovolná sečna kružnice 𝑘, která 
prochází  bodem 𝑀 a protíná kružnici 𝑘 v bodech 𝐴, 𝐵, a nechť 𝑡 je tečna, která se dotýká kružnice 𝑘
v bodě 𝑇, potom platí  

𝑀𝐴  𝑀𝐵  = 𝑀𝑇2 = 𝑘,

kde 𝑘 (𝑘  0) je konstantní číslo.

Důkaz: 

Trojúhelníky 𝑀𝐴𝑇 a 𝑀𝑇𝐵 jsou podobné podle věty uu (∡𝐴𝑀𝑇  ∡𝐵𝑀𝑇 ;∡𝑀𝐴𝑇  ∡𝑀𝑇𝐵, neboť 
se jedná o obvodový a úsekový úhel, které přísluší k témuž oblouku s krajními body 𝐵 a 𝑇), a proto 
můžeme psát: 
𝑀𝐴

𝑀𝑇
=

𝑀𝑇

𝑀𝐵



Věta 3:
Označíme-li 𝑀𝑆 = 𝑑, potom pro vnější bod 𝑀 kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟) platí

𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝐴´  𝑀𝐵´ = … = 𝑀𝑇2 = 𝑑2 – 𝑟2

a pro vnitřní bod 𝑀 kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟) platí
𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝐴´  𝑀𝐵´ = … = 𝑀𝑇2 = 𝑟2– 𝑑2.

Důkaz:
Je-li bod 𝑀 vnější bod kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟), potom platí

𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝐴´  𝑀𝐵´ = 𝑀𝑇2.
Vzhledem ke skutečnosti, že 𝑀𝑆𝑇 je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu 𝑇,
můžeme potom podle Pythagorovy věty psát

𝑀𝑇2 = 𝑀𝑆2− 𝑆𝑇2 = 𝑑2 – 𝑟2.
Je-li 𝑀 vnitřní bod kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟), potom vedeme sečnu 𝑝 středem 𝑆 kružnice
𝑘 a platí

𝑀𝐴 = 𝑟 + 𝑑, 𝑀𝐵 = 𝑟 − 𝑑,
odkud dále plyne, že

𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝐴´  𝑀𝐵´ = … = (𝑟 + 𝑑)  (𝑟 − 𝑑) = 𝑟2 – 𝑑2.



Definice:

Nechť je dán bod 𝑀 a kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟). Označme vzdálenost 𝑀𝑆 = 𝑑. Mocností bodu 𝑴 ke 
kružnici 𝑘(𝑆, 𝑟) (značíme 𝑚(𝑘,𝑀)) rozumíme číslo 

𝑚 = 𝑑 2 – 𝑟2.

Důsledek: 

Je-li bod 𝑀

a) vnější bod kružnice 𝑘, tj. 𝑑 > 𝑟, potom 𝑚(𝑘,𝑀) = 𝑑2 – 𝑟2  0;

b) vnitřní bod kružnice 𝑘, tj. 𝑑 < 𝑟, potom 𝑚 (𝑘,𝑀) = 𝑑2 – 𝑟2  0;

c) bod kružnice 𝑘, tj. 𝑑 = 𝑟, potom 𝑚 𝑘,𝑀 = 𝑑2 – 𝑟2 = 0.



Příklad: Sestrojte kružnici, která prochází danými body 𝐴, 𝐵 a dotýká se přímky 𝑡
(Apolloniova úloha BBp).



1. Sestrojíme přímku 𝐴𝐵, která protne přímku 𝑡 v 
bodě 𝑀.

Bod 𝑀 má vzhledem k hledané kružnici mocnost 𝑚 =
𝑀𝐴  𝑀𝐵. Nyní určíme bod dotyku na přímce t. 
Využijeme toho, že 𝑀𝐴  𝑀𝐵 = 𝑀𝑇2.

Délku 𝑀𝑇 určíme pomocí Eukleidovy věty o odvěsně.

1. Nad průměrem 𝐴𝑀 sestrojíme Thaletovu kružnici.

2. V bodě 𝐵 vztyčíme kolmici k 𝑀𝐴. Kolmice protne 
Thaletovu kružnici v bodě.

3. Vzdálenost tohoto bodu od bodu 𝑀 je stejná jako 
vzdálenost bodu 𝑀 od bodu dotyku hledané 
kružnice s přímkou t.

4. Střed hledané kružnice leží tedy na kolmici k 
přímce 𝑡 v bodě 𝑇 a na ose úsečky 𝐴𝐵.

Dvě řešení.



Definice :

Přímka 𝑐, která je množinou všech bodů v rovině takových, jenž mají stejnou
mocnost k nesoustředným kružnicím 𝑘1, 𝑘2, se nazývá chordála kružnic 𝑘1, 𝑘2.

Příklad: Sestrojte chordálu dvou nesoustředných kružnic 𝑘1, 𝑘2.

Řešení:

a) Kružnice 𝑘1, 𝑘2 se protínají v bodech 𝐴, 𝐵.

Je-li 𝐴  𝑘1𝑚(𝑘1, 𝐴) = 0 a též je-li 𝐴  𝑘2𝑚(𝑘2, 𝐴) = 0. Z toho plyne, 
že bod 𝐴 je jedním bodem chordály 𝑐. Ze stejného důvodu i bod 𝐵𝑐,

proto 𝑐  𝐴𝐵.

b) Kružnice 𝑘1, 𝑘2 se dotýkají v bodě 𝑇. 

Je-li 𝑇𝑘1𝑚(𝑘1, 𝑇) = 0 a též je-li 𝑇𝑘2𝑚(𝑘2, 𝑇) = 0. Z toho plyne, 
že bod 𝑇 je jedním bodem chordály 𝑐. Dále víme, že chordála 𝑐 ⊥ 𝑆1𝑆2. 

c) Kružnice 𝑘1, 𝑘2 nemají žádný společný bod (viz dále pojem potenční střed).

CHORDÁLA  DVOU  NESOUSTŘEDNÝCH  KRUŽNIC



Věta: Leží-li bod 𝑀 chordály 𝑐 dvou kružnic
vně těchto kružnic, pak lze bodem 𝑀 vést k
těmto kružnicím tečny. Jsou-li 𝑇𝑖 dotykové
body těchto tečen s danými kružnicemi, pak
jsou úsečky 𝑀𝑇𝑖 shodné.



POTENČNÍ STŘED (PO DVOU NESOUSTŘEDNÝCH) KRUŽNIC

Příklad :

Jsou dány kružnice 𝑘1(𝑆1, 𝑟1), 𝑘2(𝑆2, 𝑟2), 𝑘3(𝑆3, 𝑟3) přitom 𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆1. Vyšetřete, zda 
existuje bod, který by měl stejnou mocnost ke všem kružnicím.

Řešení:

a) Body 𝑆1, 𝑆2 , 𝑆3 jsou kolineární, tzn. leží v jedné přímce. Potom chordály 

𝑐ℎ12, 𝑐ℎ23, 𝑐ℎ31 jsou navzájem rovnoběžné, přičemž  

a1) všechny chordály splynou (tj. existuje nekonečně mnoho hledaných bodů)

a2) žádné dvě chordály spolu nesplynou (tj. neexistuje ani jeden bod, který by 
vyhovoval podmínce ze zadání)

b) Body 𝑆1, 𝑆2 , 𝑆3 jsou nekolineární, tzn. neleží v jedné přímce. Potom se chordály 
𝑐ℎ12, 𝑐ℎ23, 𝑐ℎ31 protínají v jednom bodě (tzn. existuje jediný bod vyhovující podmínce 
ze zadání). 



Definice:

Bod P, který má stejnou mocnost ke kružnicím 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, se nazývá potenční střed (bod)
kružnic 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3.

Příklad:

Sestrojte chordálu dvou nesoustředných kružnic 𝑘1, 𝑘2 bez společného bodu.

Řešení:
Sestrojíme libovolnou pomocnou kružnici 𝑘3(𝑆3, 𝑟3) tak, že její střed 𝑆3 neleží na 
středné 𝑆1𝑆2. Kružnice 𝑘3 přitom protíná kružnice 𝑘1 i 𝑘2. Chordála 𝑐ℎ13 kružnic
𝑘1, 𝑘3protíná chordálu 𝑐ℎ23 kružnic 𝑘2, 𝑘3 ve společném potenčním středu 𝑃 kružnic 
𝑘1, 𝑘2, 𝑘3. Kolmice z bodu 𝑃 na přímku 𝑆1𝑆2 je hledaná chordála 𝑐ℎ12 kružnic 𝑘1, 𝑘2.

Věta:

Leží-li potenční střed 𝑃 tří kružnic vně těchto kružnic, pak lze bodem 𝑃 vést tečny k
těmto kružnicím. Jsou-li 𝑇𝑖 dotykové body těchto tečen, jsou úsečky 𝑃𝑇𝑖 shodné.



Příklad (Pappova úloha typu kkB)

Jsou dány dvě kružnice 𝑘(𝑆, 𝑟), 𝑘´(𝑆´, 𝑟´) tak, že 𝑆𝑆´  𝑟 + 𝑟´. Sestrojte kružnici, která se dotýká kružnice 𝑘´ a
kružnice 𝑘 v bodě 𝑇.

Řešení:

a) Leží-li body 𝑆, 𝑆´, 𝑇 na jedné přímce, jsou hledané kružnice kružnicemi sestrojenými nad průměry 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,
kde body 𝑇1,𝑇2 jsou průsečíky přímky 𝑆𝑆´ s kružnicí 𝑘´.



b) Jestliže body 𝑆, 𝑆´, 𝑇 neleží na jedné přímce:

1) sestrojíme tečnu 𝑡 ke kružnici 𝑘 v bodě 𝑇;

2) výsledná kružnice se musí dotýkat tečny 𝑡 v bodě 𝑇 a kružnice 

𝑘´, proto zvolíme libovolnou pomocnou kružnici 𝑘𝑃, která se 

dotýká tečny 𝑡 v bodě 𝑇 tak, aby protínala kružnici 𝑘´ ve dvou 

bodech 𝐴, 𝐵;

3) kružnice 𝑘´, 𝑘𝑃 a výsledná kružnice 𝑙 mají potenční střed 𝑃;

4) chordálou kružnic 𝑘𝑃, 𝑙 je tečna 𝑡, chordálou kružnic 𝑘´ a 𝑘𝑃 je 

přímka 𝐴𝐵;

5) bodem 𝑃 prochází také chordála kružnic 𝑘´ a 𝑙, která je jejich 

společnou tečnou. Z bodu 𝑃 vedeme tečnu ke kružnici 𝑘´ a 

získáme další dotykový bod 𝑇´, který je bodem dotyku hledané 

kružnice 𝑙 a kružnice 𝑘´.

6) přímka 𝑆𝑇 protne přímku 𝑆´𝑇´ ve středu 𝑆1 hledané kružnice 𝑙;

7) bodem 𝑃 lze vést ke kružnici 𝑘´ dvě tečny, úloha má tedy 2 

řešení.



SVAZKY KRUŽNIC

Definice: Množina všech kružnic v rovině, které mají společnou chordálu nazveme svazkem kružnic.

Vlastnosti svazku kružnic:

 Svazek kružnic je určen dvěma tzv. základními kružnicemi nebo kružnicí a přímkou, která je 
chordálou svazku.

 Středy všech kružnic svazku leží na jedné přímce tzv. středné svazku.

Věta: Každým bodem v rovině, který neleží na chordále svazku prochází právě jedna kružnice svazku.



Typy svazků:

 Má-li jedna z kružnic s chordálou svazku dva společné body, pak se svazek skládá ze všech kružnic, 
které těmito body prochází a takový svazek se nazývá eliptický.

 Dotýká-li se jedna z kružnic chordály, pak se svazek skládá ze všech kružnic, které se v tomto bodě 
chordály dotýkají. Svazku říkáme parabolický.

 Nemá-li jedna z kružnic svazku společné body s chordálou, pak všechny kružnice svazku jsou 
disjunktní navzájem i s chordálou. Jedná se o hyperbolický svazek.



ORTOGONÁLNÍ KRUŽNICE

Definice: Ortogonálními kružnicemi se nazývají kružnice, které se protínají pod 
pravým úhlem, tj. tečny kružnic v jejich průsečíku jsou k sobě kolmé.

Věta: Chordála daných kružnic, resp. její vnější část vzhledem k těmto 
kružnicím, je množina středů kružnic, které jsou ke dvěma daným kružnicím 
ortogonální.

Věta: Množina všech kružnic, které protínají ortogonálně kružnice daného 
svazku, tvoří opět svazek kružnic.



ORTOGONÁLNÍ SVAZKY KRUŽNIC

Definice: Svazky kružnic, z nichž každá protíná ortogonálně každou 
kružnici daného svazku, nazýváme sdružené svazky kružnic resp. 
ortogonální svazky.

Poznámka: 
 Je-li jeden ze dvou svazků hyperbolický, pak je druhý eliptický.

 Svazek sdružený ke svazku parabolickému je opět parabolický.

Průsečíky všech kružnic eliptického svazku, který je sdružený k danému 
hyperbolickému svazku, můžeme považovat za kružnice s nulovým 
poloměrem v hyperbolickém svazku. Tyto body se nazývají mezní body 
hyperbolického svazku.
 Eliptický svazek - žádný mezní bod

 parabolický - jeden mezní bod

 hyperbolický - dva mezní body.



Příklad: Obdélník má velikosti stran 𝑎, 𝑏. Sestrojte libovolný obdélník stejného obsahu.

Příklad: Jsou dány dvě nesoustředné kružnice 𝑘1, 𝑘2 a přímka 𝑝. Na přímce 𝑝 najděte bod 𝑃
tak, aby tečny z něho vedené ke kružnicím 𝑘1, 𝑘2 měly stejnou délku.


