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 Nejdříve uvedeme definici pro geometrické zobrazení v rovině obecně. 

Definice: Geometrickým zobrazením v rovině rozumíme takové zobrazení množiny bodů roviny 

, kde ke každému     je přiřazen právě jeden bod     . Bod M se nazývá vzor, M´ je jeho 

obraz v daném zobrazení. Body M, pro jejichž zobrazení platí M=M´, se nazývají samodružné 

body v zobrazení. Množina obrazů všech bodů útvaru U se nazývá obrazem útvaru U. Je-li U´=U 

říkáme, že U je samodružný útvar zobrazení. 

  

 Nyní se budeme věnovat jednotlivým shodným a podobným zobrazením v rovině a jejich 

vlastnostem. 

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ 

Definice: Prosté zobrazení f roviny na sebe se nazývá shodné zobrazení, právě když pro každé 

dva body A, B z roviny  a jejich obrazy f(A)=A´, f(B)=B´ v rovině  platí            . 

Definice: Říkáme, že útvary U, U´ jsou shodné, právě když existuje shodné zobrazení f, v němž 

obrazem útvaru U je útvar U´, tj. f(U)=U´. 

Každé shodné zobrazení má tyto vlastnosti: 

1. Zobrazením úsečky AB je úsečka A´B´ s ní shodná. 

2. Obrazem polopřímky AB je polopřímka A´B´, obrazy opačných polopřímek jsou opět 

opačné polopřímky. 

3. Obrazem přímky AB je přímka A´B´. 

4. Obrazy rovnoběžných přímek jsou opět přímky rovnoběžné. 

5. Obrazem poloroviny pA je polorovina p´A´, obrazem opačné poloroviny je polorovina 

opačná. 

6. Obrazem úhlu AVB je úhel A´V´B´ shodný s úhlem AVB. Pokud se při zobrazení zachová 

orientace úhlů, pak zobrazení je přímé, pokud se nezachová a úhel se zobrazí na úhel 

s opačnou orientací, pak je zobrazení nepřímé. 
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 Přímé zobrazení Nepřímé zobrazení 

 

 Máme-li v rovině dána dvě shodná zobrazení Z1 a Z2, pak jejich složením získáme takové 

složené zobrazení, v němž pro všechna     platí, že X´´ je obrazem X v zobrazení Z právě 
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tehdy, když existuje bod X´ takový, že je obrazem bodu X v zobrazení Z1 a X´´ je obrazem bodu X´ 

v zobrazení Z2. Symbolicky zapisujeme Z = Z1Z2, X´´=Z(X)= Z1Z2(X). 

Věta: Složením dvou shodných zobrazení v rovině získáme shodné zobrazení v téže rovině. 

 Při skládání zobrazení je však nutné zachovávat přesné pořadí pro zobrazení, protože při 

skládání zobrazení neplatí komutativní zákon. 

 Protože každé shodné zobrazení je prosté, musí k němu existovat zobrazení inverzní. 

Pokud X´=f(X), pak X=f-1(X´). 

 Základními shodnými zobrazeními v rovině jsou identita, otáčení, středová souměrnost, 

posunutí (přímé shodnosti), osová souměrnost a posunuté zrcadlení (nepřímé shodnosti). 
 

IDENTITA 

Definice: Zobrazení v rovině , které přiřazuje každému bodu     tentýž bod X se nazývá 

identita. 

Věta: Má-li shodnost alespoň tři body, které neleží v přímce, je identitou. 

Věta: Všechny útvary v identitě jsou samodružné. 

A=A´

B=B´

C=C´

 
Identita 

 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 

Definice: Nechť je v rovině dána přímka o (osa souměrnosti). Osovou souměrností nazýváme 

zobrazení v rovině, v němž je každý bod osy o samodružný a každému bodu     je přiřazen bod 

X´ tak, že o je osa úsečky XX´. 

p=ṕ

X

X´

Y=Y´
o

 
Osová souměrnost 

Základní vlastnosti: 

1. Samodružné body jsou body na ose souměrnosti. 

2. Samodružné přímky osové souměrnosti jsou osa souměrnosti (silně samodružná) a 

všechny přímky kolmé na osu souměrnosti (slabě samodružné). 

3. Osová souměrnost je určena svou osou. 

4. Osová souměrnost je shodnost nepřímá, tj. mění smysl obíhání po obvodu trojúhelníka. 

5. Pro osovou souměrnost se používá zápis: O(o): X → X´ (čteme: v osové souměrnosti 

s osou o se bod X zobrazí na bod X´). 
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Příklady k procvičení: 

1) Jsou dány různoběžky a, u a kružnice c. Sestrojte čtverec ABCD s vrcholy A ∊ a, C ∊ c a 

úhlopříčkou BD na přímce u. 

2) Je dána přímka p a body A, B v téže polorovině s hraniční přímkou p. Najděte všechny 

body X na přímce p takové, že               . 

3) Narýsujte konvexní úhel AVB a kružnici k, která s ním nemá společný bod. Sestrojte 

všechny kosočtverce VXZY, které mají vrcholy X, Y na ramenech úhlu a vrchol Z na k. 

4) Uvnitř jedné poloroviny s hranicí p leží dvě kružnice k1, k2, které se neprotínají. Sestrojte 

všechny body P přímky p, z nichž lze vést ke k1 a k2 takové tečny, že p je osou jedné 

dvojice vrcholových úhlů jimi sevřených. 

5) Přímky s, o se protínají pod úhlem 45° v bodě V, na přímce s jsou dány body S1, S2 tak, že 

                 . Jsou to středy kružnic k1(S1, 40), k2(S2, 20). Sestrojte úsečky XY 

s osou o a koncovými body na kružnicích. 

6) Je dána přímka p a body A ∊ p, P   p tak, že        . Sestrojte bod X   p tak, aby 

lomená čára PX, XA měla délku 80. Určete všechna řešení. 

7) Je dána úsečka MN a přímka p protínající úsečku MN v jejím vnitřním bodě P. Sestrojte 

na přímce p bod V tak, aby polopřímka VP byla osou úhlu MVN. 

8) Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dán součet velikostí jeho stran a + b, c a velikost výšky va. 

9) Sestrojte trojúhelník, je-li dáno: 

a) c, a + b,  

b) a + b + c, , 

c) c, , a – b < 0. 

10) Sestrojte rovnostranný trojúhelník, je-li dána kružnice k jemu vepsaná a bod L ležící na 

jedné jeho straně. 

11) Sestrojte lichoběžník ABCD, je-li dána kratší základna CD = c, obě ramena BC = b, AD = d a 

rozdíl úhlů přilehlých k delší základně                  . 

12) Sestrojte čtverec ABCD, je-li dán rozdíl u – a jeho úhlopříčky a strany. 

13) Sestrojte kosočtverec ABCD určený vnitřním úhlem  a součtem obou úhlopříček e + f. 

14) Sestrojte čtyřúhelník ABCD, jsou-li dány velikosti všech čtyř jeho stran a, b, c, d (c < d) a 

je-li známo, že úhlopříčka BD je osou úhlu . 

 

OTÁČENÍ (= ROTACE) 

Definice: Nechť je dán bod S a orientovaný úhel             . Otáčením rozumíme 
zobrazení v rovině, v němž je bod S samodružný a každému bodu     je přiřazen bod X´ tak, že 
      je roven orientovanému úhlu      a           . Bod S se nazývá střed otáčení, úhel 
     se nazývá úhel otáčení. 
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S
A

B

X
X´

 
Otáčení 

Poznámka: Je-li úhel otáčení lichým násobkem 180° dostaneme středovou souměrnost, je-li úhel 

otáčení sudým násobkem 180° dostaneme identitu. Tyto případy jsou v dalším textu vyloučeny. 

Základní vlastnosti: 

1. Jediný samodružný bod je střed S. 

2. Otáčení nemá samodružné přímky. 

3. Otáčení převádí každou přímku v přímku s ní různoběžnou. 

S A

B

a

a´

 
Obraz přímky v otáčení 

4. Otáčení je určeno svým středem a další dvojicí odpovídajících si bodů.  

5. Otáčení je shodnost přímá. 

6. Otáčení značíme: R(S,     ): X → X´. 

Věta: Každé otáčení lze složit ze dvou osových souměrností, jejichž osy procházejí středem 

otáčení S a obráceně. 

S
X

X´

X1

1

2
o

o

 
Otáčení složením osových souměrností 

Poznámka: Jednu z os dvou osových souměrností lze zvolit libovolně, osa druhé osové 

souměrnosti je však jednoznačně učena (musíme ji dorýsovat). 

 

Příklady k procvičení: 

1. Je dána kružnice k(S, r), bod A vně kružnice a délky r´, d, d < 2r. Bodem A veďte kružnici o 

poloměru r´, která na kružnici k vytíná tětivu délky d. 
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2. Do kosočtverce ABCD vepište rovnostranný trojúhelník PQR s vrcholem P na straně AB 

tak, aby platilo:           . 

3. Jsou dány dvě různoběžky p, q a mimo ně bod A. Sestrojte čtverec ABCD tak, aby B ∊ p, D 

∊ q. 

4. Jsou dány různoběžky a, b a bod C, který na nich neleží. Sestrojte rovnoramenný 

trojúhelník ABC tak, aby                      a aby body A ∊ a, B ∊ b. 

5. Je dána čtverec ABCD a jeho vnitřní bod M. Sestrojte všechny rovnostranné trojúhelníky 

KLM, které mají vrcholy K, L na hranici čtverce. 

6. Je dána přímka p, bod A a kružnice k. Sestrojte všechny čtverce ABCD, které mají vrchol B 

na p a vrchol D na k. 

7. Je dán čtverec KLMN o straně a a úsečka UV. Sestrojte čtverec ABCD, jehož každý vrchol 

leží na jedné straně čtverce KLMN a jehož strana          . 

8. Jsou dány tři různé rovnoběžky a, b, c a na a bod A. Sestrojte rovnostranný trojúhelník 

ABC tak, aby měl vrcholy postupně na rovnoběžkách a, b, c. 

 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

Definice: Geometrické zobrazení v rovině, které pevnému bodu S přiřazuje týž bod S a každému 

bodu X S bod X´ tak, že bod S je středem úsečky XX´, se nazývá středová souměrnost 

(souměrnost podle středu). Bod S se nazývá střed souměrnosti. Značíme S(S). 

S XX´
 

Středová souměrnost 

 

Základní vlastnosti: 

1. Samodružnými přímkami (slabě samodružnými) jsou všechny přímky procházející 

středem souměrnosti. 

2. Samodružný bod je pouze střed souměrnosti. 

3. Každá přímka se zobrazí na přímku s ní rovnoběžnou. 

S

a

a´

A´

A

 
Zobrazení přímky v osové souměrnosti 

4. Středová souměrnost je dostatečně určena svým středem. 

5. Středová souměrnost je přímá shodnost. 
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Příklady k procvičení: 

1. Jsou dány dvě kružnice k1, k2, které mají dva různé společné body C, M. Sestrojte 

trojúhelník ABC tak, aby jeho vrchol A ležel na kružnici k1, vrchol B na kružnici k2 a strana 

AB byla bodem M půlena. 

2. Jsou dány dvě soustředné kružnice k1(O, 2), k2(O,3) a bod S na k1. Sestrojte rovnoběžník 

ABCD se středem v bodě S tak, aby platilo      ∊ k1,      ∊ k2. 

3. Je dána přímka p, kružnice k(S, r) a body S1, S2 navzájem různé. Sestrojte trojúhelník ABC 

tak, aby jeho vrchol A ∊ p, B ∊ k a body S1, S2 po řadě středy stran AC, BC. 

4. Je dána kružnice k(S, r) a bod A S. Ke každému bodu X na kružnici k určete bod Y tak, že 

daný bod A je středem úsečky XY. 

5. Je dán trojúhelník PCQ a uvnitř tohoto trojúhelníku bod T. Sestrojte trojúhelník ABC tak, 

aby bod T byl jeho těžištěm, aby bod A ležel na polopřímce CP a bod B na polopřímce CQ. 

6. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: ta = 60, tb = 72, tc = 48. 

7. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: c, ta a úhel , který svírá ta se stranou AC. 

8. Je dána kružnice k(O, r), přímka p mající od jejího středu vzdálenost v a bod S uvnitř 

poloroviny pO. Sestrojte úsečku se středem S, která má krajní body K, P po řadě na 

kružnici k a na přímce p. 

9. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: , ta, tb. 

 

 

POSUNUTÍ (= TRANSLACE) 

Definice: Nechť je dán vektor   . Posunutím rozumíme zobrazení v rovině, v němž je každému 

bodu X přiřazen bod X´ tak, že               . Vektor    se nazývá vektor posunutí a určuje směr a 

velikost tohoto posunutí. 

X

X´
a-

 
Posunutí 

Základní vlastnosti: 

1. Nemá žádný samodružný bod. 

2. Všechny přímky XX´ jsou rovnoběžné, všechny úsečky XX´ jsou shodné. 

3. Všechny samodružné (slabě) přímky jsou právě přímky 

rovnoběžné se směrem posunutí. 

 

 

 
A

A´

a-

B

B´

a=a´
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4. Složením dvou rovnoběžných posunutí dostaneme buď identitu, nebo posunutí. 

5. Při skládání posunutí nezáleží na pořadí. 

6. Posunutí je jednoznačně určeno jednou dvojicí bodů XX´ (vzoru a obrazu). 

7. Posunutí značíme: T(  ): X → X´ (v posunutí určeném vektorem    se bod X zobrazí na bod X´). 

Věta: Každé posunutí lze složit ze dvou osových souměrností, jejichž osy jsou kolmé ke směru 

posunutí. Jednu z těchto os lze zvolit libovolně, druhá je tím jednoznačně určena. 

X

X´

X

o

o

1

1

2

 
Posunutí složením osových souměrností 

 

Máme-li v rovině danou shodnost, která není žádnou ze základních uvedených shodností, pak lze 

na základě vlastností skládání shodností odvodit větu: 

Věta: Každé shodné zobrazení v rovině lze rozložit na nejvýše tři osové souměrnosti. 

Poznámka: Přímou shodnost lze rozložit na dvě osové souměrnosti, nepřímou pak na tři. 

 

Příklady k procvičení: 

1) Jsou dány dvě kružnice k(S, 35), l(O, 20), pro které        , a přímka s, která má 

odchylku od přímky SO 30°. Sestrojte přímku rovnoběžnou s přímkou s, která na 

kružnicích vytíná shodné tětivy. 

2) Místa AB na opačných březích řeky (a ‖ b). Určete místo pro most přes řeku (kolmý 

k břehům), aby silniční úseky z míst A, B k mostu měly minimální součet délek. 

3) Sestrojte čtyřúhelník ABCD, jehož úhlopříčky svírají pravý úhel, je-li dáno:      

                           . 

4) Je dán           . Uvnitř polopřímky PN jsou dány dva body A, B tak, že      

        . Na polopřímce PM sestrojte body X, Y tak, aby ve čtyřúhelníku AXYB platilo: 

                      . 

5) Jsou dány tři různé body A, B, C neležící v přímce. Veďte bodem A přímku tak, aby B, C 

měly od ní stejnou vzdálenost. 

6) Je dána kružnice k(S, r) její dvě rovnoběžné tečny t, t´ a přímka p, která je protíná pod 

úhlem 60°. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC s vrcholy A, B na přímkách t, t´ a 

s vrcholem C na kružnici k tak, aby strana AB byla rovnoběžná s přímkou p. 

7) Jsou dány body P, Q, R, S ležící na jedné přímce. Sestrojte čtverec KLMN tak, aby P ∊ KL, 

Q ∊ MN, R ∊ ML, S ∊ KN. 

8) Přímky a ‖ b a přímky c ‖ d určují dva protínající se pásy, bod O je libovolný bod. Bodem 

O veďte přímku m, která dané pásy protne ve shodných úsečkách. 
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9) Do trojúhelníku ABC vepište obdélník MNPQ s jednou stranou na AB, je-li dána velikost 

úhlopříčky obdélníku e. 

10) Jsou dány dva protínající se rovinné pásy. Daným bodem A veďte přímku, jejíž úsek 

omezený jedním pásem je n-násobkem úseku omezeného druhým pásem (n = 1/3, n =3). 

11) Je dána kružnice k(S, r) s vyznačeným průměrem PQ a nesečna p této kružnice. Na p je 

dána bod A. Přímka p je rovnoběžná s PQ. Sestrojte bod Z kružnice, který má tu 

vlastnost, že průsečíky X, Y přímek PZ a QZ s přímkou p jsou souměrně sdružené podle A. 

12) Je dána kružnice k(S, r) a dva různé body P, Q. Sestrojte dvě různé rovnoběžky p, q 

procházející body P, Q tak, aby protínaly kružnici k v bodech X, Y omezující čtvrtinu 

kružnice. 

13) Daným bodem A veďte přímku p tak, aby součet nebo rozdíl vzdáleností této přímky od 

dvou různých bodů B, C byl roven danému číslu d > 0. 

14) Sestrojte trojúhelník, je-li dáno: 

a)  va, vb, tc. 

b) va, vc, tc. 

c) vb, ta. 

d) va, vb, tb. 

e) vc, ta. 

15) Sestrojte rovnoběžník ABCD, jsou-li dány velikosti jeho stran a = AB, b = BC a velikost 

úhlu              , kde S je průsečík úhlopříček. 

16) Sestrojte čtyřúhelník ABCD, jsou-li dány velikosti stran a, b, c a dvou úhlů , které 

přiléhají ke čtvrté straně. 

 

POSUNUTÉ ZRCADLENÍ 

Definice: Shodnost složená z osové souměrnosti a translace ve směru její osy se nazývá posunuté 

zrcadlení. 

X

X´

X1

o

a-

 
Posunuté zrcadlení 

Základní vlastnosti: 

1. Nemá žádný samodružný bod. 

2. Má jedinou slabě samodružnou přímku tj. osu souměrnosti. 

3. Posunuté zrcadlení je shodnost nepřímá. 

Věta: Posunuté zrcadlení lze složit ze středové souměrnosti a osové souměrnosti, jejíž osa 

neprochází středem souměrnosti. 
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PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ 

Definice: Zobrazení v rovině se nazývá podobným zobrazením (podobností), jestliže každé úsečce 

AB přiřazuje úsečku A´B´ pro jejíž velikost platí                  . Koeficient k nazýváme 

poměr podobnosti. 

Pozn.: z definice podobnosti přímo vyplývá, že shodnost je podobnost pro koeficient k = 1. 

 Podobnost stejně jako shodnost rozdělujeme na podobnost přímou a podobnost 

nepřímou. 

Definice: Dva geometrické útvary U, U´ se nazývají podobné, lze-li najít podobné zobrazení, které 

převádí útvar U na útvar U´. 

Základní vlastnosti: 

1. Obraz přímky AB je přímka A´B´, polopřímky AB je polopřímka A´B´, obrazem poloroviny 

pA je polorovina p´A´. 

2. Obrazem úhlu      je úhel         shodný s úhlem     . 

  

Důležitým zvláštním případem podobného zobrazení v rovině je stejnolehlost (homotetie). 

STEJNOLEHLOST 

Definice: Nechť je dán pevný bod S a reálné číslo      . Každému bodu X roviny je přiřazen bod 

X´ tak, že 

1. Bodu S je přiřazen opět bod S. 

2. Bodu X  S je přiřazen bod X´ tak, aby platilo             , přičemž je-li    , leží bod 

X´ na polopřímce SX, je-li    , leží bod X´ na polopřímce opačné. 

S

S

X

X

X´

X´

>0

<0





 

Stejnolehlost 

 Protože je stejnolehlost podobností, splňuje základní vlastnosti podobnosti. Kromě nich 

však splňuje vlastnosti následující: 

1. Stejnolehlost má jediný samodružný bod a to střed S. 

2. Samodružné (slabě) přímky jsou právě všechny přímky 

procházející středem. 

3. Stejnolehlost převádí každou přímku na přímku s ní 

rovnoběžnou. 

 
 

 Přímky ve stejnolehlosti 

S

a=a´b

b´
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4. Stejnolehlost je dána středem S a jednou dvojicí odpovídajících si bodů, které leží na 

přímce jdoucí bodem S. 

5. Stejnolehlost je přímá podobnost. 

6. Dvě kružnice o různých poloměrech jsou stejnolehlé ve dvou stejnolehlostech. Dvě 

kružnice o stejných poloměrech jsou stejnolehlé v jediné stejnolehlosti, která je zároveň 

středovou souměrností (    ). Středy stejnolehlosti leží na spojnici středů kružnic. 

  

 Středy stejnolehlosti dvou kružnic určíme pomocí průměrů zadaných kružnic, které jsou 

rovnoběžné, a proto si odpovídají ve stejnolehlosti. Bod X průměru jedné kružnice odpovídá 

bodu X´ (příp. X´´) na průměru druhé kružnice. Na přímce XX´ (příp. XX´´) a na spojnici středů leží 

střed stejnolehlosti S1 (příp. S2). 

O O´

X

X´

X´´

S S1 2

 
Stejnolehlost dvou kružnic 

 Pomocí středů stejnolehlosti kružnic lze sestrojit společné tečny těchto kružnic. Tyto 

tečny totiž procházejí právě středy stejnolehlosti kružnic. 

O O´S1 S
2

t

t t

t

1

2 3

4

 
Společné tečny dvou kružnic 

 

Věta: Každou podobnost v rovině lze složit ze stejnolehlosti a některé shodnosti v libovolném 

pořadí. 

 

Příklady k procvičení: 

1. Zobrazte lichoběžník ABCD ve stejnolehlosti se středem v průsečíku jeho úhlopříček a 

s koeficientem 

a) k = 1/2, 

b) k = -1/2. 

2. Zobrazte trojúhelník ABC ve stejnolehlosti s koeficientem k = 2 a se středem S, který je 

uvnitř trojúhelníku ABC. 

3. Obdélník ABCD zmenšete v poměru 1:2 ve stejnolehlosti se středem na ose AB. Kolik je 

takových stejnolehlostí? 
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4. Je dána kružnice k(S, r) a na ní dva body A, B. Nalezněte její tětivu tak, aby byla oběma 

poloměry rozdělena na tři stejné díly. 

5. Do trojúhelníku ABC vepište rovnoramenný trojúhelník AXY se základnou AY tak, aby X ∊ 

AC, XY ‖ AB, Y ∊ BC. 

6. Je dána kružnice k(S, r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu XY tak, 

aby platilo              . 

7. Jsou dány tři nekolineární body A, B, C. Určete bod X ∊ CA a Y ∊ CB tak, aby platilo: 

              . 

8. Různoběžky a, b se protínají v nepřístupném bodě X, bod R neleží na žádné z nich. 

Sestrojte přímku m = RX. (Návod: za střed stejnolehlosti je možné zvolit bod R nebo bod X.) 

9. Sestrojte úhlopříčky ve čtyřúhelníku ABCD, ve kterém jsou protilehlé body B, D 

nepřístupné. 

10. Do daného trojúhelníka vepište trojúhelník, jehož strany jsou rovnoběžné s danými 

přímkami p1, p2, p3 (návod: sestrojte nejprve libovolný trojúhelník, který má strany 

rovnoběžné s danými přímkami a jen dva vrcholy na stranách daného trojúhelníka). 

11. Sestrojte kružnici, která má střed na dané přímce o, dotýká se jiné dané přímky t a 

prochází daným bodem M. 

12. Sestrojte kružnici k, která se dotýká dvou daných kružnic k1, k2 o středech O1, O2, a to 

kružnice k1 v daném bodě A. 

13. Je dán dutý úhel XVY a jeho vnitřní bod P 

a) Bodem P veďte přímku p tak, aby úsečky VA, VB vyťaté přímkou p na ramenech 

daného úhlu měly délky v poměru              . 

b) Bodem P veďte přímku q tak, aby úsečky PA, PB, které na přímce q vytínají 

ramena daného úhlu, měly délky v poměru              . 

14. Je dána délka d a dutý úhel AVB. Uvnitř tohoto úhlu sestrojte bod M tak, aby jeho 

vzdálenost od vrcholu V byla d a poměr jeho vzdáleností od ramen úhlu byl 3:4. 

15. Je dán trojúhelník ABC. Na jeho stranách AC, BC určete body X, Y tak, aby úsečky AX, XY, 

YB byly shodné. 

16. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: 

a) , , vc (+<180°), 

b) , , tc (+<180°), 

c) va = 50, a : b : c = 2 : 3 : 4. 

17. Je dána přímka a a bod S, který na ní neleží. Sestrojte přímky b, c rovnoběžné s přímkou 

a tak, aby platily tyto rovnosti                . 

18. Je dána kružnice k, její tečna t a bod T ∊ t, který není jejím dotykovým bodem. Sestrojte 

kružnici, která se dotýká kružnice k a přímky t v bodě T. 

19. Je dána přímka t, kružnice k a bod T ∊ k. Sestrojte kružnici s tečnou t, která se dotýká 

kružnice k v bodě T. 

 


