
ZOBRAZENÍ ELIPSY POMOCÍ OSOVÉ 
AFINITY



ZOBRAZENÍ ELIPSY POMOCÍ OSOVÉ AFINITY

V osové afinitě odpovídá kružnici elipsa nebo kružnice. 

Obráceně: Ke každé elipse existuje kružnice, která je s ní afinní. 

• Protože se v afinitě zobrazují vlastní body na vlastní body a nevlastní body také na body 
nevlastní, nemůže se kružnice ani elipsa zobrazit v osové afinitě do paraboly nebo hyperboly.

Vlastnosti:

 Bodům a tečnám vzoru odpovídají body a tečny obrazu.

 Středu kuželosečky 𝑘 odpovídá střed kuželosečky 𝑘´.

 Sdružené průměry kuželosečky 𝑘 odpovídají sdruženým průměrům kuželosečky 𝑘´.



Příklad: Sestrojte afinní obraz kružnice v osové afinitě dané osou afinity a párem odpovídajících si 
středů kružnice a elipsy.



Protože se sdružené průměry kružnice 𝑘
zobrazují na sdružené průměry obrazu 
𝑘´, zvolíme libovolné sdružené průměry 
na kružnici, které v afinitě zobrazíme, 
např. 𝑀𝑁 ∥ 𝑜, 𝑃𝑄 ⊥ 𝑜.

1. 𝑀𝑁 ∥ 𝑜 ⇒ 𝑀´𝑁´ ∥ 𝑜 ∧ 𝑆´ ∈ 𝑀´𝑁´,
𝑀𝑀´ ∥ 𝑆𝑆´ ∥ 𝑁𝑁´

2. 𝑃𝑀 ∩ 𝑜 = 1

3. 𝑃´ ∈ 1𝑀´ ∧ 𝑃𝑃´ ∥ 𝑆𝑆´.

Zde je uveden jeden z mnoha možných 
postupů.
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Příklad: Sestrojte osy elipsy 𝑘´, která je obrazem dané kružnice 𝑘(𝑆; 𝑟) v osové afinitě 𝐴(𝑜; 𝑆 ↔ 𝑆´).



V této úloze musíme najít takové sdružené 
průměry kružnice, které se v afinitě zobrazí 
na osy elipsy, což jsou jediné kolmé 
sdružené průměry elipsy.

1. Tedy střed kružnice a střed elipsy musí 
ležet na Thaletově kružnici, protože 
𝑆, 𝑆´ jsou vrcholy zmíněných pravých 
úhlů, které svírají průměry na kružnici a 
elipse.

2. Protože 𝑆 a 𝑆´ mají ležet na Thaletově 
kružnici, střed této Thaletovy kružnice 
lží na ose úsečky 𝑆𝑆´ a také leží na ose 
afinity.

3. Thaletova kružnice protne osu afinity v 
bodech 2, 3, kterými prochází osy 
elipsy a sdružené průměry kružnice, 
které osám odpovídají.

4. Přímky 2𝑆, 3𝑆 protnou kružnici v 
bodech 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, jejichž obrazy afinitě 
odpovídají vrcholům elipsy.



Příklad: Jsou dány sdružené průměry elipsy 𝑒 s koncovými body 𝑀,𝑁, 𝑃, 𝑄. Určete afinitu, v níž 
elipse 𝑒 odpovídá kružnice 𝑒´.



1. Nejdříve zvolíme buď osu afinitu nebo 
směr afinity, nikdy ne oboje! → 𝑜 = 𝑀𝑁

2. Zvolením osy získáme nějaké samodružné     
prvky → 𝑀 = 𝑀´,𝑁 = 𝑁´, 𝑆 = 𝑆´

3. Sestrojíme kružnici, která vyhovuje 
získaným prvkům (𝑀´,𝑁´ jsou body na 
kružnici, 𝑆´ je střed kružnice): 
𝑒´(𝑆´, 𝑆´𝑀´ )

4. Sdružený průměr na kružnici k průměru 
𝑀´𝑁´ je průměr 𝑃´𝑄´⟂𝑀´𝑁´ (𝑃´ může být 
dole nebo nahoře, stejně tak 𝑄´)

5. 𝑃𝑃´ je směr afinity, která zobrazí elipsu 𝑒
na kružnici 𝑒´ a má osu afinity 𝑜 (takové 
afinity jsou dvě)



Pomocí osové afinity můžeme vyřešit úlohy o elipse, pokud jiné metody selhávají

Postup:

1) Zvolíme osu afinity nebo směr afinity (nejčastěji se volí osa afinity, směr afinity se volí v 
případech, kde se vyskytuje tečna, příp. dvě rovnoběžné tečny).

2) Zvolením osy nebo směru získáme některé samodružné prvky, tedy získáme prvky 
kružnice, do které volená afinita převádí hledanou elipsu.

3) Zbývající zadané prvky elipsy převedeme na prvky kružnice.

4) Pomocí těchto prvků určíme směr afinity (nebo osu afinity). A tím dourčíme hledanou 
afinitu, která převádí elipsu na kružnici.

5) Afinitou jsme převedli úlohu o elipse na úlohu o kružnici, kterou lze snadněji vyřešit. A 
poté získané řešení pomocí afinity opět převedeme.

UŽITÍ AFINITY K ŘEŠENÍ ÚLOH O ELIPSE



Příklad: Elipsa je dána osami a vrcholy. Určete průsečíky přímky 𝑝 s elipsou, aniž byste elipsu rýsovali.



Pomocí afinity převedeme tuto úlohu na úlohu 
“určete průsečíky přímky 𝑝´ s kružnicí 𝑒´”.

1. zvolíme osu afinity 𝑜 = 𝐴𝐵 → 𝐴 = 𝐴´, 𝐵 =
𝐵´, 𝑆 = 𝑆´

2. 𝑒´(𝑆´, 𝑆´𝐴´ )

3. osy elipsy jsou jediné dva sdružené průměry 
elipsy, které jsou kolmé sdružené průměry u 
kružnice jsou také kolmé proto v tomto případě je 
afinita pravoúhlá tedy 𝐶´, 𝐷´ jsou na přímce 𝐶𝐷

4. ve zvolené afinitě určíme obraz přímky 𝑝: 𝑃 ∈ 𝑝
(libovolný bod), 𝐶𝑃 ∩ 𝑜 = 2

𝑃´ ∈ 2𝐶´ ∧ 𝑃𝑃´ ∥ 𝐶𝐶´

5. 𝑝 ∩ 𝑜 = 1 → 1𝑃´ = 𝑝´

6. 𝑝´ ∩ 𝑒´ ⊃ {𝑋´, 𝑌´} ... průsečíky kružnice s 𝑝´

7. {𝑋, 𝑌} ⊂ 𝑝 ∧ 𝑋𝑋´ ∥ 𝐶𝐶´ ∥ 𝑌𝑌´ ... průsečíky elipsy 
s přímkou 𝑝



Příklad: Elipsa je určena průměrem 𝑀𝑁 a neomezeným průměrem, k němu sdruženým, a tečnou 
𝑡. Omezte neomezený průměr a určete bod dotyku na tečně.



1. zvolíme osu afinity 𝑜 = 𝑀𝑁 → 𝑀 =
𝑀´,𝑁 = 𝑁´, 𝑆 = 𝑆´

2. kružnice 𝑒´(𝑆´, 𝑆´𝑀´ )

3. 𝑝´... přímka, na které je sdružený průměr 
k 𝑀´𝑁´

4. 𝑝´⟂𝑀´𝑁´, {𝑃´, 𝑄´} ⊂ 𝑒´ ∩ 𝑝´ (2 možnosti)

5. 𝑃´𝑄´,𝑀´𝑁´ ... sdružené průměry na 
kružnici 𝑒´

6. určíme ještě obraz tečny 𝑡 v afinitě:
𝑡 ∩ 𝑜 = 1, 𝑡´ ... tečna ke kružnici 𝑒´ z bodu 
1 s bodem dotyku 𝑇´ (2 možnosti)

7. potřebujeme zjistit směr afinity pomocí 
dvojice odpovídajících bodů: 
𝑅 = 𝑡 ∩ 𝑝, 𝑅´ = 𝑡´ ∩ 𝑝´, 𝑅𝑅´ ... směr 
afinity

8. 𝑇 ∈ 𝑡 ∧ 𝑇𝑇´ ∥ 𝑅𝑅´, 𝑃 ∈ 𝑝 ∧ 𝑃𝑃´ ∥ 𝑅𝑅´,
𝑄 ∈ 𝑝 ∧ 𝑄𝑄´ ∥ 𝑅𝑅´



Příklad: Elipsa je určena dvěma rovnoběžnými tečnami 𝑡1, 𝑡2 s body dotyku 𝑇1, 𝑇2 a obecným 
bodem 𝐴. Určete ji pomocí osové afinity.



1. v tomto případě zvolíme směr afinity stejný 
jako směr tečen → 𝑡1 = 𝑡´1, 𝑡2 = 𝑡´2 ... 
tečny jsou slabě samodružné

2. protože tečny elipsy jsou rovnoběžné, střed     
elipsy 𝑆 musí ležet ve středu úsečky 𝑇1𝑇2
střed 𝑆´ kružnice 𝑒´ musí ležet na ose pásu 
𝑡´1, 𝑡´2 (tečny kružnice)→ 𝑆´ ... volíme 
libovolně na ose pásu

3. 𝑇´1, 𝑇´2 leží na kolmici z 𝑆´ na tečny 𝑡´1, 𝑡´2
4. kružnice 𝑒´(𝑆´, 𝑆´𝑇´1 )

5. 𝐴´ ∈ 𝑒´ ∧ 𝐴𝐴´ ∥ 𝑡´1 (2 možnosti)

6. určíme osu afinity:

𝑇1𝑇2 ∩ 𝑇´1𝑇´2 = 1, 𝐴´𝑇´2 ∩ 𝐴𝑇2 = 2 → 𝑜

7. 𝑇´1𝑇´2 ... průměr na kružnici
𝐾´𝐿´ ... sdružený průměr k 𝑇´1𝑇´2

8. Určíme průměr KL: 𝐿´𝐴´ ∩ 𝑜 = 3, 𝐿 ∈
3𝐴, 𝐿𝐿´ ∥ 𝑡´1, 𝑆(𝑆): 𝐿 → 𝐾

9. 𝑇1𝑇2, 𝐿𝐾 ... sdružené průměry elipsy



OBRAZ HYPERBOLY A PARABOLY V AFINITĚ

• Obrazem paraboly v osové afinitě je parabola a obrazem hyperboly v afinitě je opět 
hyperbola. 

• Tečně kuželosečky odpovídá tečna jejího obrazu, bodu dotyku tečny odpovídá bod dotyku 
jejího obrazu.

• Obrazem středu hyperboly je střed jejího obrazu.

• Pozor! Vrcholům a ohniskům vzoru neodpovídají vrcholy a ohniska jejího obrazu.


