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 Mnohoúhelník (též n-úhelník) je část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý 

počet bodů (nejméně tři), z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce.  

Přesnější definice je tato:  

Definice: Mnohoúhelník je omezená část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou. 

1. Body, které určují mnohoúhelník, se nazývají vrcholy mnohoúhelníku.  

2. Úsečky, které spojují sousední vrcholy, se nazývají strany mnohoúhelníku.  

3. Úsečky, které spojují nesousední vrcholy, se nazývají úhlopříčky.  

4. Úhly, které svírají sousední strany, se nazývají vnitřní úhly mnohoúhelníka.  

5. Počet vrcholů, stran a vnitřních úhlů je v jednom mnohoúhelníku stejný a tento počet 

určuje název mnohoúhelníku: trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník, … 

 

Druhy mnohoúhelníků 

Všechny mnohoúhelníky se dělí na: 

1. pravidelné (všechny strany i vnitřní úhly jsou shodné) a nepravidelné, 

2. konvexní (všechny vnitřní úhly jsou menší než 180°) a nekonvexní (alespoň jeden vnitřní 

úhel je vetší než 180°), 

3. pravoúhelníky (všechny vnitřní úhly jsou pravé, příp. 270°) a nepravoúhelníky (aspoň 

jeden vnitřní úhel se nerovná pravému úhlu).  

 Jestliže existuje taková kružnice, na níž leží všechny vrcholy daného mnohoúhelníku, pak 

říkáme, že je mnohoúhelníku opsaná. Mnohoúhelník, kterému lze opsat kružnici se nazývá 

tětivový (jeho strany jsou tětivami opsané kružnice).  

 Jestliže existuje kružnice taková, kterou lze vepsat mnohoúhelníku, a všechny strany 

tohoto se kružnice dotýkají, pak takový mnohoúhelník nazýváme tečnový (jeho strany jsou 

tečnami vepsané kružnice). 

 

Vlastnosti: 

a) Obvod mnohoúhelníku o se vypočte jako součet všech jeho stran: 

         , 

 kde a, b, c, ... jsou jednotlivé strany mnohoúhelníka. 

b) Obsah obecného mnohoúhelníka S se vypočte pomocí rozložení mnohoúhelníka na 

vhodné vzájemně se nepřekrývající trojúhelníky, obdélníky nebo čtverce, jejichž obsahy 

S1, S2, … se vypočítají podle známých vzorců a následně sečtou: 

          

c) Součet vnitřních úhlů mnohoúhelníku je roven: 

          

d) Počet úhlopříček obecného n-úhelníku určíme ze vztahu: 

 

 
       

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ase%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Definice_%28matematika%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lomen%C3%A1_%C4%8D%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28mnoho%C3%BAheln%C3%ADk%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ase%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahlop%C5%99%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_%C3%BAhel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0esti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Shodnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opsan%C3%A1_kru%C5%BEnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Btiva_%28geometrie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obsah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obd%C3%A9ln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctverec
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Konstrukce nepravidelného mnohoúhelníka 

 Nepravidelný mnohoúhelník sestrojíme podobně jako různoběžník. Podle toho, které 

prvky jsou dány, rozdělíme mnohoúhelník vhodně na trojúhelníky a sestrojujeme postupně 

jednotlivé trojúhelníky. (Trojúhelníky, na které mnohoúhelník rozdělíme, se mohou popř. i 

překrývat.)  

A

B

C

D

E

 
Nepravidelný mnohoúhelník 

 Počet prvků, jimiž je určen nepravidelný mnohoúhelník, zjistíme tak, že mnohoúhelník 

rozdělíme úhlopříčkami vedenými z jediného vrcholu na trojúhelníky a spočítáme všechny 

úsečky (včetně stran). Tak například nepravidelný pětiúhelník je určen sedmi prvky, šestiúhelník 

devíti prvky atd. 

PRAVIDELNÉ MNOHOÚHELNÍKY 

 Každý pravidelný n-úhelník je dvojstředový, opsaná i vepsaná kružnice mají společný 

střed. Pro n sudé existuje ke každému vrcholu protější vrchol a ke každé straně protější strana s 

ní rovnoběžná. Přímky spojující středy protějších stran a přímky spojující protější vrcholy jsou 

osami souměrnosti n-úhelníku, jejich průsečík je středem opsané a vepsané kružnice a je také 

středem souměrnosti n-úhelníku. 

S
r

r´

 
Dvojstředový mnohoúhelník 

 Pro n liché existuje ke každému vrcholu protější strana. Přímky spojující vrchol se 

středem protější strany jsou osy souměrnosti, jejich průsečík je středem opsané a vepsané 

kružnice. Pravidelné n-úhelníky pro n liché nejsou středově souměrné. 
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 Pravidelný n-úhelník lze rozdělit na n rovnoramenných trojúhelníků se základnou o délce 

a (délka strany n-úhelníku), výškou ρ (poloměr vepsané kružnice) a rameny o délkách r (poloměr 

opsané kružnice). Obvod o pravidelného n-úhelníku je dán vztahem       a jeho obsah  

           . 

Konstrukce pravidelného mnohoúhelníka 

 Pravidelný mnohoúhelník je určen jediným vhodným prvkem, tímto prvkem nemůže být 

úhel. Nejčastěji vepisujeme pravidelný mnohoúhelník do kružnice o daném poloměru a tato 

kružnice je pak mnohoúhelníku opsána. 

 

PĚTIÚHELNÍK 

 Pětiúhelník (pentagon) je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s pěti vrcholy a pěti 

stranami. Součet velikostí vnitřních úhlů pětiúhelníku je přesně 540° (3π). 

Konstrukce pravidelného pětiúhelníka: 

1. Máme-li zvolenou kružnici, které chceme vepsat pětiúhelník, pak v něm zvolíme dva 

sdružené průměry KL, MN. 

2. Na jednom poloměru (např. SL) nalezneme střed O. 

3. Sestrojíme kružnici k(O, r =     ). 

4. Tato kružnice protne průměr KL v bodě X. 

5. Vzdálenost      je rovna délce strany pravidelného pětiúhelníku vepsaného dané 

kružnici. 

K L

M

N

S OX
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Konstrukce pravidelného pětiúhelníka 

 

ŠESTIÚHELNÍK 

 Šestiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník, se šesti vrcholy a šesti 

stranami. Součet velikostí vnitřních úhlů šestiúhelníku je přesně 720° (4π). 

Vnitřní úhly pravidelného šestiúhelníka (všechny strany a úhly jsou si rovné) mají velikost 

120°. Stejně jako čtverce a rovnostranné trojúhelníky, lze i šestiúhelníky poskládat vedle sebe 

bez mezer a zcela tak vyplnit rovinu. Tímto způsobem jsou vytvářeny včelí plástve. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctverec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnostrann%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1stev&action=edit&redlink=1
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Konstrukce pravidelného šestiúhelníka: 

1. Zvolíme kružnici o daném poloměru. 

2. Poloměr kružnice je zároveň délkou strany pravidelného šestiúhelníka vepsaného dané 

kružnici. 

S
r

r
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Pravidelný šestiúhelník 

 

SEDMIÚHELNÍK 

 Sedmiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník, se sedmi vrcholy a sedmi 

stranami. Jeho vrcholy leží na obvodu opsané kružnice a strany jsou tečnami kružnice vepsané. 

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního sedmiúhelníku je přesně 900° (5π). 

Konstrukce pravidelného sedmiúhelníka: 

1. Zvolíme kružnici o daném poloměru r. 

2. Zvolíme libovolný poloměr AS této kružnice. 

3. Poté sestrojíme kružnici k(A, r). 

4. Vzdálenost průsečíku výše zmíněných dvou kružnic od poloměru AS je délka strany 

pravidelného sedmiúhelníka. 

SA

k

r
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Konstrukce pravidelného sedmiúhelníku 

Poznámka: Konstrukce za použití pravítka a kružítka je pouze přibližná, neexistuje způsob, jak 

konstrukci udělat pomocí těchto nástrojů úplně přesně. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvexn%C3%AD_mno%C5%BEina
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OSMIÚHELNÍK 

 Osmiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník, s osmi vrcholy a osmi 

stranami. Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního osmiúhelníku je přesně 1080° (6π). 

Konstrukce pravidelného osmiúhelníka: 

 Je-li zvolená kružnice, které chceme vepsat osmiúhelník, pak nejdříve této kružnici 

vepíšeme čtverec. Poté jí vepíšeme ještě jeden čtverec, který je vůči prvnímu čtverci otočený o 

45°. Vrcholy těchto dvou čtverců jsou zároveň vrcholy pravidelného osmiúhelníka, který je 

vepsaný dané kružnici. 

45°

S
r

r

 
Konstrukce pravidelného osmiúhelníka 

 

DESETIÚHELNÍK 

 Desetiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník, s deseti vrcholy, deseti 

stranami a třiceti-pěti úhlopříčkami. Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního desetiúhelníku je 

přesně 1440° (8π). 

Konstrukce pravidelného desetiúhelníku: 

 Sestrojením os pětiúhelníka vepsaného dané kružnici, které protnou kružnici opsanou 

pětiúhelníku, vzniknou vrcholy, které spolu s vrcholy pětiúhelníka tvoří desetiúhelník. 

S

 
Konstrukce pravidelného desetiúhelníka pomocí os stran pětiúhelníka 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvexnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahlop%C5%99%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvexnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
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 Délku strany pravidelného desetiúhelníka vepsaného dané kružnici získáme také 

z konstrukce strany pravidelného pětiúhelníka (viz. výše). Při této konstrukci je délkou strany 

desetiúhelníka, délka úsečky XS. 

K L

M

N
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Konstrukce strany pravidelného desetiúhelníka 

 

DVANÁCTIÚHELNÍK 

 Dvanáctiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník, s dvanácti vrcholy a 

dvanácti stranami. Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního dvanáctiúhelníku je přesně 1800° 

(10π). 

Konstrukce pravidelného dvanáctiúhelníku: 

 Sestrojením os stran šestiúhelníku vepsaného dané kružnici, které protnou danou 

kružnici, vzniknou vrcholy, které spolu s vrcholy šestiúhelníku tvoří dvanáctiúhelník. 

S
r

 
Pravidelný dvanáctiúhelník 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrchol_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_%28geometrie%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvexnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
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PŘÍKLADY 

1) Sestrojte pětiúhelník ABCDE, je-li                                    

                                         . 

 Náznak řešení: Nakreslíme náčrt a vyznačíme v něm dané prvky. Pětiúhelník si v náčrtu 

rozdělíme na trojúhelníky, které sestrojíme. Řešení je možné, protože všechny 

trojúhelníky splňují trojúhelníkovou nerovnost. 

2) Sestrojte pravidelný šestiúhelník ABCDEF (a = 3 cm) a v jeho vrcholech sestrojte tečny ke 

kružnici jemu opsané. 

3) Sestrojte kružnici vepsanou libovolnému pravidelnému desetiúhelníku. 

4) Sestrojte pravidelný dvanáctiúhelník, tak aby narýsovaná úsečka AB byla jeho stranou. 

5) Sestrojte libovolný pravidelný čtrnáctiúhelník. 

6) Sestrojte pravidelný desetiúhelník, jehož středový úhel je 36o. 

7) Sestrojte pravidelný pětiúhelník, kde platí: Kružnice opsaná tomuto pětiúhelníku má 

poloměr 7 cm. 

8) Sestrojte pravidelný sedmiúhelník, kde platí:  

Kružnice opsaná tomuto sedmiúhelníku má poloměr 5,5 cm. 

9) Do kružnice o poloměru r = 6 vepište osmiúhelník ABCDEFGH tak, aby               

                                              .  

Náznak řešení:  Na dané kružnici sestrojíme kružnici        a na ní body A, B, X, Y, Z tak, 

aby                                    a aby na ní tyto body ležely v daném 

pořadí (ve smyslu chodu hodinových ručiček). Zbývající kruhový oblouk rozdělíme na čtyři 

stejné oblouky.  Tím dostaneme na obvodu 8 bodů, jejichž vzdálenosti odpovídají délkám 

stran hledaného osmiúhelníka. Ty jsou, však uspořádány ve špatném pořadí. Proto úsečky 

přeneseme na kružnici tak, aby byly uspořádány v souladu se zadáním. 

10) Konvexní pětiúhelník ABCDE zapište jako průnik svých polorovin. 

11) Sestrojte pravidelný osmiúhelník, je-li dána jeho opsaná kružnice k(S; r). 

12) Narýsujte libovolný konvexní mnohoúhelník. 

13) Narýsujte konvexní šestiúhelník ABCDEF. Vyznačte v něm všechny úhlopříčky. 

14) Narýsujte pětiúhelník s jedním nekonvexním úhlem 

15) Narýsujte libovolný nekonvexní mnohoúhelník se dvěma nekonvexními úhly. 

16) Načrtněte čtyřúhelník, pro který platí: 

a) má všechny vnitřní úhly pravé, 

b) má dva vnitřní úhly pravé, 

c) má pouze jeden vnitřní úhel pravý, 

d) má pouze jeden vnitřní úhel pravý a je nekonvexní, 

e) má dva vnitřní úhly tupé a dva vnitřní úhly ostré, 

f) má všechny vnitřní úhly tupé. 


