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První, kdo se pokusil o zavedení základů planimetrie a axiómů, byl Eukleides 

z Alexandrie. Základy planimetrie uvedl v I. – IV. knize svého díla Stoicheia (Základy, lat. 

Elementa). V úvodu najdeme 9 axiómů (zásad), 5 postulátů (úkolů prvotních) a 23 definic 

(vymezení pojmů). 

Definice: 

1. Bod jest, co nemá dílu. 

2. Čára pak délka bez šířky. 

3. Hranicemi čáry jsou body. 

4. Přímá jest čára (přímka), která svými body táhne se rovně. 

5. Plocha jest, co jen délku a šířku má. 

6. Hranicemi plochy jsou čáry. 

7. Rovinná jest plocha (rovina), která přímkami na ní jsoucími prostírá se rovně. 

… 

15.  Kruh jest útvar rovinný, objímaný jednou čarou (jež se nazývá obvodem), k níž od 

jednoho bodu uvnitř útvaru vedené přímky všecky sobě rovny jsou. 

… 

23. Rovnoběžky jsou přímky, které jsouce v téže rovině a prodlouženy jsouce na obě 

strany do nekonečna nikde se nesbíhají. 

Postuláty: 

1. Budiž úkolem od kteréhokoli bodu ke kterémukoli bodu vésti přímku. 

2. A přímku omezenou nepřetržitě rovně prodloužiti. 

3. A z jakéhokoli středu a jakýmkoli poloměrem narýsovati kruh. 

4. A že všechny pravé úhly sobě rovny jsou. 

5. A když přímka protínající dvě přímky tvoří na téže straně přilehlé úhly menší dvou 

pravých, ty dvě přímky prodlouženy jsouce do nekonečna že se sbíhají na té straně, 

kde jsou úhly menší dvou pravých. 

p

a

b
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5. Euklidův postulát 

Axiómy: 

1. Veličiny témuž rovné i navzájem rovny jsou. 

2. Když se přidají veličiny rovné k rovným, i celky jsou rovny. 

3. A odejmou-li se od rovných rovné, zbývající části rovny jsou. 

4. A když se přidají k nerovným rovné, celky jsou nerovny. 

5. A dvojnásobky téhož vespolek rovny jsou. 

6. A polovičky téhož vespolek rovny jsou. 

7. A co se navzájem kryje, navzájem rovno jest. 

8. A celek větší než díl. 

9. A dvě přímky místa neomezují. 
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Po Euklidovi se objevovaly různé pokusy o vylepšení jeho axiomatického systému. Hlavní 

snahy se upnuly k důkazu 5. postulátu z prvních čtyř, nebo alespoň o jeho nahrazení jednodušší 

formulací.  Což se nikomu nezdařilo. Teprve později Gauss, Bolyai a Lobačevski připustili 

nezávislost 5. postulátu a uvedli „novou geometrii“, v níž místo 5. postulátu platí jeho negace. 

Na konci 19. Století, v roce 1899, zveřejnil David Hilbert dílo „Grundlagen der 

Geometrie“ (Základy geometrie), které uvádí základy geometrie tak, jak je známe dnes. Na 

začátku jsou zavedeny základní pojmy, které se nedefinují. Jsou to: bod, přímka, rovina, náležeti, 

býti mezi, shodnost, spojitost a rovnoběžnost.  

Také zde popisuje axiómy, pomocí nichž je popsána euklidovská geometrie. Rozděluje je 

do pěti skupin. 

 Axiómy incidence (I) 

 Axiómy uspořádání (U) 

 Axiómy shodnosti (S) 

 Axiómy spojitosti (D = A + C) 

 Axióm rovnoběžnosti (R) 

 

AXIÓMY INCIDENCE (I) 

I1: Každými dvěma různými body prochází jediná přímka. 

I2: Na každé přímce leží alespoň dva různé body. 

I3: Existuje alespoň jedna trojice bodů, které neleží všechny na téže přímce. 

  

Již z těchto pouhých tří axiómů lze odvodit některé věty, které si uvedeme: 

Věta: Dvě různé přímky mohou mít společný nejvýše jeden bod. 

Věta: Mimo každou přímku leží alespoň jeden bod. 

Věta: Ke každému bodu lze určit přímku, která jím neprochází. 

Věta: Ke každému bodu existují alespoň dvě přímky, které jím procházejí. 

Věta: Existují alespoň tři přímky, které neprocházejí jedním bodem. 

 I tyto tři axiómy incidence stačí k tomu, abychom sestavili jednoduché modely určitých 

geometrií. Ty však mohou obsahovat jen konečný počet bodů a přímek. Ty nejjednodušší z nich 

si uvedeme na příkladech. 

 

Příklad 1:  

Nechť je dána tříprvková množina {A, B, C}. Bodem budeme rozumět prvek dané množiny a 

přímka je její dvouprvková podmnožina {{A, B}, {B, C}, {A, C}}. Bod leží na přímce, právě když je 

prvkem příslušné dvouprvkové množiny, např. bod A leží na přímce {A, B} a {A, C}, ale neleží na 

přímce {B, C}. Všechny tři axiómy v této geometrii platí. 

Příklad 2:  

Nechť je opět dána tříprvková množina {A, B, C}. Bodem však bude naopak dvouprvková 

podmnožina této množiny: {A, B}, {B, C} a {C, A}. Přímkou pak budeme rozumět jednoprvkovou 
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množinu; tj. A, B, C. Bod bude ležet na přímce, právě když bude obsahovat příslušný prvek; např. 

bod {A, B} leží na přímkách A a B, ale neleží na přímce C. Všechny tři axiómy jsou i zde splněny.  

 Tento model je duální k modelu z předchozího příkladu.  

 V uvedených příkladech jednoduchých geometrií jsme hovořili o přímkách. Nemůžeme 

však v žádném případě v geometrii [I], která splňuje pouze axiomy incidence, hovořit o 

rovnoběžkách. Protože pojem rovnoběžnosti ještě nebyl definován. Budeme proto hovořit pouze 

o nerůznoběžkách. Je vidět, že v obou výše uvedených modelech neexistují nerůznoběžky. Tuto 

vlastnost, kdy v modelu neexistují nerůznoběžky, budeme označovat jako eliptickou vlastnost 

modelu.  

 Níže jsou uvedeny další modely geometrií [I], které nemají eliptickou vlastnost. 

Příklad 3:   

Nechť je dána čtyřprvková množina {A, B, C, D}. Body a přímky zavádíme stejně jako v prvním 

příkladě. Ke každé přímce (např. {A, B}) pak existuje právě jedna nerůznoběžka ({C, D}). Říkáme, 

že model splňuje eukleidovskou vlastnost. 

Příklad 4:  

Nechť je dána pětiprvková množina {A, B, C, D, E}. Body a přímky jsou stejné jako v příkladě 1. 

Nyní však existují ke každé přímce (např. {A, B}) alespoň dvě nerůznoběžky ({C, D}, {C, E} a {D, E}). 

V takovém případě model splňuje hyperbolickou vlastnost. 

 

AXIOMY USPOŘÁDÁNÍ (U) 

 Tyto axiómy zavádějí tzv. relaci „mezi“ tedy, že např. bod B leží mezi body A, C. Zapisovat 

ji budeme pro zjednodušení takto:  A * B * C (bod B leží mezi body A a C). 

U1: Jestliže body A, B, C jsou tři různé body téže přímky a bod B leží mezi body A, C, pak také 

bod B leží mezi body C, A. 

A B C
 

Axiom U1 

U2: Jsou-li dány dva různé body A, B, pak existuje na přímce AB alespoň jeden bod C takový, že 

bod B leží mezi body A, C. 

U3: Ze tří navzájem různých bodů A, B, C, ležících na téže přímce, leží nejvýše jeden mezi 

zbývajícími dvěma. 

U4 (Paschův axiom): Jestliže je dán trojúhelník ABC a libovolná přímka a, která neprochází 

žádným z jeho vrcholů a protíná úsečku AB, pak protíná také úsečku BC nebo AC. 

 V geometrii, která je tvořena axiómy incidence a uspořádání [I, U] již nelze vytvářet 

modely z konečného počtu bodů a přímek. 

 

Definice: Jsou dány různé body A, B a přímka p, která neprochází žádným z nich. Leží-li na přímce 

bod P, který odděluje body A, B, pak říkáme, že přímka p odděluje body A, B. 

Věta: Na každé přímce leží nekonečně mnoho navzájem různých bodů. 
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Věta: Každým bodem prochází nekonečně mnoho přímek. 

 Pomocí axiómu U4 lze rovněž body libovolné přímky rozdělit do dvou disjunktních tříd. 

Věta: Je dána přímka q a na ní bod O. Všechny body X ≠ O přímky q jsou rozděleny bodem O do 

dvou tříd s vlastnostmi: 

1. mezi dvěma různými body téže třídy neleží bod O, 

2. mezi dvěma body z různých tříd leží bod O. 

 

 Díky pojmu „být mezi” můžeme definovat známé pojmy, jako je úsečka, polopřímka, 

polorovina, úhel, trojúhelník, atd. 

 

AXIOMY SHODNOSTI (S) 

S1:  Nechť je AB úsečka a CD polopřímka. Potom na polopřímce CD leží jediný bod E různý od C 

takový, že úsečky AB a CE jsou shodné. Úsečky AB a BA jsou také shodné. 

S2:  Je-li úsečka AB shodná s úsečkou CD a úsečka CD je shodná s úsečkou EF, pak také úsečka 

AB je shodná s úsečkou EF (tranzitivita). 

S3:  Budiž B bod ležící mezi body A, C a B´ bod ležící mezi body A´, C´ a nechť úsečky AB, A´B´ 

jsou spolu shodné a rovněž úsečky BC, B´C´ jsou spolu shodné. Potom také úsečky AC, A´C´ jsou 

spolu shodné. 

S4:   Jestliže ∡A ≅ ∡B a ∡B ≅ ∡C, potom ∡A ≅ ∡C. Navíc každý úhel je shodný sám se sebou. 

S5: Je dán úhel ABC a trojice nekolineárních bodů A´, B´, M. Potom v polorovině A´B´M existuje 

jediná polopřímka B´C´ taková, že ∡ABC ≅ ∡A´B´C´.  

S6:  Budiž dány trojúhelníky ABC, A´B´C´. Jestliže platí AB ≅ A´B´, AC ≅ A´C´a ∡BAC ≅ ∡B´A´C´, 

potom platí také BC ≅ B´C´, ∡ABC ≅ ∡A´B´C´, ∡ACB ≅ ∡A´C´B´. 

 

 Na základě axiómů shodnosti můžeme pracovat s úsečkami, tedy je porovnávat, sčítat a 

odčítat. 

Definice: AB < CD (popř. CD > AB), jestliže existuje takový bod E mezi body CD, že AB ≅ CE. 

Věta 3.2: (Uspořádání úseček) Pro úsečky AB a CD nastává právě jedna z možností: AB < CD, AB 

≅ CD, AB > CD. 

Definice: Součtem úseček AB a CD rozumíme jakoukoliv úsečku XY mající vlastnost, že existuje 

vnitrní bod Z úsečky XY takový, že AB ≅ XZ a že CD ≅ ZY. Píšeme symbolicky: AB + CD = XY. 

Definice: Je-li AB > CD, pak rozdílem úseček AB a CD rozumíme jakoukoliv úsečku MN takovou, 

že: AB = CD + MN. Píšeme symbolicky: AB - CD = MN. 

  

 Obdobně lze pracovat s úhly. 

Definice: Vnitrní polopřímku VO úhlu ∡AVB nazveme osou úhlu ∡AVB, jestliže platí ∡AVO ≅ ∡BVO. 

Věta: Každý úhel má právě jednu osu úhlu. 
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Definice: ∡ABC < ∡DEF, jestliže existuje vnitřní polopřímka EG úhlu ∡DEF taková, že ∡ABC ≅ ∡DEG. 

Věta: (Uspořádání úhlů) Pro úhly α a β nastává právě jedna z možností:  α < β, α ≅ β, α > β. 

Definice: Součtem úhlů α a β rozumíme jakýkoliv úhel  γ = ∡XYZ mající vlastnost, že existuje vnitřní 

polopřímka YU úhlu ∡XYZ taková, že ∡XYU ≅ α a že ∡UY Z ≅ β. Píšeme symbolicky: α + β = γ. 

Definice: Je-li α > β, pak rozdílem úhlů rozumíme jakýkoliv úhel δ takový, že α = β + δ. Píšeme 

symbolicky: α − β = δ. 

Věta: Daným bodem A lze vést k přímce p jedinou kolmici. 

 

AXIOMY SPOJITOSTI (D) 

 Díky axiómům spojitosti můžeme geometrické přímce přiřadit „přímku reálných čísel“, 

tedy zaručíme, že přímka je spojitá (není „děravá“). 

Máme dvě možnosti pro zavedení spojitosti. Buď pomocí dvou axiómů: Archimédova (A) 

a Cantorova (C) 

A (Archimédův axiom): Ke každým dvěma úsečkám AB, CD existuje taková konečná 

posloupnost bodů P1, P2, …, Pn, že AP1 ≅ P1P2 ≅ … ≅ Pn-1Pn ≅ CD, Pi+1 ≠ Pi-1 taková, že bod Pn 

neleží mezi body A, B. 

C (Cantorův axiom - axióm úplnosti přímky): Průnik posloupnosti do sebe vložených úseček je 

neprázdný. 

 

nebo použijeme jeden Dedekindův (D) axióm. 

D (Dedekindův axiom): Body úsečky AB rozdělíme do dvou tříd s následujícími vlastnostmi: 

1) Každý bod patří právě jedné třídě. 

2) Bod A patří první třídě, bod B druhé třídě. 

3) Náleží-li bod X první třídě, pak této třídě patří i každý bod ležící mezi AX. 

Potom existuje tzv. hraniční bod H, který patří buď první, nebo druhé třídě a má následující 

vlastnosti: 

a) je-li H ≠ A, pak každý bod X mezi A, H patří první třídě, 

b) je-li H ≠ B, pak každý bod Y mezi B, H patří druhé třídě. 

 

Věta: Platnost Dedekindova axiómu je ekvivalentní se současnou platností Archimédova a 

Cantorova axiómu. 

 Je nutné říci, že teprve zavedení axiómů spojitosti umožňuje zavést souřadný systém a 

tak pracovat v geometrii analyticky. 

 Platí-li skupiny axiómů [I, U], nebo [I, U, D] pak získáme tzv. polohovou geometrii. 

 

ABSOLUTNÍ GEOMETRIE 

 Geometrie, kterou je možné popsat pouze axiomy [I, U, S, D] se nazývá absolutní 

geometrie. Tato geometrie je tedy nezávislá na axiomu rovnoběžnosti.  
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Uvedeme si nyní několik vět, které se týkají právě absolutní geometrie: 

Věta: V trojúhelníku je součet kterýchkoliv dvou vnitřních úhlů menší než dva pravé. 

Věta: Součet vnitřních úhlů trojúhelníka není větší než dva úhly pravé. 

Věta: V rovině lze každým bodem mimo přímku vést alespoň jednu s ní se neprotínající 

přímku. 

 

 Poslední věta uvádí, že lze vést alespoň jednu přímku, která nemá s danou přímkou 

žádný společný bod. Tedy můžeme vést jednu nerůznoběžku anebo více. Kolik jich je, však 

nemůžeme z uvedených axiómů rozhodnout. 

 

MODELY ABSOLUTNÍ GEOMETRIE 

a) Model E2 - Euklidovská geometrie 

 Tento model je plně shodný s euklidovskou rovinou a tedy bodem můžeme vést právě 

jednu nerůznoběžku s danou přímkou. 

b) Beltrami-Kleinův model 

 Rovina H2 je vnitřek kruhu. Body B. - K. modelu jsou všechny body uvnitř kruhu. 

Přímkami B. - K. modelu rozumíme všechny tětivy kruhu bez krajních bodů. Vztahy incidence a 

„mezi“ mají stejný smysl jako v eukleidovské rovině. 

A

B

C
p

q

 
Beltrami – Kleinův model 

Beltrami-Kleinův model navíc ještě splňuje hyperbolickou vlastnost týkající se 

nerůznoběžek vedených k dané přímce p daným bodem P ∉ p. 

p

P

 
Nerůznoběžky v Beltrami – Kleinově modelu 
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c) Poincarého polorovinový model 

 Rovinou P2 rozumíme otevřenou eukleidovskou polorovinu. Body Poincarého modelu 

jsou všechny body otevřené poloroviny. Přímkami Poincarého modelu rozumíme: 

1) otevřené polopřímky, které vzniknou jako průniky eukleidovských přímek x = konst. 

s polorovinou P2; 

2) otevřené půlkružnice, které vzniknou jako průniky euklidovských kružnic, jejichž středy 

leží na ose x, s polorovinou P2.  

Vztahy incidence a „mezi“ mají stejný smysl, jaký mají v obyčejné rovině.  

a

b c

A

B

C

D

 
Poincarého polorovinový model 

Také Poincarého polorovinový model má hyperbolickou vlastnost týkající se 

nerůznoběžek vedených k dané přímce p daným bodem P ∉ p. 

p

P

 
Nerůznoběžky v Poincarého polorovinovém modelu 

 

d) Poincarého kruhový model 

 V eukleidovské rovině zvolíme kruh. Rovinou Poincarého kruhového modelu rozumíme 

vnitřek kruhu. Jeho body jsou všechny body uvnitř kruhu a přímkami rozumíme: 

1) všechny průměry kruhu bez krajních bodů, 

2) otevřené kruhové oblouky, které vzniknou jako průniky vnitřku kruhu a euklidovských 

kružnic, které ortogonálně protínají hraniční kružnici kruhu. 

A

B
C

a
b

c

d

 
Poincarého kruhový model 
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Vztahům incidence a „mezi“ mají stejný smysl, jaký mají v obyčejné rovině.  

Rovněž Poincarého kruhový model má hyperbolickou vlastnost, týkající se nerůznoběžek 

vedených k dané přímce p daným bodem P ∉ p. 

P

p

 
Poincarého kruhový model 

 

AXIOM ROVNOBĚŽNOSTI (R) 

R: V rovině lze každým bodem mimo přímku vést nejvýše jednu s ní rovnoběžnou přímku. 

(Hilbert) 

 

Euklidův axiom rovnoběžnosti:  

Je-li dána hraniční přímka AB a bod C určující polorovinu ABC. Pro každou polorovinu ABC a 

pro každý její bod D platí: Je-li grafický součet úhlů ABC a BAD menší než úhel přímý, mají 

polopřímky AD a BC v polorovině společný bod. 

A

B

C

D

 
Euklidův axiom rovnoběžnosti 

 

Definice: Geometrie [I, U, S, D, R] se nazývá euklidovská geometrie. 

Věta: V rovině lze každým bodem mimo přímku vést právě jednu s ní se neprotínající přímku. 

Definice: Jestliže lze vést daným bodem mimo přímku jednu nerůznoběžku, potom ji nazýváme 

rovnoběžka. 

 

Věty ekvivalentní s axiómem rovnoběžnosti: 

 Eukleidův postulát 

 Existuje eukleidovský trojúhelník. 

 Existuje eukleidovský čtyřúhelník. 
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 Existuje alespoň jeden pár trojúhelníků s odpovídajícími shodnými úhly a neshodnými 

stranami. 

 Pythagorova věta. 

 Každým vnitřním bodem úhlu lze vést alespoň jednu přímku protínající obě ramena mimo 

vrchol. 

 Existují alespoň tři body, které jsou stejně vzdáleny od přímky, leží v téže polorovině a 

jsou kolineární. 

 Existuje bod stejně vzdálený od tří nekolineárních bodů. (Každému trojúhelníku lze opsat 

kružnici.) 

 Existuje alespoň jeden pár různých přímek té vlastnosti, že body jedné z nich mají od 

druhé vzdálenosti shora omezené. 

 

NEEUKLIDOVSKÉ GEOMETRIE 

HYPERBOLICKÁ GEOMETRIE 

 Pokud k absolutní geometrii přidáme axióm rovnoběžnosti, dostaneme euklidovskou 

geometrii. Přidáme-li však negaci tohoto axiómu vytvoříme Lobačevského neeuklidovskou 

geometrii (hyperbolickou geometrii). 

 

Axióm Lobačevského geometrie: 

(L): V rovině prochází bodem mimo přímku alespoň dvě různé s ní se neprotínající přímky. 

P

p
 

Lobačevského axióm 

 Nyní si uvedeme několik vět platných v hyperbolické geometrii: 

Věta: Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je menší než 2R. 

Věta: Součet vnitřních úhlů ve čtyřúhelníku je menší než 4R. 

Věta: Neexistují trojúhelníky se shodnými odpovídajícími úhly, které by měly odpovídající strany 

neshodné. (Dva trojúhelníky jsou shodné, jestliže mají shodné odpovídající úhly.) 

Věta: Existuje kolmice na rameno ostrého úhlu, která neprotne druhé rameno. 

Věta: Všechny body ležící v téže polorovině s danou hraniční přímkou ve stejné vzdálenosti od ní 

neleží na přímce. 

Věta: Existuje trojúhelník, jemuž nelze opsat kružnici. 



 11 

 V hyperbolické rovině máme tyto typy dvojic přímek. Různoběžky a nerůznoběžky a 

nerůznoběžky se dále dělí na souběžky a rozběžky. 

Je-li dána pevná přímka p a bod P, který na ní neleží, pak můžeme bodem P vést 

nekonečně mnoho přímek, které nemají s danou přímkou p žádný společný bod (nerůznoběžky). 

Hranici mezi nerůznoběžkami a různoběžkami tvoří souběžky. Všechny ostatní nerůznoběžky 

jsou rozběžky. 

P

p

souběžky

rozběžky

různoběžky

rozběžky

souběžky

 
Dvojice přímek v hyperbolické rovině 

 

 Proto v hyperbolické geometrii platí následující věta: 

Věta: V rovině prochází bodem mimo danou přímku nekonečně mnoho přímek, které danou 

přímku neprotínají. 

 

RIEMANNOVA GEOMETRIE 

 Další neeuklidovskou geometrií je geometrie Riemannova. Ta ovšem nevychází 

z absolutní geometrie, proto s ní nemá eukleidovská geometrie mnoho společného. Platí v ní 

například:  

 Vždy se protínají dvě kolmice na společnou přímku, proto zde neexistují žádné 

nerůznoběžky a součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180°. 

 Přímky se chovají jako uzavřené křivky a mají konečnou délku. 

Modelem riemannovské geometrie může být kulová plocha, kde za R - přímky vezmeme 

hlavní kružnice (kružnice na ploše, jejichž střed splývá se středem kulové plochy). Jako průsečík 

 R - přímek (kružnic) je pak R - bod (dvojice souměrných bodů podle středu kulové plochy). 
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ELEMENTÁRNÍ GEOMETRICKÉ OBJEKTY V ROVINĚ 

 Jak víme, základními útvary rovinné geometrie jsou bod a přímka. Bod, ani přímku 

nedefinujeme. Primitivním pojmem je rovněž pojem incidence (Bod inciduje s přímkou, popř. 

přímka inciduje s bodem; ve významu: Bod leží na přímce, popř. přímka prochází bodem — 

značíme: A ∈ p, popř. p ∋ A). 

 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 a ∦ b, mají-li právě jeden 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. 

S

a b
c

d

e

 
Svazek přímek 

 

Směr s je množina všech navzájem rovnoběžných přímek. 

s

 
Směr 
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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. 

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

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

Definice: Velikostí úsečky nazýváme kladné číslo, pro které platí: 

a) Jsou-li dvě úsečky shodné, mají stejnou velikost. 

b) Velikost součtu úseček je rovna součtu velikostí těchto úseček. 

c) Je dána úsečka, jíž velikost je rovna jedné. 

Značíme:│AB│ 

 

5. Polorovina 

Přímka p dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny se společnou hraniční přímkou 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 p, q 

jsou rovnoběžné a A ∈ p, B ∈ q. 

 

7. Konvexní a nekonvexní množiny bodů 

 Množinu bodů nazveme konvexní, jestliže pro každé dva její body A, B platí, že úsečka AB je 

její podmnožinou. Prázdnou množinu a jednobodové množiny řadíme mezi konvexní. 

A

A
B

B

 
Konvexní množina bodů 

 

 Množina bodů, která není konvexní, se nazývá nekonvexní. 

A A

B

B

 
Nekonvexní množina bodů 
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8. Úhel 

Konvexním úhlem AVB rozumíme: 

1. průnik polorovin AVB a BVA v případě, že body A, V, B jsou tři nekolineární body (tento 

úhel se také označuje jako dutý), 

A

B

V

 
Průnik dvou polorovin 

2. 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), 

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

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

b) polopřímku VA (resp. VB) (nulový úhel). 

 

Jestliže jsou A, V, B tři nekolineární body, potom sjednocením polorovin opačných 

k polorovinám AVB a BVA získáme nekonvexní úhel. 

A

B

V

 
Nekonvexní úhel 

Ve všech případech se polopřímky VA a VB nazývají ramena úhlu, bod V vrchol úhlu, 

bodu úhlu neležících 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 

a) dva úhly se nazývají styčné, jestliže mají jedno rameno společné a zbývající dvě ramena 

leží v opačných polorovinách vymezených hraniční přímkou, v níž leží společné rameno, 
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V A

B

C

 
Styčné úhly 

 

b) dva úhly se nazývají vedlejší, jestliže mají jedno rameno společné a zbývající dvě ramena 

jsou polopřímky navzájem opačné, 

V A

B

C
 

Vedlejší úhly 

 

c) dva úhly se nazývají vrcholové, jestliže mají společný vrchol a jsou-li ramena jednoho 

úhlu opačnými polopřímkami k ramenům druhého úhlu. Vrcholové úhly jsou shodné. 

V

 

Vrcholové úhly 

 Úhel shodný se svým úhlem vedlejším se nazývá pravý. Dvě různoběžné přímky a, b 

tvořící shodné vedlejší (tj. pravé) úhly jsou k sobě kolmé 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 s vrcholem A () a čtyři úhly s vrcholem B (´´´´) 

a) souhlasné úhly (´´´´) leží na téže straně příčky p i přímek a, b, 

b) střídavé úhly (´, ´, ´, ´) leží na opačných stranách příčky p a opačných stranách 

přímek a, b, 

c) přilehlé úhly (´, ´, ´, ´) leží na téže straně příčky p a opačných stranách přímek a, 

b. 
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A

B











p

a

b







´

´´
´

 
Souhlasné, střídavé a přilehlé úhly 

 

Každé dva souhlasné úhly i každé dva střídavé úhly jsou shodné, právě když jsou přímky 

a, b rovnoběžné. 

 

Klasifikace úhlů: 

 nulový úhel ( = 0°), 

 ostrý úhel (0°< < 90°), 

 pravý úhel ( = 90°), 

 tupý úhel (90°< < 180°), 

 přímý úhel ( = 180°), 

 nekonvexní úhel (180°< < 360°), 

 plný úhel ( = 360°). 

 

9. Orientovaný úhel 

Orientovaný úhel AVB v rovině je uspořádaná dvojice polopřímek VA, VB se společným 

počátkem V, přičemž polopřímka VA se nazývá počáteční a VB koncové rameno a bod V se 

nazývá vrchol orientovaného úhlu. 

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

V

A

B

V

A

B

+ -

  
Orientovaný úhel 

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 (proti směru hodinových ručiček), je velikost kladná, v opačném 

případě je záporná. 
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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 značit |Ap|). 

Vzdáleností dvou rovnoběžných přímek a, b nazýváme vzdálenost libovolného bodu jedné 

přímky od druhé přímky (budeme značit |ab|). Vzdálenost dvou splývajících a 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 značit |∡ab|). 

Z uvedené definice je patrné, že odchylka dvou rovnoběžek je 0°. 

 

12. Dělící poměr uspořádané trojice bodů 

Dělícím poměrem bodu C na přímce vzhledem k základním bodům A, B (B ≠ C) rozumíme číslo  

         
    

    
 , 

kde   = -1, resp.   = 1, jestliže bod C leží, resp. neleží mezi body A, B. 

A B
 

 

= 0 neexistuje

< 0 > 10 < < 1

 
Dělící poměr trojice bodů 

1. Jestliže A = C, potom |AC| = 0, a proto i (ABC) = 0. 

2. Střed úsečky S leží mezi body A, B, tj.   = −1, a současně |AS| = |BS|, a proto (ABS) = −1. 

 
Každému číslu   ≠ 1 odpovídá jediný (!) bod C na přímce ⟷ AB takový, že (ABC) =  . 

Označme (ABC) =  , potom platí: (BAC) = 
 

 
; (ACB) = 1 −  ; (CAB) = 

 

   
; (BCA) = 

   

 
; (CBA) = 

 

   
. 

 

13. Dvojpoměr uspořádané čtveřice bodů 

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

       
     

     
, 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) dělící bod. 
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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  (příp. 

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 rovna poloměru, 

náležejí kruhu K(S, r) s hraniční kružnicí k(S, r). 

 

Části kružnice (kruhu): 

 Obloukem kružnice nazýváme souvislou část kružnice ohraničenou jejími dvěma 

různými body. Každé dva různé body kružnice dělí kružnici na dva oblouky. 

S
k

A
B

 
Oblouk kružnice 

 

 Kruhovou výsečí rozumíme část kruhu omezenou dvěma poloměry a obloukem 

kružnice. 

S
k

A
B

 
Kruhová výseč 

 Kruhovou úsečí rozumíme část kruhu omezenou tětivou a obloukem kružnice. 

S
k

A
B

 
Kruhová úseč 

 

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 příslušné k témuž oblouku kružnice s krajními body A, B. Jestliže 
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každý bod tohoto oblouku náleží jak úhlu ∡AMB, tak i úhlu ∡ASB. Pro pevně zvolený oblouk 

najdeme jediný středový úhel ∡ASB, ale nekonečně mnoho úhlu obvodových ∡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 najdeme dvojici 

úsekových úhlu. 

S

A

B

X
Y

M











 
Obvodový, středový a úsekový úhel na kružnici 

Věta: (Základní věta o obvodových úhlech) 

Všechny obvodové úhly příslušné k témuž oblouku jsou shodné mezi sebou i 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. 

S

k

 
Thaletova kružnice 

 

Thaletovu vetu používáme při konstrukci tečen kružnice z vnějšího bodu.  

k

S
M

 
Tečny z bodu ke kružnici 
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Kružnice a přímka: 

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

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

Tečna kružnice je kolmá na poloměr ST. 

V každém bodě kružnice existuje jediná tečna a z vnějšího bodu lze sestrojit ke kružnici 
dvě tečny. 

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

Dvě kružnice: 

1. Dvě kružnice se společným středem se nazývají soustředné. Část roviny omezená dvěma 

soustřednými kružnicemi se nazývá mezikruží. 

2. Kružnice o různých středech se nazývají nesoustředné. Úsečka spojující jejich středy se 

nazývá středná. 

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

 s  r1 + r2 kružnice nemají žádný společný bod a leží vně sebe 

S
S

k k1

1
2

2

 
Kružnice vně sebe 

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

T S2

S1

k2
k1

 
Kružnice s vnějším dotykem 

 r1 - r2< s < r1 + r2 kružnice mají společné dva body a protínají se. 

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

k2

k1
S1

S2

t 2

t 1

A

B



 
Protínající se kružnice 
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 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. 

k2

k
1 S1

S2

t 2

t 1

 
Ortogonální kružnice 

 s = r1 - r2kružnice mají jediný společný bod a dotýkají se uvnitř. 

k1

k2

S1 S2
T

 
Kružnice s vnitřním dotykem 

 s < r1 - r2kružnice nemají žádný společný bod a jedna leží uvnitř druhé. Sem patří i 

kružnice soustředné. 

k1

k2

S2

S1
S1 = S2

k1

k2

 
Kružnice ležící uvnitř druhé 

 

Dvě kružnice mohou mít následující počet společných tečen: 

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

tečny. 
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Čtyři společné tečny kružnic 

 

 Mají-li vnější dotyk, pak existují tři společné tečny, dvě vnější a jedna ve společném 

bodě. 

 
Tři společné tečny kružnic 

 Protínají-li se, pak existují dvě společné vnější tečny. 

 
Dvě společné tečny kružnic 

 Mají-li vnitřní dotyk, pak existuje jedna společná tečna.  

 
Jedna společná tečna kružnic 

 Leží-li jedna uvnitř druhé, pak nemají žádnou společnou tečnu. 

 
Kružnice bez společných tečen 
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15. Trojúhelník 

 Jsou-li dány v rovině tři nekolineární body A, B, C, potom průnik polorovin ABC, BCA, CAB 

se nazývá trojúhelník ABC ( ABC). 

A

B

C

 
Průnik tří polorovin 

 Body A, B, C se nazývají vrcholy trojúhelníka, úsečky a = BC, b = AC, c = AB se nazývají 

strany trojúhelníka. Vnitřní úhly trojúhelníka ABC jsou úhly ∡CAB, ∡ABC, ∡BCA. Vedlejší úhly 

k vnitřním úhlům se nazývají vnější úhly. 

 Sjednocení stran tvoří tzv. obvod trojúhelníka. Body trojúhelníka nenáležející obvodu 

jsou body vnitřku trojúhelníka, body nenáležející trojúhelníku jsou body vnějšku trojúhelníka. 

Trojúhelníková nerovnost: Součet dvou stran trojúhelníka je větší než strana třetí. Rozdíl dvou 

stran je menší než strana třetí. 

Trojúhelníky dělíme podle velikostí stran na: 

 různostranné (a ≠ b ≠ c)  

 rovnoramenné (a = b ≠ c)  

 rovnostranné (a = b = c) 

 

Podle velikostí úhlů je dělíme na: 

 ostroúhlé (< 90°) 

 pravoúhlé (< 90°,= 90°) 

 tupoúhlé ((< 90°> 90°) 

 

 Příčka trojúhelníka je úsečka spojující dva body na obvodu trojúhelníka, které neleží na 

jedné jeho straně. Střední příčka trojúhelníka je spojnice středů dvou stran. 

Střední příčka je rovnoběžná se stranou, jejímž středem neprochází a má délku rovnou 

polovině délky této strany. 
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Střední příčky trojúhelníka 
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Výška trojúhelníka je kolmice sestrojená vrcholem trojúhelníka na přímku, na níž leží 

protější strana (va, vc, vb). Výšky trojúhelníka se protínají v jednom bodě, zvané ortocentrum  

A
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v

v

v

a
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c

O

 
Výšky trojúhelníka 

 Těžnice trojúhelníka je úsečka spojující vrchol se středem protější strany (ta, tb, tc). 

Těžnice se protínají v jednom bodě, zvaném těžiště. Vzdálenost těžiště od vrcholu je rovna 

dvěma třetinám délky příslušné těžnice. 
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Těžiště trojúhelníka 

 Osy stran trojúhelníka se protínají v jednom bodě, který je středem kružnice opsané 

trojúhelníku, tj. kružnice procházející všemi vrcholy trojúhelníka (poloměr kružnice opsané 

značíme r). 
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r

r

r

S

 
Kružnice opsaná trojúhelníku 

 Osy vnitřních úhlů trojúhelníka se protínají v jednom bodě, který je středem kružnice 

vepsané trojúhelníku, tj. kružnice dotýkající se všech stran (poloměr kružnice značíme ρ). 
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Kružnice vepsaná trojúhelníku 
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 Můžeme vyslovit několik zajímavých vět: 

Věta: Těžiště a střed kružnice vepsané náleží vždy vnitřku trojúhelníka. Ortocentrum a střed 

kružnice opsané náleží jeho vnitřku v trojúhelníku ostroúhlém, jeho obvodu v trojúhelníku 

pravoúhlém a jeho vnějšku v trojúhelníku tupoúhlém. 

Věta: V trojúhelníku ABC označme T těžiště, O průsečík výšek a S střed kružnice opsané. Potom 

platí, že buď T = S = O (je-li △ABC rovnostranný), anebo každé dva z těchto bodů jsou různé a leží 

na jedné přímce (tzv. Eulerova přímka), přičemž (SVO) = −1/2. 

A

B

C

S

T
O

 
Eulerova přímka 

Věta: V trojúhelníku ABC označme O průsečík výšek; S střed kružnice opsané; Sa, Sb, Sc středy 

stran a, b, c; A0, B0, C0 paty výšek va, vb, vc a A´, B´, C´ středy úseček AO, BO, CO. Potom platí: 

 Na kružnici k0 procházející body Sa, Sb, Sc leží také body A´, B´, C´a A0, B0, C0. 

 Střed S0 kružnice k0 je středem úsečky SO, když S ≠ O; je-li S = O, 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 trojúhelníka ABC. 
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Ć
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Feuerbachova kružnice 

Věty o shodnosti trojúhelníka:  

Dva trojúhelníky nazveme shodné, jestliže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení 

takové, že odpovídající si strany a úhly jsou shodné. 
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Dva trojúhelníky jsou shodné, shodují-li se: 

a) ve všech třech stranách (sss) 

b) ve dvou stranách a v úhlu jimi sevřeném (sus) 

c) ve dvou stranách a v úhlu proti větší z nich (Ssu) 

d) v jedné straně a v obou úhlech k ní přilehlých (usu). 

 

Věty o podobnosti trojúhelníků: 

Dva trojúhelníky nazveme podobné, jestliže existuje vzájemně jednoznačné zobrazení 

mezi jejich vrcholy takové, že odpovídající si úhly jsou shodné. 

Dva trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se: 

a) v poměrech délek všech tří odpovídajících si stran (sss) 

b) v poměrech délek dvou odpovídajících si stran a v úhlu jimi sevřeném (sus) 

c) v poměrech délek dvou odpovídajících si stran a v úhlu proti větší z nich (Ssu) 

d) ve dvou úhlech (uu). 

 

Obecný trojúhelník 

 Je jednoznačné charakterizován šesti základními proměnnými prvky - třemi stranami (a, 

b, c) a třemi úhly (α, β, γ). Z nich jsou tři nezávisle proměnné (např. sss, sus atd. — viz věty o 

určenosti trojúhelníka), a proto je uvedených šest základních prvků svázáno třemi nezávislými 

rovnicemi. Volíme např. tyto jednoduché vztahy: 

α + β + γ = 180°, 

a : b = sin α : sin β, 

a : c = sin α : sin γ. 

 První rovnice je zřejmá a již jsme se o ní zmiňovali (zachycuje jednu z vět ekvivalentních s 

axiómem rovnoběžnosti). Zbývající dvě rovnice vyjadřují větu sinovou, tj.  

 

    
 

 

    
 

 

    
   , 

kde r je poloměr kružnice trojúhelníku opsané. Důkaz sinové věty se provádí s využitím Základní 

věty o obvodových úhlech. 

 Z výše uvedených tří rovnic již můžeme odvodit všechny ostatní rovnice platící pro 

základní prvky trojúhelníka. Jednou z nejdůležitějších je tzv. kosinová věta          

         . 

Pravoúhlý trojúhelník 

 V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem 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. a a značíme cb, resp. ca. 

A B

C

a

b

cC0c ab

vc

 
Pravoúhlý trojúhelník 
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Věta: (Euklidova věta o odvěsně) 

Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníka se rovná obsahu obdélníka, 

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

odvěsně:          
      . 

A B

C

a

b

C0

vc

cb

c a

 
Euklidova věta o odvěsně 

 

Věta: (Euklidova věta o výšce) 

Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníka se rovná obsahu obdélníka 

sestrojeného z úseku přepony tvořených výškou 

  
       . 

A B

C
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b

C0

vc

cb

c a

c a

 
Euklidova věta o výšce 

 Z Euklidových vět ihned vyplývá platnost tzv. Pythagorovy věty: 

Věta: (Pythagorova věta) Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka je 

roven součtu obsahu čtverců sestrojených nad odvěsnami.  

         

 Chceme-li zjistit, je-li daný trojúhelník pravoúhlý, pak používáme obrácenou 

Pythagorovou větu. 
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Věta: (Obrácená věta k Pythagorově větě) 

Jestliže je obsah čtverce sestrojeného nad jednou stranou trojúhelníka roven součtu obsahu 

čtverců sestrojených nad zbývajícími dvěma stranami (tj. platí-li         ), potom je daný 

trojúhelník pravoúhlý (s přeponou c). 

 

 Uveďme ještě dvě věty.  Jsou to věty platící v obecnější geometrii, než je geometrie 

eukleidovská tzv. geometrii afinní. 

Věta: (Menelaova věta) Je dán trojúhelník ABC a přímka p, která neprochází žádným z bodů A, B, 

C a protíná přímky AB, BC, CA po řadě v bodech C´, A´, B´. Potom je (ABC´) · (BCA´) · (CAB´) = 1. 

A

B

C

A´

B´

C´

p

 
Menelaova věta 

Věta: (Cevova věta) Je dán trojúhelník ABC a bod M neležící na obvodě trojúhelníka ABC. 

Průsečíky přímek AM, BM, CM s přímkami BC, CA, AB označme po řadě A´, B´, C´. Potom je 

(ABC´) · (BCA´) · (CAB´) = −1. 

A

B

C

M

A´

B´
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Cevova věta 

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 čtyřúhelníka připouští, že daný útvar muže být i nekonvexní.  
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Čtyřúhelník 
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 Body A, B, C, D se nazývají vrcholy čtyřúhelníka, úsečky a = AB, b = BC, c = CD, d = DA se 

nazývají strany čtyřúhelníka a úsečky e = AC, f = BD nazýváme úhlopříčky. Vnitřní úhly 

čtyřúhelníka ABCD jsou úhly ∡DAB = α, ∡ABC = β, ∡BCD = γ, ∡CDA = δ. 

 Sjednocení stran tvoří tzv. obvod čtyřúhelníka, body čtyřúhelníka nenáležející obvodu 

jsou body vnitřku čtyřúhelníka, body nenáležející čtyřúhelníku jsou body vnějšku čtyřúhelníka. 

  

Čtyřúhelníky dělíme na: 

1. rovnoběžníky (a ∥ c, b ∥ d) 

 pravoúhelníky ( = 90°) – čtverec (a = b = c =d) a obdélník (a = b, c = d, 

a ≠ c) 

 kosoúhelníky (žádný vnitřní úhel není pravý) – kosočtverec (a = b = c = d) a 

kosodélník (a = b, c = d, a ≠ c) 

2. lichoběžníky (a ∥ c, b ∦ d) – a, c jsou základny a b, d ramena (např. rovnoramenný (b = d) a 

pravoúhlý) 

a

b
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d
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c
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Lichoběžník 

 

3. různoběžníky (a ∦ c, b ∦ d) – např. deltoid (a = d, c = b, a ≠ b) 

a b

c
d

 
Deltoid 

Věta: Protější strany rovnoběžníka jsou stejně dlouhé, protější úhly shodné, součet sousedních 

úhlů dává úhel přímý a úhlopříčky rovnoběžníka se navzájem půlí. 

Věta: Úhlopříčky obdélníka jsou stejně dlouhé. 

Věta: Úhlopříčky kosočtverce jsou navzájem kolmé. 

Věta: Úhlopříčky čtverce jsou stejně dlouhé a navzájem kolmé. 

 Čtyřúhelníky, kterým lze opsat kružnici, nazýváme tětivové čtyřúhelníky, např. obdélník, 

rovnoramenný lichoběžník, čtverec. Těm, kterým jde kružnice vepsat, nazýváme tečnové 

čtyřúhelníky, např. kosočtverec, deltoid, čtverec). Čtyřúhelník, jemuž můžeme zároveň kružnici 

opsat i vepsat (středy mohou, ale nemusejí splývat) se nazývá dvojstředový čtyřúhelník, např. 

čtverec. 
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a
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Tětivový, tečnový a dvojstředový čtyřúhelník 

Věta: Součet protějších vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníka je úhel přímý. 

Důkaz:  

Podle věty o středovém a obvodovém úhlu snadno nahlédneme, že platí 2α + 2γ = 360° (viz obr.) 

a odtud α + γ = 180°. Dále α + β + γ + δ = 360°, a proto β + δ = 180°. 
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Součet protějších vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníka 

Věta: Součty velikostí obou dvojic protějších stran tečnového čtyřúhelníka 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 dotykovým bodům Ta, Td) jsou stejné |ATd| = |ATa| (△ATdS ≅ △ATaS (Ssu)). Obdobně i pro 

délky tečen z bodů B, C a D. Jestliže |ATa| = x, |BTb| = y, |CTc| = z a |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. 
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Součet velikostí protějších stran v tečnovém čtyřúhelníku 
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 Na závěr tohoto textu se ještě zmíníme o tzv. Euklidovských konstrukcích. 

EUKLIDOVSKÉ KONSTRUKCE 

 Euklidovské konstrukce jsou konstrukce, které provádíme tzv. Euklidovskými prostředky, 

což jsou pravítko a kružítko.  

 Proto se každá Euklidovská konstrukce skládá z opakování pěti základních konstrukcí s 

pomocí bodů, úseček a kružnic, které byly vytvořeny již v předchozích krocích. Mezi základní 

konstrukce patří: 

1. Vytvoření úsečky protínající dva body.  

2. Vytvoření kružnice se středem v jednom bodě tak, aby protínala druhý bod.  

3. Vytvoření bodu, který leží v průsečíku dvou protínajících se úseček. 

4. Vytvoření jednoho nebo dvou bodů ležících v průsečíku kružnice a úsečky (pokud se 

protínají).  

5. Vytvoření jednoho nebo dvou bodů ležících v průsečíku dvou kružnic (pokud se 

protínají). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ase%C4%8Dka

