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Anotace:
Tato SOČ je zaměřená na některé netradiční partie geometrie, které se běžně neprobírají na 

středních školách. Geometrie je plná zajímavých netriviálních vztahů. Tyto vztahy se snažím ve své 

práci zkoumat a hlavně dokazovat (jsou to právě důkazy, díky kterým se matematika odlišuje od 

jiných věd). Důkazy někdy vedu i více různými způsoby, čímž chci zviditelnit různorodost a 

bohatost cest, jak dospět ke stejnému závěru. Práce je částečně propojena i s některými partiemi 

fyziky, např. s klasickou mechanikou a optikou.

Anotation:
This SOČ is focused on some unconventional parts of geometry, which is not usually taught on high 

schools. Geometry is full of interesting and non-trivial relations. I try to study and primarily prove 

them (it is the proofs which differentiate mathematics from any other science). Proofs are 

sometimes lead in different ways, which I´ve funcionally done to show the richness of ways, how to 

come to the same result. Work is partially connected to some parts of physics, for example to 

classical mechanics and optics.
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Souhrn předpokládaných znalostí
Práce předpokládá jisté minimální znalosti čtenáře z planimetrie, goniometrie a trigonometrie. 

Potřebné poznatky jsou zde stručně shrnuty, uvádět k nim důkazy jsem nepovažoval za nutné, lze je 

najít ve většině středoškolských učebnic. Ostatní potřebné poznatky bývají uvedeny přímo v dané 

kapitole, kde jsou potřeba. Dále se od čtenáře očekává znalost všech základních zobrazení: shodná 

zobrazení (posunutí, otočení, osová souměrnost, středová souměrnost) a podobná zobrazení 

(stejnolehlost). 

Věta (o součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku):

Součet vnitřních úhlů libovolného trojúhelníku je roven 180 °.

Věta (o shodnosti trojúhelníků):

Dva trojúhelníky jsou shodné, právě tehdy, když:

a) se shodují ve všech třech stranách (sss)

b) se shodují ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném (sus)

c) se shodují ve straně a obou úhlech k ní přilehlých (usu)

d) se shodují ve dvou stranách a úhlu naproti nejdelší straně (Ssu)

 Věta (o podobnosti trojúhelníků):

Dva trojúhelníky jsou podobné právě tehdy, když:

a) se shodují poměry libovolné odpovídající dvojice stran

b) se shodují v poměru jedné dvojice stran a úhlu mezi těmito stranami

c) se shodují ve dvou úhlech

Věta (Pythagorova):

Je-li trojúhelník pravoúhlý, pak pro jeho odvěsny o délkách a, b a jeho přeponu c platí vztah 

a2b2=c2

Věta (obrácená k větě Pythagorově):

Pokud pro strany trojúhelníku a, b, c platí vztah a2b2=c2 , pak je trojúhelník pravoúhlý 

s přeponou c.
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Věta (Thaletova kružnice):

Úsečka AB je z bodu C vidět pod pravým úhlem právě tehdy, když leží na kružnici sestrojené nad 

průměrem AB. Tuto kružnici nazýváme Thaletova.

Definice:

Pro x≠90°k⋅180 ° ;k∈ℤ  je definována funkce tangens jako tg x = sin x 
cos x  .

Definice:

Pro x≠k⋅180 ° ; k∈ℤ je definována funkce kotangens jako cotg x = cos x 
sin x

Věta (Pythagorova věta v goniometrickém tvaru):

Pro libovolné x platí sin2 xcos2 x=1 .

Věta:

Pro libovolné x≠k⋅90 ° ; k∈ℤ platí tg x = 1
cotg  x .

Věta (součtové vzorce):

Pro libovolnou dvojici čísel x, y platí následující vztahy:

sin x y=sin x cos  y sin  y cos x 

cos x y =cos x cos  y −sin y cos x 

Navíc jsou-li čísla x , y , x y≠90 °k⋅180 ° , pak platí i vzorec:

tg x y = tg  xtg  y 
1−tg x tg  y  .

Věta (sinová):

Pro standartně značené strany a, b, c a úhly α, β, γ v trojúhelníku ABC platí vztah:

a
sin 

= b
sin 

= c
sin .

Rozšíření:

Označíme-li poloměr kružnice opsané trojúhelníku ABC jako r, platí navíc tvrzení:

a
sin 

= b
sin 

= c
sin 

=2 r
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Věta (cosinová):

Pro standartně značené strany a, b, c a úhly α, β, γ v trojúhelníku ABC platí vztah

a2=b2c2−2bccos  a jeho cyklické záměny. 

Věta (o obvodovém a středovém úhlu):

Mějme kružnici k se středem S a její tětivu AB. Pak pro libovolný bod C ležící na kružnici k platí, 

že:

a) leží-li na delším oblouku kružnice k vymezeném body A, B, pak konvexní úhel ASB je 

dvojnásobek konvexního úhlu ACB.

b) leží-li na kratším oblouku kružnice k vymezeném body A, B, pak nekonvexní úhel ASB je 

dvojnásobek konvexního úhlu ACB.

V obou případech nazýváme úhel ACB jako obvodový (vůči úsečce AB a kružnici k) a úhel ASB 

jako středový.

Věta (o shodnosti obvodových úhlů):

Všechny obvodové úhly v dané kružnici na dané části oblouku jsou si rovny

Věta (o obvodovém a úsekovém úhlu):

Mějme kružnici k se středem S a její tětivu AB. V bodě A veďme tečnu t a na delším oblouku 

kružnice k zvolme libovolný bod C. Pak úhel sevřený tečnou t a tětivou AB je stejný jako obvodový 

úhel ACB.

Věta (mocnost bodu ke kružnici):

Mějme kružnici k a bod V, který na ní neleží. Bodem V veďme přímku p tak, aby proťala kružnici k 

ve dvou bodech A, B(ne nutně různých). Pak hodnota součinu ∣VA∣⋅∣VB∣ je nezávislá na tom, jak 

jsme vedli přímku p. Dále pokud bod V 

a) leží uvnitř kružnice k, pak číslo −∣VA∣⋅∣VB∣ nazýváme mocnost bodu V ke kružnici k.

b) leží vně kružnice k, pak číslo ∣VA∣⋅∣VB∣ nazýváme mocnost bodu V ke kružnici k.

Věta (o tětivovém čtyřúhelníku):

Mějme čytři body A, B, C, D v rovině. Tyto body leží na jedné kružnici právě tehdy, když:

a) jsou obvodové úhly ACB a ADB shodné

b) je součet protějších vnitřních úhlů ABC a CDA roven 180 ° 

c)pro průsečík V přímek AB a CD platí rovnost ∣VA∣⋅∣VB∣=∣VC∣⋅∣VD∣ , anebo je ABCD 
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rovnoramenný lichoběžník se základnou AB

Věta (kružnice opsaná trojúhelníku):

Existuje právě jedna kružnice opsaná danému trojúhelníku ABC a její střed leží na průsečíku os 

stran AB, BC, CA.

Věta (kružnice vepsaná trojúhelníku):

Existuje právě jedna vepsaná kružnice danému trojúhelníku ABC a její střed je průsečíkem os 

vnitřních úhlů  α, β, γ.

Definice:

Kružnice připsaná trojúhelníku je ta kružnice, která se dotýká všech přímek AB, BC a CA, ale 

pouze jedné ze stran (tj. z úseček) AB, BC, CA.

Věta (kružnice připsané trojúhelníku):

Existují právě tři připsané kružnice k danému trojúhelníku ABC. Jejich středy leží vždy na osách 

dvou vnějších úhlů a na ose zbylého vnitřního úhlu.

Definice:

Střední příčky jsou úsečky spojují středy stran daného trojúhelníku ABC.

Věta (o středních příčkách):

Střední příčka je má vždy poloviční délku než příslušná strana a je s ní rovnoběžná.

Definice:

Elipsa je množina všech bodů, které mají od dvou daných bodů (ohnisek) konstantní součet 

vzdáleností.

Definice:

Parabola je množina všech bodů, které mají od dané přímky a daného bodu stejnou vzdálenost.

Věta:

Grafem kvadratické funkce f x =a x2bxc , a≠0 je parabola.
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Věta (obsah trojúhelníku pomocí dvou stran a úhlu):

Obsah S trojúhelníku, jehož dvě strany a, b svírají úhel γ je dán vzorcem S=1
2

ab sin  .

Věta (tíhová potenciální energie tělesa):

Potenciální energie tělesa o hmotnosti m (v tíhovém homogenním poli Země) je dána vzorcem 

E=mgh , kde h výška vůči předem zvolené nulové hladině.

Věta (Newtonův pohybový zákon):

Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu právě tehdy, když vektorový součet 

všech na něj působících sil je nulový.

Věta (princip minimální energie):

Pokud na danou soustavu hmotných bodů nepůsobí žádná vnější síla kromě tíhové síly a reakce 

neměnného prostředí, které pohyb soustavy omezují, nalezne soustava klidu pouze v místě, ve 

kterém její tíhová potenciální energie dosahuje (aspoň lokálního) minima.

Věta (lom světla na zrcadle):

Úhel mezi kolmicí k zrcadlu v bodě dopadu a dopadajícím paprsek (úhel odrazu) je stejný jako úhel 

mezi zmíněnou kolmicí a odraženým paprskem (úhel dopadu). Zkráceně: úhel odrazu = úhel 

dopadu.

Věta (lom světla na čočce):

Čočka láme světelný paprsek tak, že:

a) paprsek jdoucí rovnoběžně s optickou osou osou se zlomí směrem do ohniska

b) paprsek jdoucí do ohniska zlomí rovnoběžně s optickou osou čočky

c)paprsek jdoucí do středu čočky se nezlomí a pokračuje ve své původní dráze

Dodatek: Věta je poněkud nejednoznačná, protože každá čočka má ohniska dvě. Podle typu čočky 

(spojka nebo rozptylka) pak záleží na tom, kterého ohniska se věta týká. Např. V případě a) se týká 

věta ohniska (vůči zobrazovanému předmětu) za čočkou, pokud se jedná o spojku. Jedná-li se 

o rozptylku, naopak se věta týká ohniska před čočkou, kudy ale ve skutečnosti paprsek vůbec 

neprojde.
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Cevova věta
Věta (Cevova):

V trojúhelníku ABC zvolme body X, 

Y, Z postupně na stranách AB, BC, 

CA. Pak přímky CX, AY, BZ jsou 

konkurentní (protínají se v jednom 

bodě) právě tehdy, když platí 

∣AX∣
∣BX ∣

∣BY∣
∣CY∣

∣CZ∣
∣AZ∣

=1 .

Důkaz (1):

Předpokládejme nejprve, že přímky CX, AY, BZ jsou konkurentní. Poměr 
∣AX∣
∣BX ∣

můžeme snadno 

vyjádřit jako poměr obsahů trojúhelníků ACX a BCX, neboť tyto troúhelníky mají shodnou výšku 

z vrcholu C. Podobně ale tento poměr můžeme vyjádřit jako poměr obsahů trojúhelníků APX a 

BPX (opět mají shodnou výšku, tentokrát z vrcholu P). Víme tedy, že: 

(1)
∣AX∣
∣BX ∣

=
S ACX

S BCX
=> ∣AX∣⋅S BCX=∣BX∣⋅S ACX

(2)
∣AX∣
∣BX ∣

=
S APX

S BPX
=> ∣AX∣⋅S BPX=∣BX ∣⋅S APX

Po odečtení těchto rovností dostanu vztah ∣AX∣⋅S BCX−S BPX =∣BX ∣⋅S ACX−S APX  . Není těžké 

si rozmyslet, že geometrický obsah výrazů v závorkách není nic jiného, než obsah trojúhelníků APC 

a BPC. Platí tedy: ∣AX∣⋅S BPC=∣BX∣⋅S APC => 
∣AX∣
∣BX ∣

=
S APC

S BPC
. Cyklickou záměnou získám zbylé 

dva vztahy 
∣BY∣
∣CY∣

=
S BPA

SCPA
, 

∣CZ∣
∣AZ∣

=
SCPB

S APB
. Vynásobením těchto tří rovností získávám už snadno: 

∣AX∣
∣BX ∣

∣BY∣
∣CY∣

∣CZ∣
∣AZ∣

=
S APC

S BPC

S BPA

S CPA

S CPB

S APB
=1 , čímž je jeden směr implikace dokázán.

Druhý směr implikace dokážeme sporem. Uvažme, že místo bodu X zavedeme bod X2 takový, že 

přímky CX2, AY, BZ nejsou konkurentní – tj. neprotínají se v jednom bodě. Protínají se tedy 
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ve třech různých bodech. Snažíme se dokázat, že potom nutně neplatí vztah 
∣AX 2∣
∣BX 2∣

∣BY ∣
∣CY∣

∣CZ∣
∣AZ∣

=1

(*). Průsečíky dvojic přímek (AY, BZ), (AY, CX2), (CX2, BZ) označme po řadě P, Q, R.  Zaveďme 

teď bod X takový, aby X ležel na průsečíku strany AB a přímky CP. Podle první části důkazu 

každopádně platí vztah 
∣AX∣
∣BX ∣

∣BY∣
∣CY∣

∣CZ∣
∣AZ∣

=1 (**), protože přímky CX, AY, BZ se protínají 

v jednom bodě (bodě P). Předpokládejme, že platí (*) a vydělme tedy vztahy (*) a (**). Dostaneme: 

∣AX∣
∣AX 2∣

∣BX 2∣
∣BX∣

=1 , odkud po úpravě máme ∣AX∣⋅∣BX 2∣=∣AX 2∣⋅∣BX∣ (***). Je-li bod X blíž 

k bodu B než bod X2, pak platí nerovnosti ∣AX∣∣AX 2∣ , ∣BX 2∣∣BX∣ , které spolu s poslední 

rovností vedou ihned ke sporu, neboť její levá strana je vždy větší než pravá strana. Pokud bod X 

naopak leží dál od bodu B než bod X2, pak dostaneme stejné nerovnosti, které se liší pouze 

znaménkem. Opět však dostaneme spor s rovností (***) (teď je zase levá strana nutně menší než 

pravá). Tak či tak máme spor, což znamená, že důkaz druhé implikace je též ukončen. Celkově je 

tedy důkaz hotov.

Důkaz (2):

Nejprve zavedeme několik z fyziky intuitivních pojmů.  

Hmotný bod

Tomuto pojmu budeme rozumět jako bodu v rovině, jemuž je kromě jeho polohy, která je 

jednoznačně určena polohovým vektorem v, přiřazeno i reálné číslo m, kterému budeme říkat 

hmotnost bodu. 

Znač.: Hmotný bod A s polohovým vektorem v hmotností m označíme A(v, m).

Soustava hmotných bodů

Je to množina hmotných bodů.

Znač.: Soustavu S hmotných bodů A1, A2, …, An budeme značit

S={A1v1, m1 , A2 v2, m2 , ... , An vn , mn} .

Těžiště soustavy hmotných bodů

Je to bod (už ne hmotný), jehož polohový vektor vt  je dán vztahem 
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v t=
1

M S
∑ v i mi=

1
M S

m1 v1m2v 2...mn vn  , kde M S=∑ mi=m1m2...mn je 

celková hmotnost soustavy S. 

Poznámka: Tato definice ve fyzice skutečnému těžišti odpovídá jen tehdy, pokud uvažujeme 

homogenní pole. Jinak se jedná pouze o tzv. hmotný střed. Protože je ale použití slova „těžiště“ více 

intuitivní, zanedbáme tento rozdíl.

Nyní vyslovíme několik pomocných tvrzení (tzv. lemmata), která při hlavním důkazu použijeme. 

Důkazy těchto lemmat přenecháváme čtenáři, fyzikálně jsou intuitivní a matematicky se snadno 

dokáží prostředky analytické geometrie.

Lemma (1): Pokud je soustava S tvořená ze dvou hmotných bodů A, B s kladnými hmotnostmi 

mA , mB , tak její těžiště se nachází na úsečce AB a je to takový bod T, že 
∣AT∣
∣BT∣

=
mB

mA
. 

Lemma (2): Pokud je soustava S tvořená z navzájem disjunktních podsoustav S1, S 2, ... , S n  

o celkových hmotnostech M 1, M 2, ... , M n , tak mohu libovolnou soustavu S i nahradit jediným 

hmotným bodem T i , jehož poloha odpovídá těžišti soustavy S i , a má hmotnost M i  , aniž 

by se změnilo celkové těžiště T soustavy S.

Dokážeme nyní, že umíme hmotným bodům A, B, C vždy přiřadit hmotnosti m A , mB , mC tak, že 

těžiště této soustavy je daný bod P uvnitř trojúhelníku ABC. Zaveďme nyní průsečík polopřímky CP 

se stranou AB a označme jej X. Určitě umíme zvolit některou dvojici čísel mA , mB tak, aby 

platitlo 
∣AX∣
∣BX ∣

=
mB

mA
(*). Tím podle lemmatu (1) zajistíme, že X bude těžištěm soustavy 

S1={AmA , v A , B mB , v B} . Dále uvažme soustavu S tvořenou z bodů A, B, C. Tato soustava je 

složená z disjunktních podsoustav S1={AmA , v A ,B mB , v B} a S2={C mC , vC } . Podle 

lemmatu (2) nyní mohu podsoustavu S1 nahradit jediným bodem X s hmotností mamB , aniž by 

se změnilo těžiště celé soustavy S. Nyní zvolím mC tak, aby platil i vztah 
∣XP∣
∣CP∣

=
mC

mAmB
. 

Tím opět podle lemmatu (1) zajistím, že P je těžistě soustavy S, což je ale soustava našich 
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původních bodů. Vždy tedy umím najít čísla mA , mB , mC tak, že P bylo těžiště soustavy 

S={A , B ,C } .

Uvědomme si nyní, že podle lemmatu (1) zavedu-li body Y, Z na stranách BC, CA jako těžiště 

soustav hmotných bodů po řadě {B , C }, {C , A} , tak musí platit rovnosti 
∣BY∣
∣CY∣

=
mC

mB
(**), 

∣CZ∣
∣AZ∣

=
mA

mC
(***). Z těchto těžišť podle lemmatu (2) vytvořím podsoustavy v celkové soustavě 

S={A , B ,C } . Jenže celkové těžiště P soustavy S musí podle lemmatu (1) ležet vždy na přímce 

s těžištěm jedné z dvojbodových podsoustav a zbývajícího vrcholu trojúhelníku. Proto trojice bodů 

(A, P, Y), (B, P, Z) leží vždy na jedné přímce. A to znamená, že přímky CX, AY, BZ se protínají 

v bodě P. A podle vztahů (*), (**), (***) platí rovnost 
∣AX∣
∣BX ∣

∣BY∣
∣CY∣

∣CZ∣
∣AZ∣

=
mB

mA

mC

mB

mA

mC
=1 , čímž je 

důkaz hotov.
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Stewartova věta

Věta (Stewartova):

Na straně AB v trojúhelníku ABC je zvolen 

bod D. Zaveďme značení viz obrázek. Pak 

platí následující vztah:

a2 xb2 y=c d 2xy 

Důkaz:

Označme úhel ADC jako φ. Aplikujeme 

cosinovou větu na trojúhelík BCD: a2=d 2 y 2−2dy cos   , což po vynásobení výrazem x dá 

rovnost: a2 x=d 2 xx y2−2dxy cos (*)

Stejně tak aplikujeme cosinovou větu i na trojúhelník ACD: b2=d 2x2−2dx cos 180 °− . 

Uvědomíme-li si, že cos 180°−=−cos  , tak po dosazení máme: 

b2=d 2x22dx cos , což po vynásobení výrazem y dá b2 y=d 2 yx2 y2 dxycos 

(**). Po sečtení vztahů (*) a (**) dostáváme

 a2 xb2 y=d 2 xd 2 yx2 yx y2

a2 xb2 y=d 2 x y xy x y

S příhlédnutním k tomu, že c=x y dostaneme:

a2 xb2 y=c d 2cxy

a2 xb2 y=c d 2xy 

A věta je dokázána.

Věta (Apolloniova):

Pro délku těžnice t c vůči straně AB v trojúhelníku ABC platí vztah 2a22b2=4 t c
2c2 .

Důkaz:

Těžnice je úsečka spojující střed strany s protějším vrcholem. Proto můžeme do Stewartovy věty 

dosadit x= y= c
2 . Tím získám tento vztah: 1

2
a2c 1

2
b2c=ct c

2
c2

4
 , což po vydělení 

výrazem c a následným vynásobením číslem 4 dá vztah 2a22b2=4 t c
2c2 a jsme hotovi.
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Van Aubelova věta

Věta (Van Aubelova):

Na stranách AB, BC, CA jsou dány 

body X, Y, Z tak, že přímky AY, BZ, 

CX se protínají v jednom bodě P. Pak 

platí následující vztah: 

∣CP∣
∣PX∣

=
∣CZ∣
∣AZ∣


∣CY∣
∣BY∣

Důkaz:

Body A, B veďme rovnoběžky 

s přímkou CX a průsečíky 

s polopřímkami AP, BP označme po 

řadě D, E. Protože se jedná o rovnoběžky, najdeme zde několik dvojic podobných trojúhelníků. 

Začneme dvojicí trojúhelníků AZE a CPZ, platí tedy vztah 
∣CZ∣
∣AZ∣

=
∣CP∣
∣AE∣ (*). Všimněme si, že 

poměr na levé straně nápadně figuruje v dokazovaném tvrzení. Obdobně poměr 
∣CY∣
∣BY∣ můžeme 

vyjádřit z dvojice podobných trojúhelníků BDY a CPY jako 
∣CY∣
∣BY∣

=
∣CP∣
∣BD∣ (**). Po dosazení (*) a 

(**) do dokazovaného vztahu dostáváme 
∣CP∣
∣PX∣

=
∣CP∣
∣AE∣


∣CP∣
∣BD∣

<=> 
1

∣PX∣
= 1
∣AE∣

 1
∣BD∣ <=> 

1=∣PX∣
∣AE∣


∣PX∣
∣BD∣ (+). V obrázku jsou ale ukryty ještě další dvojice podobných trojúhelníků. Např. 

poměr 
∣PX∣
∣AE∣ lze díky tomu, že jsou trojúhelníky ABE a BPX podobné vyjádřit také jako 

∣PX∣
∣AE∣

=
∣BX∣
∣AB∣ (++). Obdobně poměr 

∣PX∣
∣BD∣

lze díky podobnosti trojúhelníků ABD a APX 

vyjádřit jako 
∣PX∣
∣BD∣

=
∣AX∣
∣AB∣ (+++). Dosadíme-li vztahy (++) a (+++) do vztahu (+), dostaneme 
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1=∣BX∣
∣AB∣


∣AX∣
∣AB∣ <=> 1=∣AX∣∣BX∣

∣AB∣ . Protože ale ∣AX∣∣BX∣=∣AB∣ , tak dostáváme 

identitu 1=∣AB∣
∣AB∣ , která zřejmě platí. Protože všechny kroky lze převrátit, jedná se o korektní 

důkaz a jsme hotovi.
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Věta o ose úhlu

Věta (o ose vnitřního úhlu):

V trojúhelníku ABC mějme osu 

vnitřního úhlu ACB, která protne stranu 

AB v bodě P. Pak platí vztah 

∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣

.

Důkaz (1):

Označme úhel APC jako φ. Ze sinové 

věty pro trojúhelník APC máme vztah 

∣AP∣

sin  
2

=

∣AC∣
sin (*). Dále ze sinové věty pro trojúhelník BPC získáme vztah 

∣BP∣

sin  
2

=

∣BC∣
sin180 °− . Podle známého vztahu je sin =sin180 °− , čímž 

zjednodušíme výše zmíněný vztah na: 
∣BP∣

sin  
2

=

∣BC∣
sin (**). Vydělíme-li nyní vztahy (*) a (**), 

dostaneme 
∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣ , což jsme chtěli dokázat.

Důkaz (2):

Veďme z bodu P paty kolmic na přímky 

BC, AC a pojmenjme je po řadě D, E. 

Protože bod P leží na ose úhlu ACB, tak 

je stejně vzdálen od přímek BC, AC, tudíž 

úsečky PD, PE jsou shodné. Je celkem 

zřejmé, že poměr  
∣AP∣
∣BP∣ odpovídá 
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poměrům obsahů trojúhelníků APC, BPC: 
∣AP∣
∣BP∣

=
S APC

S BPC
(*). Jenže obsah trojúhelníku APC lze 

vyjádřit také takto: S APC=
1
2
∣AC∣⋅∣PE∣ , obdobně obsah troúhelníku BPC lze vyjádřit takto: 

S BPC=
1
2
∣BC∣⋅∣PD∣ . Uvědomíme-li si, že úsečky PD a PE jsou shodné, lze poslední vztah 

přepsat jako S BPC=
1
2
∣BC∣⋅∣PE∣ . Dosaďme nyní naše vyjádření obsahů troúhelníků APC a BPC 

do vztahu (*): 
∣AP∣
∣BP∣=

1
2
∣AC∣⋅∣PE∣

1
2∣BC∣⋅∣PE∣

=> 
∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣ a jsme hotoví.

Důkaz (3):

Zavedeme  bod  D,  který  bude  osově 

souměrný  podle  osy  úhlu  ACB 

s bodem B. Je celkem zřejmé, že bod 

D bude ležet na straně AC (nebo jejím 

prodloužení).  Dále  je  zřejmé,  že 

trojúhelníky BCP a CDP jsou shodné, 

neboť  jsou  osově  souměrné.  Tudíž 

platí:  ∣BC∣=∣CD∣ ,  ∣BP∣=∣DP∣ . 

Zaveďme  ještě  bod  E  jako  průsečík 

osy úhlu ACB a rovnoběžky ke straně 

AB vedené bodem D. Opět protože body B, D jsou osově souměrné podle osy úhlu ACB, tak i 

délky BE a DE jsou shodné. Protože DE je rovnoběžné s BP, ∣BP∣=∣DP∣ a ∣DE∣=∣BE∣ , tak 

BEDP je  kosočtverec.  Proto  ∣DE∣=∣BP∣ .  Všimněme  si,  že  trojúhelníky  APC  a  CDE  jsou 

podobné. Odtud plyne, že poměr příslušných dvojic stran je stejný:  
∣AP∣
∣DE∣

=
∣AC∣
∣CD∣ . Protože ale 

∣BC∣=∣CD∣  a ∣DE∣=∣BP∣ , tak po dosazení máme 
∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣

, což jsme chtěli dokázat.
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Poznámka:

Uvažme naopak bod P jako libovolný bod ležící na straně AB. Protože poměr  
∣AP∣
∣BP∣ je zřejmě 

číslo rostoucí s tím, jak se bod P (v rámci úsečky AB) vzdaluje od bodu A a přibližuje k bodu B 

(pak se úsečka AP prodlužuje a BP zkracuje), tak existuje právě jen jeden jediný bod P s takovou 

vlastností, že  
∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣ . A jak jsme již ukázali, jedná se právě o průsečík s osou úhlu. Tím 

pádem lze věta o ose úhlu přepsat do tvaru ekvivalence: Vztah  
∣AP∣
∣BP∣

=
∣AC∣
∣BC∣

nastane pro bod P 

ležící na straně AB trojúhelníku ABC právě tehdy, když CP je osa úhlu ACB.

Věta (o ose vnějšího úhlu):

Osa vnějšího úhlu k úhlu ACB 

v trojúhelníku ABC, kde 

∣AC∣∣BC∣ , protne přímku AB 

v bodě Q. Pak platí vztah 

∣AQ∣
∣BQ∣

=
∣AC∣
∣BC∣

. 

Důkaz:

Bod Q zřejmě leží  na polopřímce opačné k polopřímce BA. Zavedeme bod D osově souměrný 

s bodem B podle osy vnějšího úhlu k úhlu ACB. Je celkem zřejmé, že takový bod D bude ležet na 

prodloužení strany AC. Dále je zřejmé, že trojúhelníky BCQ a CDQ jsou shodné, neboť jsou osově 

souměrné. Zaveďme ještě bod E jako průsečík osy vnějšího úhlu k úhlu ACB a rovnoběžky ke 

straně AB vedené bodem D. Opět protože body B, D jsou osově souměrné podle osy úhlu ACB, tak 

i délky BE a DE jsou shodné. Protože DE je rovnoběžné s BQ,  ∣BQ∣=∣DQ∣ a ∣DE∣=∣BE∣ , 

tak BQDE je kosočtverec. Proto  ∣DE∣=∣BQ∣ . Všimněme si, že trojúhelníky AQC a CDE jsou 

podobné.  Odtud  plyne,  že  poměr  příslušných  stran  je  stejný:  
∣AQ∣
∣DE∣

=
∣AC∣
∣CD∣ .  Protože  ale 

∣BC∣=∣CD∣  a ∣DE∣=∣BQ∣ , tak po dosazení máme 
∣AQ∣
∣BQ∣

=
∣AC∣
∣BC∣

, což jsme chtěli dokázat.
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Poznámka:

Uvažme Q jako libovolný bod ležící na polopřímce ležící polopřímce opačné k polopřímce BA. 

Poměr  
∣AQ∣
∣BQ∣

je pro bod Q vzdalující  se od bodu B číslo klesající  (a asymptoticky se blížící 

k jedné). Toto tvzení dokážeme následovně: úsečky AQ, BQ se obě lineárně prodlužují v závisloti 

na poloze bodu P na přímce AB. Proto je poměr 
∣AQ∣
∣BQ∣ pro bod Q "vpravo od bodu B" lineárně 

lomená funkce, která není definována pouze tehdy, když body B, Q splynou v jeden. Jinak se ale 

jedná  o lineárně  lomenou funkci,  a  ta  je  pro  bod Q "vpravo od  B"  (díky vlastnostem lineárně 

lomených funkcí)  klesající.  Proto poměr  
∣AQ∣
∣BQ∣

 dosáhne dané hodnoty  
∣AC∣
∣BC∣

jen pro jednu 

polohu bodu Q - a je to právě průsečík přímky AB s osou vnějšího úhlu k úhlu ACB. Původní věta 

o ose vnějšího úhlu lze tedy opět přepsat do podoby ekvivalence.
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Těžiště trojúhelníku
Přistoupíme k pojmu „těžiště trojúhelníku“ jinak, než je v matematice běžné. V geometrii se 

většinou těžiště definuje jako průsečík těžnic a těžnice je zase jako úsečka spojující střed strany 

s protějším vrcholem. Ve skutečnosti však tato definice má dva zásadní nedostatky. Ten menší: 

těžnice jsou tři úsečky a tři libovolné úsečky se přece obecně nemusí protnout v jednom bodě. Jak 

ale potom vím, že se zrovna těžnice v jednom bodě protínají (a tedy že těžiště jako takové vůbec 

existuje)? Toto úskalí si lidé často neuvědomují, protože berou těžnice a těžiště trojúhelníku jako 

natolik základní pojmy, že už se jimi hlouběji nezabývají, zato ale velmi rádi používají jejich 

zajímavé vlastnosti. Důkaz toho, že se těžnice protínají vždy v jednom bodě, lze snadno provést 

například pomocí Cevovy věty a je ponechán čtenáři jako cvičení. Kromě toho je zde ale problém 

větší: I když se úsečky spojující středy stran s protějšími vrcholy (záměrně je teď nenazývám 

těžnice) protnou v jednom bodě, jak vím, že ten bod je skutečně fyzikální těžiště trojúhelníku? 

Pojem těžiště totiž vůbec nepochází z matematiky, ale z fyziky. A právě o tento přístup se pokusím 

v následujícím článku. 

Protože se běžně pohybujeme v (přibližně) homogenním gravitačním poli, splývá tento pojem 

s jiným pojmem, a to hmotný střed. Domluvme se, že budu-li v dalším textu psát slovo „těžiště“, 

budu tím myslet hmotný střed, neboť je slovo těžiště v tomto kontextu už zažité. Dále budeme 

konkrétně u trojúhelníku rozlišovat tři různé pojmy:

a) těžiště vrcholů trojúhelníku

b) těžiště obvodu trojúhelníku

c) těžiště plochy trojúhelníku

To, co se běžně označuje jako „těžiště trojúhelníku“, je třetí pojem, tj. těžistě plochy trojúhelníku. 

Budeme se v této kapitole zabývat každým z těchto těžišť a použijeme na to právě fyzikální přístup.

Zaveďme nejprve několik z mechaniky intuitivních pojmů:

Hmotný bod

Tomuto pojmu budeme rozumět jako bodu v rovině, jemuž je kromě jeho polohy, která je 

jednoznačně určena polohovým vektorem v, přiřazeno i reálné číslo m, kterému budeme říkat 

hmotnost bodu. 

Znač.: Hmotný bod A s polohovým vektorem v hmotností m označíme A(v, m).

Poznámka: nebude-li potřbeba pracovat s polohovými vektory, zkrátíme zápis na A(m).
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Soustava hmotných bodů

Je to množina hmotných bodů.

Znač.: Soustavu S hmotných bodů A1, A2, …, An budeme značit

S={A1v1, m1 , A2 v2, m2 , ... , An vn , mn} .

Těžiště soustavy hmotných bodů

Je to bod (už ne hmotný), jehož polohový vektor vt  je dán vztahem 

v t=
1

M S
∑ v i mi=

1
M S

m1 v1m2v 2...mn vn  , kde M S=∑ mi=m1m2...mn je 

celková hmotnost soustavy S. 

Homogenní hmotná úsečka

Je to úsečka, jíž je přiřazeno reálné číslo m zvané hmotnost úsečky. 

Poznámka 1: dále budeme zkráceně říkat pouze hmotná úsečka, tj. budeme předpokládat, že „je 

všude ze stejného materiálu.“

Poznámka 2: Hmotnou úsečku bychom mohli zavést i jako úsečku tvořenou hmotnými body. 

Museli bychom pak ale uvažovat, že hmotný bod má nekonečně malou hmotnost dm, aby hmotná 

úsečka vůbec mohla mít nějakou konečnou hmotnost. Nemá tedy smysl srovnávat hmotnost úsečky 

a hmotnost bodu, tyto pojmy mají zcela jinou jednotku.

Značení: Úsečku AB o hmotnosti m budeme značit AB m .

Těžiště úsečky

Je střed hmotné úsečky.

Homogenní soustava hmotných úseček

Je množina hmotných úseček A1 B1m1 , A2 B2m2 , ... , An Bnmn , pro něž existuje reálné číslo 

ρ (dále toto číslo budeme nazývat hustota hmotné úsečky) takové, že 

m1

∣A1 B1∣
=

m2

∣A2 B2∣
=...=

mn

∣An Bn∣
=ϱ .

Nyní vyslovíme několik lemmat která při hlavním důkazu použijeme. Důkazy těchto lemmat 

přenecháváme čtenáři, fyzikálně jsou intuitivní a matematicky se snadno dokáží prostředky 

analytické geometrie.
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Lemma (1): Pokud je soustava S tvořená ze dvou hmotných bodů A, B s kladnými hmotnostmi 

mA , mB , tak její těžiště se nachází na úsečce AB a je to takový bod T, že 
∣AT∣
∣BT∣

=
mB

mA
. 

Lemma (2): Pokud je soustava S tvořená z navzájem disjunktních podsoustav S1, S 2, ... , S n  

o celkových hmotnostech M 1, M 2, ... , M n , tak mohu libovolnou soustavu S i nahradit jediným 

hmotným bodem T i , jehož poloha odpovídá těžišti soustavy S i , a má hmotnost M i  , aniž 

by se změnilo celkové těžiště T soustavy S.

Lemma (3): Je-li (homogenní) útvar středově souměrný, pak jeho těžiště je identické se středem 

souměrnosti.

Těžiště tak, jak ho známe z klasické geometrie

Nejprve budeme počítat těžiště tak, jak jsme zvyklí z klasické geometrie. Nechť va, vb, vc jsou 

polohové vektory vrcholů A, B, C. Polohu středu strany AB (označme ho D) snadno určíme jako 

aritmetický průměr vektorů va, vb: vd=
vavb

2
. Dále využijeme toho, že těžiště dělí těžnice 

v poměru 2:1. Důkaz tohoto velmi známého tvrzení plyne snadno například z Van Aubelovy věty. 

Proto přičteme k vektoru d vektor
1
3
DC , který lze rozepsat jako 

1
3
DC=1

3
vc−v d=

1
3
vc−

vavb

2
=1

3
vc−

1
6

va−
1
6

vb . Nyní teda připočítejme tento vektor 

k polohovému vekoru bodu D, tím získám polohu těžiště T: 

v t=v d
1
3
DC=

vavb

2
1

3
vc−

1
6

va−
1
6

vb=
1
3
vavbv c .

Těžiště vrcholů trojúhelníku

Vyjděme čistě z definice těžiště soustavy hmotných bodů. Nechť a, b, c jsou polohové vektory 

vrcholů A, B, C. Budeme předpokládat, že všechny vrcholy trojúhelníku jsou stejně hmotné, tj. 

ma=mb=mc . Celková hmotnost soustavy je tedy zřejmě M S=mambmc=3 ma . Podle 

vzorce pro těžiště soustavy hmotných bodů je polohový vektor vt těžiště T roven 
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v t=
1

M S
ma vamb vbmc vc  => v t=

1
3 ma

ma v ama vbma vc => v t=
1
3
vavbvc . 

Všimněme si tedy, že čistě geometrická definice těžiště a fyzikální těžiště (stejně hmotných) 

vrcholů trojúhelníku splývají popisují jeden a týž bod.

Těžiště obvodu trojúhelníku

Obvod trojúhelníku je vlastně homogenní soustava hmotných úseček AB, BC, AC. Délky stran 

budeme značit klasicky, tj. a, b, c, jejich hmotnosti ma, mb, mc. Zřejmě tedy platí 

ma

a
=

mb

b
=

mc

c
=ϱ => ma=aϱ , mb=bϱ , mc=cϱ (*). Předpokládejme ještě, že ϱ0 , tj. 

ma ,mb , mc0 . Označme ještě D, E, F jako středy úseček AB, BC, CA. Jedná se též o těžiště 

těchto úseček: můžeme např. hmotnou úsečku AB(mc) nahradit hmotným bodem D o téže hmotnosti 

mc, obdobně to provedeme s úsečkami E, F. 

Nyní se zaměřme na soustavu hmotných 

bodů {D(mc), E(ma)}. Její těžiště G leží 

podle lemmatu (1) na úsečce DE a platí 

∣DG∣
∣EG∣

=
ma

mc

. Když sem dosadím (*), 

dostávám, že 
∣DG∣
∣EG∣

=
aϱ
cϱ => 

∣DG∣
∣EG∣

=a
c

(**) Dále si všimněme, že trojúhelník DEF 

je příčkovým trojúhelníkem vůči trojúhelníku ABC, platí proto ∣DF∣=1
2

a , ∣EF∣=1
2

c . 

Vydělením těchto dvou vztahů dostávám 
∣DF∣
∣EF∣

= a
c (***). Srovnáním rovností (**) a (***) 

získám vztah 
∣DG∣
∣EG∣

=
∣DF∣
∣EF∣ . Podle věty o ose úhlu (resp. jejímu rozšíření do tvaru ekvivalence) je 

tedy FG osa vnitnřího úhlu DFE v trojúhelníku DEF. Soustava {D(mc), E(ma)} má tedy těžiště G, 

které leží na ose úhlu DFE. Nyní podle lemmatu (2) určeme společné těžiště  sjednocené soustavy 

{D(mc), E(ma), F(mb)}, která vznikla z dvojprvkové {D(mc), E(ma)} s těžištěm G a jednoprvkové 

soustavy {F(mb)} s těžištěm F. Podle lemmatu (1) zřejmě bude těžiště (pojmenujme ho T) této 

sjednocené soustavy ležet na přímce FG, tj. na ose úhlu DFE. Jenže cyklickou záměnou získám, že 

T leží i na osách úhlů EDF a FED. Těžiště T soustavy {D(mc), E(ma), F(mb)} je tedy totožné se 
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středem kružnice vepsané příčkovému trojúhelníku DEF. Jenže těžiště T soustavy {D(mc), E(ma), 

F(mb)} není nic jiného, než těžiště obvodu trojúhelníku ABC. Toto těžiště obvodu trojúhelníku se 

nazývá Spiekerův bod a nesplývá s geometricky definovaným těžištěm (až na speciální případ, kdy 

výchozí trojúhelník ABC je rovnostranný).
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Těžiště plochy trojúhelníku

Základní myšlenka hledání těžiště plochy trojúhelníku je velmi stará – pochází od geniálního 

antického vědce Archimeda. Mějme tedy trojúhelník ABC, označme středy jeho AB, BC, CA jako 

MC, MA, MB. Středními příčkami si rozdělme trojúhelník ABC na čtyři shodné menší trojúhelníky 

AMCMB, BMAMC, CMBMA a MAMBMC. Zelené trojúhelníky CMBMA a MAMBMC spojme do jednoho 

většího útvaru – čtyřúhelníku CMBMCMA. Díky vlastnostem středních příček se zřejmě jedná 

o rovnoběžník. A rovnoběžník je středově symetrický útvar podle průsečíku svých úhlopříček. 

Protože se ale úhlopříčky navzájem půlí, tak jejich průsečík (označme jej K) leží ve středu úsečky 

MAMB. Podle lemmatu (3) je pak K těžiště tohoto rovnoběžníku. Dále si všimněme, že červené 

trojúhelníky AMCMB a MCBMA jsou vůči sobě vzájemně posunuté o vektor AMC, který je shodný 

s vektorem MBMA. Předpokládejme, že 

těžiště (plochy) trojúhelníku AMCMB leží 

někde v blíže nespecifikovaném bodě TA. 

Protože jsou trojúhelníky AMCMB a 

BMAMC vůči sobě pouze posunuté, tak 

těžiště TB trojúhelníku BMAMC získám 

posunutím těžiště TA, též o vektor MBMA. 

Společné těžiště soustavy trojúhelníků 

AMCMB a MCBMA leží podle lemmat (1) a 

(2) ve středu úsečky TATB, pojmenujme 

tento střed L. Nyní bych chtěl tuto 

soustavu tvořenou z červených 

trojúhelníků AMCMB a MCBMA sjednostit s rovnoběžníkem CMBMCMA, abych dostal celý 

trojúhelník ABC. Zřejmě opět podle lemmat (1) a (2) leží těžiště celého trojúhelníku ABC na 

spojnici těžišť zmíněných podsoustav, tj. T těžiště (plochy) trojúhelníku ABC leží na úsečce KL (*). 

Protože úsečky TATB a MBMA jsou stejně dlouhé rovnoběžné úsečky, tak TATBMAMB je rovnoběžník. 

Navíc ještě si všimneme, že protože K je středem MAMB a L je středem TATB, tak KL a MBTA jsou 

rovnoběžky (**). Podívejme se nyní na trojúhelník CMBMA. Ten vznikne posunutím trojúhelníku 

AMCMB o vektor AMB. Tudíž i těžiště TC trojúhelníku CMBMA získáme tak, že posuneme těžiště TA 

o tento vektor. Všimněme si, že protože jsou trojúhelníky AMCMB a CMBMA shodné a stejně 

natočené, tak vektory MBTA a CTC jsou shodné, tudíž rovnoběžné. Jenže pokud úsečka CTC je 

rovnoběžná s úsečkou MBTA a MBTA je zase podle (**) rovnoběžné s úsečkou KL, pak i úsečky CTC 

a KL jsou rovnoběžné. (***). Dále si všimněme, že trojúhelník ABC vznikne užitím stejnolehlosti 

na trojúhelník CMBMA se středem stejnolehlosti C a koeficientem 2. Tudíž by se těžiště TC 
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trojúhelníku CMBMA  mělo zobrazit někam na těžiště T trojúhelníku ABC a díky vlastnostem 

stejnolehlosti by tedy těžiště T mělo ležet na přímce CTC. Jenže pokud jsme řekli, že CTC a KL jsou 

rovnoběžky (***), tak i CT a KL jsou rovnoběžky, které se obecně buď neprotínají, anebo splývají v 

jednu. Podle (*) ale T má ležet na úsečce KL, což tedy znamená, že přímky CT a KL musí splývat, 

jinými slovy body C, K, T musí být kolineární. Bod K je ale pevně fixován jako průsečík úhlopříček 

v rovnoběžníku CMBMCMA. Tudíž leží-li bod T na přímce CK, pak leží na úhlopříčce CMC 

zmíněného rovnoběžníku. A co je CMC? To je spojnice středu strany s protějším vrcholem. Cylickou 

záměnou T leží i na úsečkách AMA a BMB, tudíž i těžiště plochy trojúhelníku ABC odpovídá 

geometrické definici těžiště, podobně jako těžiště vrcholů trojúhelníku.
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Simsonova přímka

Věta (Simsonova přímka):

Na kružnici opsané trojúhelníku ABC zvolme bod 

D. Pojmenujme paty kolmic z bodu B na přímky 

AB, BC, CA postupně jako X, Y, Z. Pak body X, 

Y, Z jsou kolineární (leží na jediné přímce).

Důkaz:

Nutná a postačující podmínka pro to, aby body X, 

Y, Z byly kolineární, je ta, že úhly AZX a CZY 

musí být shodné. Vyjděme z toho, úsečka AD lze 

z bodů X, Z vidět pod pravým úhlem, a tedy je 

čtyřúhelník AXZD tětivový. Úhly AZX a ADX 

tedy jsou shodné obvodové úhly. Stejně tak protože  úsečka CD lze z bodů Y, Z vidět pod pravým 

úhlem, tak i čtyřúhelník CYDZ je tětivový, a tedy jsou úhly CZY a CDY shodné. Stačí nám tedy 

dokázat, že úhly ADX a CDY jsou shodné (*). Vezměme si úhly ADC a XDY. Kdyby tyto úhly byly 

shodné, tak odečteme-li od nich úhel CDX, tak výsledné úhly ADX a CDY budou též shodné, 

k čemuž se přesně chceme dostat (*). Stačí tedy dokázat, že úhly ADC a XDY jsou shodné (**). 

Protože čytřúhelník BYDX má protější úhly pravé, je to tětivový čytřúhelník, a tudíž úhel XDY má 

velikost 180 °− . Jenže čtyřúhelník ABCD je též tětivový, proto i úhel ADC má velikost 

180 °− . Proto jsou úhly ADC a XDY shodné a podle (**) je důkaz hotov.

Poznámka: důkaz by vypadal trochu jinak kdyby bod D nebyl vnitřním bodem oblouku AC nebo 

kdyby bod X nebyl vnitřním bodem strany AB. Důkaz by ale byl analogický a je ponechán čtenáři.
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Fermatův (Torricelliho) bod

Věta (Fermatův bod):

Uvnitř ostroúhlého trojúhelníku existuje právě 

jeden bod X takový, že součet délek 

∣AX∣∣BX∣∣CX∣ je minimální možný. 

Tento bod je situován tak, že všechny úhly 

AXB, BXC, CXA mají velikost 120°. 

Důkaz (1):

Uvažme rotaci  trojúhelníku ABX kolem bodu B o úhel 

60  °.  Obraz  bodu  X  pojmenujme  H,  obraz  bodu  A 

pojmenujme  E.  Pak  obrazem  trojúhelníku  ABX  bude 

trojúhelník BEH. Všimneme si,  že protože jsme otočili 

bod X do bodu H o úhel 60 ° a zřejmě  ∣BX∣=∣BH∣ , 

tak  trojúhelník  BHX  je  rovnostranný.  Platí  tedy 

∣BX∣=∣HX∣ (*).  Stejně  tak  všimneme-li  si,  že  jsme 

otočili  bod A do bodu E o úhel 60 ° a že 

∣AB∣=∣BE∣ ,tak   i  trojúhelník  ABE  je 

rovnostranný.  Uvědomíme-li  si,  že 

trojúhelník  BEH  je  pouze  otočený 

trojúhelník AXB, pak strana AX se otočí na 

stejně  dlouhou  stranu  EH.  Proto 

∣AX∣=∣EH∣ (**).  Dosadíme-li  rovnosti 

(*)  a  (**) do  klíčového  součtu 

∣AX∣∣BX∣∣CX∣ ,  dostávám 
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∣EH∣∣HX∣∣CX∣ . Jaká je geometrická interpretace tohoto součtu? Je to délka lomené čáry 

EHXC. A kdy je taková čára nejkratší? Vzhedem k tomu, že trojúhelník ABE je rovnostranný (a 

tudíž je-li úsečka AB daná, je konstrukce bodu E jednoznačná), tak je bod bod E je též dán. Délka 

lomené čáry EHXC je nejkratší tehdy, když tyto body leží na přímce. Bod X tedy leží na přímce 

CE.  Zavedu-li  ale  body F,  J  tak,  že  tojúhelníky BCF a  ACJ  jsou  rovnostranné,  tak  cyklickou 

záměnou získám, že bod X musí ležet i na přímkách AF, BJ. Protože ale bod X popsaný v zadání 

určitě existuje, tak se tyto přímky určitě protnou (a to zřejmě právě v jednom bodě). Zbývá dokázat, 

že úhly AXB, BXC a CXA mají velikost 120 °. Podíváme-li se ještě na předchozí obrázek, řekli 

jsme, že trojúhelník BHX je rovnostranný, tudíž úhel BXH má velikost 60 °. Navíc jsme zjistili, že 

aby bod X splňoval zadání, tak body C, X, H, E leží na přímce. Tudíž i úhel BXE má velikost 60 °. 

Cyklickou záměnou i úhly CXF, AXJ mají stejnou velikost. Z vlastností vrcholových úhlů je již 

snadno vidět, že úhly AXB, BXC a CXA mají skutečně velikost 120 ° a důkaz je hotov.

Důkaz (2):

Naše dokazované tvrzení lze interpretovat i 

fyzikálně. Do vodorovně položené desky 

vyvrtáme tři otvrory A, B, C tak, aby tvořili 

zadaný trojúhelník ABC. Nyní vezměme tři 

stejně dlouhé provázky o délce l všechny je 

uvažme do společného uzlu X. Každý 

z provázků nyní provlečme jedním z otvorů 

tak, aby uzel X zůstal nad deskou. Na konce 

jednotlivých provázků uvažme stejná závaží 

o hmotnosti m. Dokážeme, že soustava 

závaží zaujme takovou polohu, aby součet délek úseček AX, BX, CX byl co nejmenší. Zavedeme 

nulovou hladinu na úrovni desky.

V jaké hloubce je zavěšeno první závaží? Od celkové délky provázku l odečtu úsek ležící na 

povrchu desky ∣AX∣  První závaží je tedy zavěšeno v hloubce l−∣AX∣ , takže jeho potenciální 

energie je E A=−mg l−∣AX∣ . Analogicky získám potenciální energie druhých dvou závaží: 

E B=−mg l−∣BX∣ , EC=−mg l−∣CX∣ . Zároveň si uvědomme, že soustava závaží chce 

zaujmout takovou polohu, aby celková potenciální energie soustavy E=E AEBEC byla co 

nejmenší. Po dosazení máme 

E=−mg l−∣AX∣−mg l−∣BX∣−mg l−∣CX∣=−3mglmg ∣AX∣∣BX∣∣CX∣
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Veličiny m, g, l jsou konstanty, takže jediné, na čem je enerie E závislá je součet 

∣AX∣∣BX∣∣CX∣ . Má-li ale tento součet být co nejmenší, tak zřejmě i součet 

∣AX∣∣BX∣∣CX∣ musí být co nejmenší. Soustava tedy 

zaujme skutečně takovou polohu, že bod X leží tak, aby součet 

∣AX∣∣BX∣∣CX∣ byl minimální. Nyní se zamysleme nad 

uzlem X z hlediska sil, které na něj působí. Vzhledem k tomu, 

že síly F 1, F 2, F 3 jsou vyvolány působením stejně těžkých 

závaží, tak i jejich velikosti jsou shodné: ∣F 1∣=∣F 2∣=∣F 3∣ . 

Uvažme, že sečteme (vektorově) síly F1 a F2. Tento součet musí 

v součtu s vektorem F3 dát nulový součet (jinak by na bod X 

působila síla, která by ho nutila změnit polohu), takže F1 + F2 a 

F3 musí být stejně velké, opačně orientované vektory. 

Pojmenujme koncové body vektorů F 1, F 2, F 3, F1F2 jako K, L, M, N. Zřejmě je KNLX 

rovnoběžník, protože ale ∣F 1∣=∣F 2∣ , odtud ∣KX∣=∣LX∣ , tak se jedná navíc o kosočtverec. 

Tudíž navíc ∣KX∣=∣NK∣ (+). Protože ale platí rovněž ∣F 1∣=∣F 3∣=∣F1F2∣ , tak taky platí 

∣KX∣=∣NX∣ (++). Ze vztahů (+) a (++) plyne, že trojúhelník KNX je rovnostranný, tudíž vnitřní 

úhel KXN je velký 60 °. Analogicky i úhel LXN je velký 60 ° a jejich součet – úhel KXL – dá 

120 °. Úhel mezi vektory F1 a F2 je tedy 120 °, cyklickou záměnou je i úhel mezi zbývajícími 

dvojicemi sil je též 120 °. Je zřejmé, že síly působí ve směru provázků, takže vektory F1, F2, F3 

směřují do vrcholů trojúhelníku ABC. Proto úhel mezi příslušnou dvojicí sil je rovný úhlu mezi 

příslušnou dvojicí úseček vybranou z úseček AX, BX, CX. Například úhel mezi silami F1 a F2 je 

roven úhlu AXB, tudíž úhel AXB má velikost 120 °. Analogicky i úhly BXC a CXA mají velikost 

120 °, což jsme chtěli dokázat.
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Napoleonův trojúhelník

Věta (Napoleonův trojúhelník):

Mějme trojúhelník ABC. Nad stranami AB, BC, CA 

uvažme rovnostranné trojúhelníky ABD, BCE, ACF. 

Středy kružnic opsaných těmto trojúhelníkům 

označme po řadě K, L, M. Pak trojúhelník KLM je 

též rovnostranný.

Důkaz:

Nejprve poznamenám, že tato věta souvisí úzce 

s Fermatovým bodem, jejž jehož vlastnosti jsme 

zkoumali v předchozí kapitole. Zaveďme tedy 

Fermatův bod X. Vyjděme z toho, že úhel ADB má 

velikost 60 ° a z vlastností Fermatova bodu plyne, že úhel AXB má velikost 120 °. Protože tyto úhly 

dají v součtu 180 °, tak je čtyřúhelník ADBX tětivový. Navíc kružnice opsaná tomuto čtyřúhelníku 

musí být shodná s kružnicí opsanou trojúhelníku ABD, jejíž střed je v bodě K (tak jsme bod K 

definovali). Proto AK, BK, XK jsou stejné poloměry. Cyklickou záměnou ihned získám, že i úsečky 

BL, CL, XL a CM, AM, XM jsou shodné. Pokud ale ∣AK∣=∣XK∣ a ∣AM∣=∣XM ∣ , tak zjevně 

AKXM je deltoid. Proto jsou jeho úhlopříčky AX a MK na sebe kolmé, a tedy zavedeme-li A2 jako 

průsečík těchto úhlopříček, tak MA2 je osou 

úhlu AMX a KA2 je osou úhlu AKX. Proto 

úhly AMA2 a XMA2 jsou shodné, stejně tak 

jsou shodné úhly AKA2 a XKA2. Cyklickou 

záměnou získám, že i dvojice úhlů (XKB2, 

BKB2), (XLB2, BLB2), (XLC2, CLC2), 

(CMC2, XMC2) jsou shodné. Úhel AKB lze 

vyjádřit jako součet úhlů AKA2 + XKA2 + 

XKB2 + BKB2. Protože ale víme o shodnosti 

příslušných úhlů, tak tento součet můžeme 

jednodušeji psát jako 

AKB=2 XKA2XKB2=2 A2 KB2 , tedy 

je tento úhel dvojnásobný jak úhel A2KB2. 
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Jenže my víme, že úhel AKB má velikost 120 °, neboť trojúhelník ABD je rovnostranný. Pokud 

tedy platí  AKB=2 A2 KB2 , tak úhel A2KB2 má velikost poloviční, tj. 60 °. Jenže úhel A2KB2 je 

vlastně úhel MKL. Úhel MKL má tedy velikost 60 °, cyklickou záměnou dostanu i zbylé dva vnitřní 

úhly trojúhelníku KLM rovné 60 °, tedy je trojúhelník KLM rovnostranný a jsem hotov.

Poznámka:

Autorem této věty je doopravdy slavný francouzský generál a císař Napoleon Bonaparte. Jak se 

tento muž dostal ke geometrii? Ještě v době, kdy v armádě sloužil jako dělostřelec, potřeboval 

vzhledem ke své profesi jisté elementární znalosti geometrie. Nicméně ho zřejmě problematika 

zřejmě nezaujala jen z praktického hlediska, ale i z hlediska ryze matematického. Proto začal 

zkoumat i takové geometrické obrazce, které ke své práci ani nepotřeboval. Jeden z jeho hlavních 

objevů je právě zmíněný trojúhelník.
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Heronův vzorec

Věta (Heronův vzorec):

Obsah trojúhelníku je dán vzorcem 

S=s  s−a  s−b s−c  , kde s je půlka 

obvodu trojúhelníku ABC, tj. s=abc
2

Důkaz (1):

Tento důkaz je téměř ryze algebraický, je po 

geometrické stránce nenáročný a přímočarý, zato 

však vyžaduje jistou technickou zručnost při 

manipulaci s ošklivými algebraickými výrazy. Vychází z velice jednoduché myšlenky, a to že obsah 

S lze snadno spočítat pomocí vzorce S=1
2

cvc (+), takže jediný problém spočívá v tom, vyjádřit 

pomocí parametrů a, b, c výšku vc. Zaveďme P jako patu výšky z vrcholu C. My budeme 

předpokládat, že bod P je vnitřním bodem strany AB, tj. platí c=x y (*). V případě, kdy P není 

vnitřním bodem úsečky P, je důkaz ponechán čtenáři, neboť je velice podobný. Protože trojúhelníky 

APC a BPC jsou pravoúhlé, platí v nich Pythagorova věta, tedy: x2vc
2=b2 (**), y2vc

2=a2 . 

Vyjdeme-li ze vztahu (*), můžeme poslední vztah přepsat jako c−x 2vc
2=a2 <=> 

c2−2 cx x2vc
2=a2 . 

Máme tedy vztahy:

 x2vc
2=b2

c2−2cx x2vc
2=a2

Odečtěme první vztah od druhého:

c2−2 cx=a2−b2

Odtud už snadno můžeme vyjádřit hodnotu x pomocí parametrů a, b, c jako x=−a2b2c2

2c
. 

Vrátíme-li se nyní ke vztahu (**) můžeme toto vyjádření x do tohoto vztahu dosadit:

−a2b2c2

2 c


2

vc
2=b2 , odkud již snadno vyjádříme vc (resp. jeho druhou mocninu) jako 

vc
2=b2−−a2b2c2

2c

2

<=> vc
2=−a4−b4−c4a2 b2a2 c2b2 c2

4 c2 (***). 
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Našim úkolem je dokázat vztah S=s  s−a  s−b s−c  , abychom se ale vyhnuli práci 

s odmocninami, umocníme tento vztah na vztah s ním ekvivalentní. Takže stačí dokázat, že 

S2=s  s−a s−b s−c  . Stejně tak umocníme vztah (+), dostaneme S2= 1
4

c2 vc
2 . Do tohoto 

nového vztahu nyní výhodně dosadíme rovnou druhou mocninu vc
2 z rovnosti (***). Tím 

dostáváme S2= 1
4

c2 −a4−b4−c4a2 b2a2 c2b2c2

4c2 <=>

S2=−a4−b4−c4a2b2a2 c2b2 c2

16
(++). Uvědomme si, že chceme dojít ke vztahu 

S2=s  s−a s−b s−c  a že s=abc
2 , tedy vlastně chceme dokázat 

S2= abc
2

 abc
2

−a  abc
2

−b abc
2

−c <=>

S2= abc
2

−abc
2

 a−bc
2

 ab−c
2

 (+++). Stačí nyní ukázat, že dvě vyjádření (++) 

a (+++) téže hodnoty S2 se navzájem rovnají, tedy že 

−a4−b4−c4a2 b2a2 c2b2c2

16c2 = abc
2

−abc
2

a−bc
2

 ab−c
2

 . To už je však 

jednoduché, jedná se o rutinní algebraické úpravy, které zde nebudeme provádět a ponecháme je 

jako cvičení pro nedůvěřivého čtenáře. Jinak je ale velmi nepravděpodobné, že Heron z Alexandrie 

objevil svůj vzorec tímto způsobem. Pro nás důkaz nebyl těžký, protože jsme věděli, k čemu 

chceme dojít a tedy stačilo srovnat tvary (++) a (+++). Jenže objevit, že tvar (++) lze faktorizací 

upravit na (+++) – aniž bych dopředu věděl, že to jde – je velmi neintuitivní krok. Obzvlášť v době, 

kdy tradiční algebra nebyla ještě ani v plenkách. Podíváme se tedy na další, alternativní důkazy 

téhož vzorce.
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Důkaz (2):

Tento důkaz je algebraicky jednodušší, ale zato využívá některé netriviální geometrické poznatky a 

jeden málo známý vztah z goniometrie, který ale není příliš těžký na dokázání.

Lemma (1) : Označíme-li ϱ poloměr 

kružnice opsané, pak obsah trojúhelníku ABC 

lze vyjádřit jako S=sϱ .

Důkaz: Poloměr SX je kolmý na příslušnou 

tečnu AB, proto je SX výška v trojúhelníku 

SAB. Obsah tohoto trojúhelníku lze tedy získat 

jako SSAB=
1
2

cϱ . Analogicky získám vzorce 

pro obsahy trojúhelníků SBC, SCA.  SSCB=
1
2

aϱ , 

 SSCA=
1
2

bϱ . Sečtením těchto tří obsahů získám obsah celého trojúhelníku ABC: 

S=1
2

aϱ1
2

bϱ1
2

cϱ <=> S=1
2
abcϱ <=> S=sϱ a jsme hotovi.

Lemma (2): Jsou-li X, Y, Z po řadě body dotyku na stranách AB, BC, CA, tak platí následující 

vztahy: ∣AX∣=∣AZ∣=s−a , ∣BY∣=∣BX ∣=s−b , ∣CZ∣=∣CY∣=s−c .

Důkaz: Podle sus jsou trojúhelníky ASX a ASZ shodné, proto ∣AX∣=∣AZ∣ , označme délky obou 

těchto úseků písmenem x. Platí tedy:

∣AX∣=∣AZ∣= x .

Cyklickou záměnou a obdobným označením získám:

∣BY∣=∣BX ∣= y

∣CZ∣=∣CY∣=z

Nyní sestavíme rovnici tří rovnic o třech neznámých (první vztah vychází z toho, že 

∣AX∣∣BX∣=∣AB∣ , zbylé získám cyklickou záměnou):

x y=c
yz=a

zx=b
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Vyřešením dostaneme řešení x=−abc
2

=s−a , y=a−bc
2

=s−b , 

z=ab−c
2

=s−c a jsme hotovi.

Lemma (3): Jsou-li α, β, γ vnitřní úhly v trojúhelníku, pak platí následující goniometrická identita: 

cotg  
2
cotg  

2
cotg  

2
=cotg 

2
cotg  

2
cotg 

2
 .

Důkaz: Vyjádříme 

2 jako 90 °− 

2


2
 a uvědomíme si, že cotg 90 °−=tg  . Proto 

cotg  
2
=tg  

2


2
 . Stačí tedy dokázat, že 

cotg  
2
cotg  

2
tg  

2


2
=cotg  

2
cotg  

2
tg  

2


2
 .

Dále si uvědomíme, že cotg = 1
tg  , díky čemuž vztah přepíšeme do tvaru 

1

tg  2 

1

tg  2 
tg 

2


2
= 1

tg  2 
 1

tg  2 
tg  

2
 

2


. Poslední netriviální úprava, kterou při 

důkazu lemmatu použijeme, bude součtový vzorec pro funkci tangens: 

tg x y = tg x tg  y
1−tg x tg  y . V našem konkrétním případě po aplikaci tohoto vzorce dostaneme: 

1

tg  2 

1

tg  2 

tg  
2
tg  

2


1−tg 2 tg  2 
=

1

tg  2 


1

tg 2 


tg  
2
tg  

2


1−tg  2 tg  2 
. Nyní už se jedná jen 

o ověření čistě algebraickými úpravami, že tato identita skutečně platí, což opět necháváme pro 

nedůvěřivého čtenáře.

A teď konečně k vlastnímu důkazu, který už nebude vůbec těžký, protože jsme získali potřebné 

znalosti. Vyjdeme z dokazovaného vztahu a budeme ho tak dlouho upravovat, až bude rovnost 

zjevná.
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S=s  s−a  s−b s−c 

S2=s  s−a s−b s−c 

Podle lemmatu (1) upravíme na:

s2ϱ2=s  s−a  s−b  s−c
s
ϱ
= s−a

ϱ
 s−a

ϱ
 s−a

ϱ
 (*)

Uvědomme si, že trojúhelník ASX je pravoúhlý s vnitřním úhlem 

2 . Odtud a podle lemmatu (2) 

dostaneme rovnost cotg  
2
= s−a

ϱ , cyklickou záměnou cotg  
2
= s−b

ϱ , cotg  
2
= s−c

ϱ

. Dosadíme do (*) a dostaneme:

s
ϱ
=cotg  

2
cotg 

2
cotg  

2


Podle lemmatu (3) můžeme poslední tvar přepsat jako:

s
ϱ
=cotg  

2
cotg  

2
cotg  

2


s=ϱcotg  
2
ϱcotg  

2
ϱ cotg 

2


Jenže zjevně z pravoúhlého trojúhelníku ASX a podle lemmatu (2) zpětně vidíme, že 

ϱcotg  
2
=s−a , zbylé vztahy dostanu cyklickou záměnou a po dosazení získám:

s= s−a s−bs−c

s=3 s−abc

s=3 s−2 s

s=s

Protože všechny úpravy byly ekvivalentní, jsme hotovi.

42



Důkaz (3):

Nejprve si ještě uvedeme jedno lemma:

Lemma (4): Označíme-li X, T dotyky po řadě 

kružnice vepsané a připsané na straně AB 

v trojúhelníku ABC, tak platí ∣AT∣=∣BX ∣ .

 

Důkaz: Zaveďme zbylé body dle obrázku. 

Z lemmatu (2) u důkazu (2) víme, že 

∣BX∣=s−b . Stačí tedy dokázat, že 

∣AT∣=s−b . Označme ∣AT∣=x , 
∣BT∣= y

. Pak zřejmě protože 
∣AT∣∣BT∣=∣AB∣ , tedy platí x y=c

(*). Dále si všimněme, že zcela jistě platí 
∣AW∣=∣AT∣=x a ∣BU∣=∣BT∣= y . A 

konečně ∣CW∣=∣CU∣ , což lze rozepsat 

jako 
∣CZ∣∣AZ∣∣AW∣=∣CY∣∣BY∣∣BU∣ <=>  s−c s−a x=s−cs−b y <=>
 s−c s−a x= s−c  s−b y

x−a= y−b (**).

Vyřešíme-li soustavu rovnic (*) a (**), dostaneme, že x=a−bc
2

=s−b , 

y=−abc
2

=s−a , což jsme přesně chtěli dokázat.

A nyní k vlastnímu důkazu: Začneme tím, že si všimneme, že úsečka CW je dlouhá právě s. 

Zdůvednění je snadné:  s−a s−b s−c=3 s−abc =3 s−2 s=s . Dále zavedeme ρc 

jako poloměr kružnice připsané. Je zřejmé, že trojúhelníky CZS a CWP jsou podobné (dokonce 

stejnolehlé), platí tedy vztah ϱ
s−c

=
ϱc

s
(+), odtud sϱ=ϱc  s−c   . Jenže podle lemmatu (1) 

z důkazu (2) platí S=sϱ , a tedy srovnáním dostaneme S=ϱc s−c (*).

 Dále si uvědomme, střed kružnice vepsané leží na ose vnitřního úhlu BAC a střed kružnice 

připsané straně AB leží na ose vnějšího úhlu BAW. Zaměřme se nyní na vztah mezi těmito osami. 
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Sečtu-li úhly BAC a BAW, získám přímý úhel. Sečtu-li poloviny těchto úhlů BAS a BAP, získám 

polovinu přímého úhlu, tedy pravý úhel. Úhel PAS je tedy pravý a osy vnitřního a vnějšího úhlu 

jsou na sebe kolmé. Označme velikost  úhlu SAZ jako φ. Úhel PAW dopočítám jako dopočet do 

přímého úhlu: PAW90 °=180 ° => PAW=90 °− . Protože trojúhelník PAW je 

pravoúhlý (poloměr PW je kolmý na tečnu AW), tak úhel APW dopočítám do 180 ° ze vztahu 

90 °−90°APW=180 ° => APW = . Podívejme se nyní na trojúhelníky APW a ASZ. 

Oba jsou pravoúhlé, ale navíc se shodují v úhlech SAZ a APW, jsou tedy podobné. Poměr 

odpovídajících stran je tedy shodný: 
ϱc

s−b
= s−a

ϱ
=> ϱϱc= s−a  s−b (**). 

Vynásobme nyní vztahy (*) a (**): Sϱϱc=s−a s−b s−c ϱc , což po vynásobení zlomkem 

s
ϱc

dá rovnost S sϱ=s  s−a s−b s−c , podle lemmatu (1) z důkazu (2) lze na levé straně 

místo Ssϱ psát S2 , dostáváme S2=s  s−a s−b s−c  , což po odmocnění dá 

dokazovaný vztah S=s  s−a  s−b s−c  a jsme hotoví.

Poznámka: poslední důkaz je asi nejelegantnější ze všech. Nenechme se tím ovšem zmást: triky 

v něm použité je velmi těžké objevit. Nicméně je zde krásně vidět, jak se prostředky syntetické 

geometrie můžeme krásně vyhnout zbytečně složitým algebraickým nebo goniometrickým 

úpravám.

Poznámka:

Vztah (+) lze upravit též na tvar 
s−c
ϱ

= s
ϱc

, jehož cyklické záměny dají další dva vztahy 

s−a
ϱ

= s
ϱa

 , 
s−b
ϱ

= s
ϱb

. Sečtením těchto tří vztahů dostávám rovnost 

s−a
ϱ

 s−b
ϱ

 s−c
ϱ

= s
ϱa
 s
ϱb
 s
ϱc

=> 
 s−a  s−b  s−c 

ϱ
= s
ϱa
 s
ϱb
 s
ϱc

=>

3 s−abc 
ϱ

= s
ϱa
 s
ϱb
 s
ϱc

=>
3 s−2 s

ϱ
= s
ϱa
 s
ϱb
 s
ϱc

=>
s
ϱ
= s
ϱa
 s
ϱb
 s
ϱc

=>

s 1
ϱ
=s  1

ϱa
 1
ϱb
 1
ϱc

 =>
1
ϱ
= 1
ϱa
 1
ϱb
 1
ϱc

. Tento velmi zajímavý vztah nám říká, že pro 

každý trojúhelník ABC s poloměrem kružnice vepsané ρ a poloměry kružnic připsaných  ρa,  ρb,  ρc 
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platí rovnost 
1
ϱ
= 1
ϱa
 1
ϱb
 1
ϱc

. Lze to interpretovat například tak, že poloměr kružnice opsané je 

třetina harmonického průměru poloměrů kružnic připsaných.
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Švrčkův bod

Věta (Švrčkův bod):

Mějme trojúhelník ABC. Osa úhlu ACB 

protíná kružnici opsanou trojúhelníku 

ABC v bodě různém od C, pojmenujme 

jej Š. Pak Š leží ve středu oblouku AB 

kružnice opsané.

Důkaz:

Pojmenujme kružnici opsanou k a úhel 

ACB jako  γ. Protože CŠ je osou úhlu 

ACB, tak úhly ACŠ, BCŠ mají stejnou 

velikost a to 

2 . Dále si uvědomme, 

že tětiva AŠ kružnice k lze vidět z této 

kružnice ze dvou různých bodů B, C pod stejným obvodovým úhlem. Proto pokud má úhel ACŠ 

velikost 

2 , má tuto velikost i úhel ABŠ. Analogicky i tětiva BŠ lze z kružnice k vidět ze dvou 

různých bodů A, C, proto obvodové úhly BAŠ a BCŠ jsou shodné, a tedy je-li úhel BCŠ roven 


2 , tak i úhel BAŠ je roven 


2 . Zaměřme se nyní na trojúhelník ABŠ. Známe velikosti 

vnitřních úhlů BAŠ a ABŠ – oba jsou rovny 

2 . Odtud nám plyne, že tento trojúhelník je 

rovnoramenný. To ale rovněž znamená, že osa strany AB prochází bodem Š, což jsme chtěli 

dokázat.
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Věta:

Je-li Š Švrčkův bod vůči straně AB v trojúhelníku ABC, 

tak střed kružnice vepsané S tomuto trojúheníku leží na 

kružnici se středem v bodě Š a poloměrem ∣AŠ∣ .

Důkaz:

Kružnice vepsaná leží na průsečíku os vnitřních úhlů, 

tudíž z důvodu přehlednosti jsem nepovažoval za nutné 

tuto kružnici do obrázku kreslit. Vyjděme z toho, že AS, 

BS jsou osy úhlů, tudíž označíme-li vnitřní úhly 

standrardně α, β, γ, tak úhly BAS a ABS mají po řadě 

velikosti 

2

, 
2 . Tudíž zbývající vnitřní úhel v trojúhelníku ASB má velikost 

180 °−
2
−

2
=180°−90°−

2
=90 °

2 . Pokud skutečně bod S leží na kružnici se středem v 

Š a poloměrem ∣AŠ∣ , pak by úhel ASB měl být obvodový vůči středovému úhlu AŠB 

(nekonvexnímu). Protože středový úhel je vždy dvakrát větší než obvodový, stačí tedy dokázat, že 

nekonvexní úhel AŠB má velikost 180 ° (*) . Z předchozího důkazu víme, že úhly ABŠ, BAŠ 

mají velikost 

2 , dopočítáme-li tedy zbylý vnitřní úhel v trojúhelníku ABŠ, zjistíme, že 

(konvexní) úhel AŠB má velikost 180 °− . Jenže konvexní a nekonvexní úhel AŠB musí 

dohromady dát plný úhel. Odtud plyne, že nekonvexní úhel AŠB má velikost 180 ° a podle 

(*) jsme hotoví.
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Poznámka:

Mimo jiné můžeme na základě znalosti Švrčkova bodu vyvrátit i následující falešný důkaz, který 

vede k absurdnímu závěru, že všechny trojúhelníky jsou rovnoramenné.

„Věta“:

 Všechny trojúhelníky jsou rovnoramenné.

„Důkaz“:

Vyjděme z obrázku a nechť D je střed strany 

AB a E je průsečík osy úhlu ACB a osy strany 

AB. Z bodu E spusťme kolmice na strany AC, 

BC a paty kolmic označme F, G. Uvědomme 

si, že protože bod E leží na ose úhlu ACB, je 

od jeho ramen AC, BC stejně vzdálen – 

úsečky EF, EG jsou shodné. Trojúhelníky CFE 

a CEG jsou shodné podle věty Ssu – shodují 

se v pravém úhlu a dále v dvojicích stran (EF, EG) a (CE, CE). Tudíž i strany CF a CG se shodují 

(*). Dále si všimněme, že protože bod E leží na ose strany AB, jsou délky úseček AE, BE shodné. 

Trojúhelníky AEF a BGE se opět shodují podle Ssu – shodují se v pravém úhlu a ve dvojicích stran 

(EF, EG) a (AE, BE). Tudíž i strany AF a BG se shodují (**). Nyní se podívejme na strany AC a BC 

v trojúhelníku ABC. Strana AC je tvořená úsečkami CF a AF, zatímco strana BC je tvořená 

úsečkami CG a BG, tudíž ∣AC∣=∣CF∣∣AF∣ , ∣BC∣=∣CG∣∣BG∣ . Jenže podle (*) jsou 

úsečky CG a CF shodné, podobně podle (**) jsou úsečky BG a AF shodné. Tudíž mohu přepsat 

druhý vzorec na ∣BC∣=∣AF∣∣CF∣ , odkud ale po srovnání s prvním vzorcem vidíme, že 

∣AC∣=∣BC∣ , což znamená, že strany AC a BC jsou vždy stejně dlouhé, a tedy je každý 

trojúhelník ABC rovnoramenný. 

Absurdní závěr je podpořen zdánlivě neprůstřelnou argumentací. Kde jsme udělali chybu? 

Chyby jsme se dopustili hned na začátku – čtenář se slepě spoléhal na přiložený náčrtek, který je ale 

nakreslen chybně tak, aby bod E byl uvnitř trojúhelníku ABC. Jak jsme dokázali o několik stránek 

dříve, průsečík osy strany AB a osy protějšího úhlu ACB je Švrčkův bod, který vždy leží na 

kružnici opsané trojúhelníku ABC – tedy vně trojúhelníku ABC. Na mém diagramu je ale bod E 

záměrně nakreslen uvnitř trojúhelníku, aby došlo ke zmatení. Tím také paty kolmic z bodu E na 
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přímky AC, BC skončí obě uvnitř těchto stran. Ve skutečnosti pro libovolný nerovnoramenný 

trojúhelník skončí uvnitř strany AC nebo BC právě jeden z bodů F, G. Ten druhý ale skončí vně 

strany (pořád na příslušné přímce AC nebo BC). Je-li např. ∣AC∣∣BC∣ , pak bod G leží sice na 

přímce BC, ale vně strany BC. Jde to vidět z druhého, tentokrát přesně nakresleného diagramu. 

Neplatí tudíž už ani pravidlo ∣BC∣=∣CG∣∣BG∣ , ale ∣BC∣=∣CG∣−∣BG∣ , protože body C, B, 

G leží na přímce v odlišném pořadí. Poznamenejme ještě, že bod F splyne s bodem A a bod G 

splyne s bodem B právě tehdy, když trojúhelník ABC je rovnoramenný.

49



Brahmaguptova věta
Věta (Brahmaguptova):

Nechť ABCD je tětivový čtyřúhelník 

s navzájem kolmými úhlopříčkami, které se 

protínají v bodě E. Bodem E veďme 

kolmici na stranu CD. Tato kolmice pak 

půlí stranu AB.

Důkaz:

Zaveďme patu kolmice z bodu E na stranu 

CD jako bod P. Dále zaveďme bod M jako 

průsečík polopřímky PE a strany AB. Půjde 

nám o to dokázat, že M je střed strany AB. 

Zaveďme následující úhly: EDC= , 

ECD= . Určitě platí, že =90 ° , protože zbývající úhel  v trojúhelníku CDE je pravý. 

Zaměřme se nyní na trojúhelník DEP. Protože úhel EDP je shodný s úhlem EDC (oba jsou rovny α) 

a oba úhly DPE a DEC jsou pravé, tak trojúhelníky DEP a CDE jsou podobné (uu). Tedy i zbývající 

úhel DEP je shodný s úhlem ECD s  velikostí β. Úhel CEP získáme snadno jako doplněk do 90 °, 

má tedy velikost α. Odtud snadno ze znalosti vrcholových úhlů určíme, že AEM = , 

BEM = . Nyní podle věty o shodnosti obvodových úhlů pokud BDC= , tak také 

BAC= . Analogicky pokud je ACD= , tak také ABD= . Ze shodnosti úhlů MAE a 

AEM nyní hned vidíme, že trojúhelník AEM je rovnoramenný se základnou AE, takže ramena AM 

a ME jsou stejně dlouhá: ∣AM∣=∣ME∣ . Analogicky ze shodnosti úhlů MBE a BEM je vidět, že 

trojúhelník BEM je též rovnoramenný se základnou BE, tudíž ∣BM ∣=∣ME∣ . Jenže pokud platí 

∣AM∣=∣ME∣  a ∣BM∣=∣ME∣ , tak také ∣AM∣=∣BM ∣ , a tedy je M střed úsečky AB, což 

jsme chtěli dokázat.
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Věta:

Nechť ABCD je tětivový čtyřúhelník 

s navzájem kolmými úhlopříčkami, které 

se protínají v bodě E. Středy stran AB, 

BC, CD, DA pojmenujme S(A), S(B), 

S(C), S(D) a paty kolmic z bodu E na 

zmíněné strany pojmenujme P(A), P(B), 

P(C), P(D). Ještě označme S střed 

kružnice opsané čtyřúhelníku ABCD. 

Pak všech osm bodů S(A), S(B), S(C), 

S(D), P(A), P(B), P(C), P(D) leží na 

jediné kružnici, jejíž střed je středem 

úsečky ES.

Důkaz: 

Nejprve si všimněme, že body S(A), 

S(B), S(C), S(D) tvoří obdélník, tudíž 

zřejmě leží na jediné kružnici. To 

dokážeme takto: zaměřme se na 

pravoúhlý trojúhelník ABE. Zřejmě 

střední příčky jdoucí ze středu S(A) 

strany AB jsou kolmé na příslušné 

strany. Proto vrcholy S(A), E spolu se 

středy úseček AE, BE tvoří vrcholy 

obdélníku. Totéž ale můžeme říci i 

v případě trojúhelníků BCE, CDE, DAE. 

Vzniknou mi tedy čtyři obdélníky a je 

jasné, že tyto obdélníky spolu sousedí 

(buď jen rohem E, anebo některou stranou) a vytváří jeden velký obdélník S(A)S(B)S(C)S(D). 

Označme F průsečík jeho úhlopříček tohoto obdélníku. Je zřejmé, že má-li všech osm bodů S(A), 

S(B), S(C), S(D), P(A), P(B), P(C), P(D) ležet na jediné kružnici, pak její střed je právě v tomto 

bodě F.
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 Položme hypotézu, že S(B)ES(D)S je 

rovnoběžník. Nejprve si všimněme, že 

SBC je rovnoramenný trojúhelník, 

protože SB a SC jsou dva stejné poloměry 

téže kružnice. Navíc SS(B) je zřejmě osa 

rovnoramenného trojúhelníku SBC , a 

proto je úsečka SS(B) kolmá na stranu 

BC. Jenže to potom úsečka SS(B) svírá 

s úsečkou BC stejný (pravý) úhel, jako 

přímka EP(B). Jenže přímka EP(B) je 

podle Brahmaguptovy věty totožná 

s přímkou ES(D), a proto i úsečka SS(B) 

a přímka ES(D) svírají s úsečkou BC 

stejný úhel. Proto jsou SS(B) a ES(D) 

navzájem rovnoběžné úsečky. Naprosto analogickou argumentací získám, že i přímka ES(B) a 

úsečky SS(D) jsou rovnoběžné. Díky této dvojici rovnoběžností vidíme, že S(B)ES(D)S je skutečně 

rovnoběžník.  My jsme řekli, že bod F je průsečíkem úhlopříčkem S(B)S(D) a S(A)S(C) 

v obdélníku S(A)S(B)S(C)S(D), neboli bod F je středem úsečky S(B)S(D). Jenže pokud je 

S(B)ES(D)S rovnoběžník a úhlopříčky v rovnoběžníku se navzájem půlí, pak F je též středem druhé 

úhlopříčky rovnoběžníku – úhlopříčky ES (což je část dokazovaného tvrzení). Dále si uvědomme, 

že trojúhelník S(D)P(B)S(B) je pravoúhlý s průměrem kružince opsané S(B)S(D), která má střed 

v bodě F, ale téže průměr a střed má i kružnice opsaná obdélníku S(A)S(B)S(C)S(D), tudíž P(B) 

leží na kružnici opsané obdélníku S(A)S(B)S(C)S(D). Cyklickou záměnou získám, že i body P(A), 

P(C) a P(D) leží na této kružnici. Důkaz je hotov.
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Ptolemaiova věta

Věta (Ptolemaiova):

Buď ABCD tětivový čtyřúhelník, jehož 

délky stran AB, BC, CD, DA označme po 

řadě a, b, c, d. Dále označme délky 

úhlopříček AC a BD jako e, f. Pak platí 

vztah acbd =ef .

Důkaz:

Na úhlopříčce BD zaveďme bod E takový, 

že úhly BCE a ACD budou shodné. 

Předpokládejme, že body B, E, P, D leží na 

úhlopřícce BD v tomto pořadí (pokud ne, důkaz je analogický a je přenechán čtenáři). Úseky DE, 

BE této úhlopříčky pojmenujme x, y. Protože tětiva CD je z kružnice opsané tětivovému 

čtyřúhelníku (pojmenujme ji k) vidět z bodů A, B pod stejným obvodovým úhlem, tak úhly CBD a 

CAD jsou shodné. Podívejme se teď na dvojici trojúhelníků BCE a ACD. Vidíme, že dvojice úhlů 

(BCE, ACD), (CBD, CAD) jsou shodné, a proto jsou zmíněné trojúhelníky podobné. Platí tedy, že 

odpovídající strany mají stejný poměr: 
b
y
= e

d => bd=ey (*). Dále si všimněme, že pokud 

ke dvěma shodným úhlům BCE a DCP přidám stejný úhel PCE, tak dostanu úhly DCE a ACB, 

které musejí být taky shodné. Tětiva BC jde z kružnice k vidět pod shodnými obvodovými úhly 

BAC a BDC. Nyní se zaměřme na vztah mezi trojúhelníky CDE a ABC. Tyto trojúhelníky jsou 

podobné, protože dvojice úhlů (DCE, ACB), (BAC, EDC) si navzájem odpovídají. Proto i poměry 

odpovídajích stran se rovnají: 
a
x
= e

c => ac=ex (**). Sečtením vztahů (*) a (**) dostáváme 

acbd =exey => acbd =e x y . Protože však součet x y má význam právě délky f  

celé úhlopříčky BD, tak lze stručněji psát acbd=ef , což jsme chtěli dokázat.

Poznámka:

Ve skutečnosti platí pro každý čtyřúhelník se stranami a, b, c, d a úhlopříčkami e, f tzv. Ptolemaiova 

nerovnost acbd ≥ef , která přejde v rovnost právě tehdy, když je čtyřúhelník tětivový.
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Lichoběžník a některé jeho méně známé vlastnosti
Asi každý ví, co to je lichoběžník, uměl by spočítat jeho obsah a obvod. Nicméně lichoběžník má 

nemálo dalších zajímavých vlastností, které už tak známé nejsou. V této kapitole se pokusíme tyto 

vlastnosti odhalit a dokázat. Poznamenejme, že budeme ve všech větách předpokládat, že AB je 

delší základna a zavedeme značení ∣AB∣=a ,∣CD∣=c .

 Věta (o střední příčce v lichoběžníku):

Označme E, F po řadě středy stran BC, DA 

lichoběžníku ABCD s delší základnou AB. Pak 

úsečka EF (střední příčka lichoběžníku) má 

délku rovnou 
ac

2 .

Důkaz:

Zobrazme ve středové souměrnosti trojúhelník CDE podle středu E. Protože podle definice je E 

střed strany BC, tak bod C se zobrazí na bod B. Označme obraz bodu D jako G. Protože obraz 

úsečky CD, tj. úsečka BG, musí být s úsečkou CD rovnoběžná, tak bod G leží na přímce AB. Dále 

protože středová souměrnost je shodné zobrazení, tak úsečky CD a BG jsou stejně dlouhé – tj. 

∣BG∣=c . Je tedy vidět, že úsečka AG měří ac . Protože G je obraz bodu D ve středové 

souměrnosti podle E, tak E je střed úsečky DG. Dále F je střed úsečky AD. Odtud jde vidět, že EF 

je střední příčka v trojúhelníku ADG, proto má EF poloviční délku než strana AG – tj. má délku 

ac
2 . Důkaz je hotov.

Poznámka: Na střední příčku EF se lze dívat také jako na aritmetický průměr základen AB, CD.
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Věta:

Označme střed strany AB jako K, střed strany CD jako L, průsečík úhlopříček P a průsečík 

polopřímek BC a AD jako Z. Pak body K, P, L, Z leží na jediné přímce. 

Důkaz:

Je zřejmé, že Z je střed stejnolehlosti, 

ve které se zobrazí trojúhelník CDZ na 

trojúhelník ABZ. V této stejnolehlosti se též 

zobrazí střed strany CD na střed strany AB – 

takže bod L se zobrazí na bod K. Tím pádem 

podle definice stejnolehlosti bod Z leží na 

přímce KL. Dále je zřejmě P je střed takové 

stejnolehlosti, ve které se zobrazí trojúhelník 

CDP na trojúhelník ABP. Opět se tedy v této 

stejnolehlosti zobrazí bod L na bod K a proto 

bod P leží na přímce KL. Tím je důkaz 

hotov.

Věta:

Označíme-li průsečík úhlopříček AC a BD jako P a vedeme bodem P rovnoběžku se stranou AB, 

tato rovnoběžka protne strany AD a BC jako X, Y. Potom platí ∣XY∣= 2ac
ac .

Důkaz:

K délce úsečky XY se dostaneme přes délky 

úseček PX, PY. Začněme určováním délky 

úsečky PX. Nejprve se podívejme na dvojici 

trojúhelníků ACD a APX. Tyto trojúhelníky 

jsou zřejmě podobné, poměry odpovídajících 

stran se tedy rovnají: 
∣PX∣

c
=
∣AX∣
∣AD∣

(*) . 

Dále se podívejme na dvojici trojúhelníků 

ABD a PDX. Tyto trojúhelníky jsou též 

podobné. Odtud získáme vztah 
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∣PX∣
a

=
∣DX∣
∣AD∣

(**). Sečtěme nyní rovnosti (*) a (**): 
∣PX∣

a

∣PX∣

c
=
∣DX ∣
∣AD∣


∣AX∣
∣AD∣

<=>

∣PX∣ 1
a
1

c
=

∣AX∣∣DX∣
∣AD∣

. Protože ale určitě platí ∣AX∣∣DX∣=∣AD∣ , tak můžeme vztah 

zjednodušit na ∣PX∣ 1
a
1

c
=

∣AD∣
∣AD∣

<=> ∣PX∣ ac
ac

=1 <=> ∣PX∣= ac
ac . Protože situace 

pro PY je analogická, tak platí i ∣PY∣= ac
ac . Délku celé úsečky XY dostaneme jako součet 

dvou úseček PX a PY, takže zřejmě platí ∣XY∣= ac
ac

 ac
ac <=> ∣XY∣= 2ac

ac a jsme hotoví. 

Poznámka:

Navíc je docela zřejmé, že zvolíme-li na úhlopříčce AC bod P´ různý od bodu P´ a z něj vytvoříme 

odpovídající body X, Y, tak P´ nebude středem úsečky. To proto, že potom se buď P´X oproti PX 

zkrátí a PY oproti P´Y prodlouží, nebo naopak, tudíž už nutně nenastane rovnost. Stejný fakt lze 

nahlédnout i z toho, že P leží na spojnici středů základen a ta se protíná s úhlopříčkou AC jen 

v jednom bodě – a to je bod P, jak jsme již ukázali. Platí tedy dokonce ekvivalence: Leží-li bod P na 

úhlopříčce AC, pak leží i na úhlopříčce BD právě tehdy, když ∣PX∣=∣PY∣ .

Důsledek:

Ve fyzice je docela známým faktem, že hledáme-li 

obraz svíčky (nebo jiného předmětu) zvětšeného 

(nebo zmenšeného) čočkou, využíváme k tomu tzv. 

ohniska čočky. Využívají se následující tři důležitá 

tvrzení:

1) paprsek jdoucí přes střed čočky nemění směr

2) paprsek jdoucí rovnoběžně s optickou osou 

se láme do ohniska

3) paprsek jdoucí ohniskem se láme 

rovnoběžně s osou

Jak ale víme, že se tyto tři paprsky skutečně 

protnou? Přece jen se jedná o tři přímky a ty se 

nutně nemusí protnout. Situaci si znázorníme např. pro spojku a svíčku umístěnou před ohniskem F. 

Protože spojka je symterická, druhé ohnisko F´ je souměrně sdružené s ohniskem F podle osy 

spojky. Paprsek jdoucí rovnoběžně s osou se v bodě X láme a prochází ohniskem F´. Dále paprsek 
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jdoucí do ohniska F se láme v bodě Y rovnoběžně s optickou osou. Průsečík těchto dvou paprsků 

označme jako B´. A chceme dokázat, že paprsek jdoucí přes střed C neměnící směr skutečně 

prochází bodem B´, tzn. body B, C, B´ leží na přímce. A k tomu využijeme, že BXB´Y je 

lichoběžník. Navíc protožě XY je jeho úhlopříčka a bod C je středem úsečky FF´, tj. 

∣CF∣=∣CF ´∣ , tak podle předchozí poznámky leží bod C na druhé úhlopříčce BB´ a důkaz je 

hotov.

Věta:

Označme E, F středy stran BC, DA 

v lichoběžníku ABCD. Střední příčka 

lichoběžníku protíná úhlopříčky AC a BD 

v bodech G, H. Pak platí ∣GH∣=a−c
2 .

Důkaz:

Trojúhelníky AFG a ADC jsou díky tomu, že FG 

a DC jsou rovnoběžky, podobné. Proto poměr odpovídajících dvojic stran bude shodný: 

∣FG∣
∣DC∣

=
∣AF∣
∣AD∣

. Protože F je středem strany AD, tak zřejmě 
∣AF∣
∣AD∣

=1
2 , a tedy i 

∣FG∣
∣DC∣

=1
2 , 

nebo-li G je středem strany AC. Protože F je středem  úsečky AD a G je středem úsečky AC, tak FG 

je střední příčka v trojúhelníku ACD. Střední příčka je vždycky poloviční než příslušná strana: 

∣FG∣= c
2 . Analogickým zdůvodněním bych dostal, že i ∣EH∣= c

2 . My víme podle věty 

o délce střední příčky v lichoběžníku, že ∣EF∣=ac
2 . Tu samou úsečku ale mohu též vyjádřit 

jako součet tří částí: ∣EF∣=∣FG∣∣GH∣∣EH∣ <=> 
ac

2
= c

2
∣GH∣ c

2 , odkud již snadno 

vyjádříme délku GH jako ∣GH∣= a−c
2 , což jsme chtěli dokázat.
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Věta:

Označme délky úhlopříček 

lichoběžníku AC, BD po řadě jako 

e, f. Tyto úhlopříčky jsou na sebe 

kolmé právě tehdy, když platí vztah 

ac 2=e2 f 2 . 

Důkaz:

Posuňme úsečku CD tak, že se bod D v tomto posunutí zobrazí na bod B. Obraz bodu C označme E. 

Podle definice jsou tedy úsečky CD a BE shodné, tedy ∣BE∣=c , dále zřejmě E leží na přímce 

AB. BECD je určitě rovnoběžník, takže stejně tak úsečky BD a CE jsou shodné, tj. ∣CE∣= f . 

Navíc jsou úsečky CD a CE rovnoběžné, takže přímka CP je protíná pod stejným úhlem. Podívejme 

se nyní na trojúhelník AEC. Ten je podle Pythagorovy věty a věty k ní obrácené pravoúhlý právě 

tehdy, když platí ∣AE∣2=∣AC∣2∣CE∣2 . Protože ∣AE∣=∣AB∣∣BE∣=ac , tak vztah přepíšeme 

na ac 2=e2 f 2 . Takže úhel ACE (stejný jako úhel APB) je pravý právě tehdy, když 

ac 2=e2 f 2 a důkaz je hotov.
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Eulerovy věty o trojúhelníku
Věta (Eulerova rovnost v trojúhelníku): 

V trojúhelníku ABC označme r poloměr kružnice opsané, ρ poloměr kružnice vepsané a d 

vzdálenost středů těchto kružnic. Pak platí následující metrický vztah: d 2=r 2−2 rϱ .

Důkaz:

Označme S střed kružnice vepsané, O střed 

krunice opsané. Zřejmě je CS osa úhlu ACB, 

protne tedy kružnici opsanou ve Švrčkově bodě, 

pojmenujme jej Š.Tento bod má tu vlastnost, že je 

stejně vzdálen od všech bodů A, S, B. Proto 

∣BŠ∣=∣SŠ∣ (*). Přímka OS protne kružnici 

opsanou v bodech D, E. Všimněme si, že tětivy CŠ 

a DE prochází stejným bodem (a to bodem S). Lze 

zde tudíž použít mocnost bodu ke kružnici: 

∣CS∣⋅∣SŠ∣=∣DS∣⋅∣ES∣ . Po dosazení vztahu (*) 

dostaneme  ∣CS∣⋅∣BŠ∣=∣DS∣⋅∣ES∣ (**). Dále se 

zaměřme na trojúhelník BCŠ a aplikujme na ni 

sinovou větu (resp. její rozšíření): 
∣BŠ∣

sin  
2

=2 r

=> ∣BŠ∣=2 rsin  
2
 . Dosaďme tento vztah do 

(**). Tím získáváme ∣CS∣2 r sin  
2
=∣DS∣⋅∣ES∣ (+). Podívejme se nyní na trojúhelník CTS. Ten 

je zřejmě pravoúhlý, tudíž platí jednoduchý vztah: 
ϱ

∣CS∣
=sin  

2
 (++). Vynásobme nyní vztahy 

(+) a (++): ∣CS∣2 rsin  
2


ϱ
∣CS∣

=∣DS∣⋅∣ES∣sin 
2
 <=> 2 rϱ=∣DS∣⋅∣ES∣ (+++). Podívejme se 

nyní na úsečky DS a ES a bez újmy na obecnosti předpokládejme, že ∣DS∣≤∣ES∣ , nebo-li O je 

vnitřním bodem úsečy ES (kdyby ne, důkaz by byl i tak dál analogický). Protože DO a EO jsou oba 

poloměry kružnice opsané (mají délku r) a OS je vzdálenost středů kružnic vepsané a opsané (má 

délku d), tak odsud snadno odvodíme, že ∣DS∣=r−d , ∣ES∣=rd . Dosaďme tyto vztahy do 

rovnosti (+++) a získáme rovnost 2 rϱ=r−d rd  <=> 2 rϱ=r2−d 2 <=> d 2=r 2−2 rϱ , 

k čemuž jsme přesně chtěli dojít.  Důkaz je tedy hotov.
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Poznámka:

Je-li tedy dán poloměr kružnice vepsané a poloměr kružnice opsané, pak je už jednoznačně určena 

vzdálenost středů těchto kružnic. Tato vlastnost lze s výhodou užít při konstrukčních úlohách.

Poznámka:

Eulerovu rovnost lze též přepsat do tvaru 
1
ϱ
= 1

r−d
 1

rd . Tento tvar sice vypadá na první 

pohled poněkud nesympaticky, ale připomíná vzhledem tvar Fussovy věty, o které bude řeč 

v kapitole o dvojstředovém čtyřúhelníku.

Věta (Eulerova nerovnost v trojúhelníku):

Pro poloměry kružnice vepsané ρ a kružnice opsané r platí následující nerovnost: r≥2ϱ . 

Důkaz:

Jedná se o přímý důsledek Eulerovy věty o trojúhelníku. Opět zavedeme d jako vzdálenost středů 

kružnice opsané a kružnice vepsané. Platí vztah  d 2=r 2−2 rϱ , což po vytknutí dá 

d 2=r r−2ϱ . Protože levá strana je vždy nezáporná a výraz r před závorkou je vždy kladný, 

tak obsah závorky je nezáporný, tudíž r−2ϱ≥0 <=> r≥2ϱ a jsme hotovi.
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Dvojstředový čtyřúhelník
Definice:

Dvojstředový čtyřúhelník je čtyřúhelník, který je současně tečnový i tětivový (tj. lze mu opsat i 

vepsat kružnice).

Značení: 

V dvojstředovém čtyřúhelníku ABCD budeme body dotyků na stranách AB, BC, CD, DA značit TA, 

TB, TC, TD.

Věta:

Ve dvojstředovém čtyřúhelníku ABCD jsou úsečky TATC a TBTD jsou navzájem kolmé. Navíc 

označíme-li jejich průsečík P, pak bod P leží na obou úhlopříčkách čtyřúhelníku ABCD.

Důkaz:

Začneme tím, že dokážeme, že jsou na sebe 

úsečky  TATC a TBTD kolmé. Pro větší 

přehlednost budeme značit dvojice úhlů dávající 

dohromady 180 ° stejnou barvou, ale jeden 

z úhlů bude bez proužku a druhý s proužkem. 

Označme Z průsečík přímek AB a CD 

(předpokládejme, že se protnou – kdyby se totiž 

neprotly, ABCD by přešel v rovnoramenný 

lichoběžník a tvrzení by platilo triviálně). 

Přímky ZTA a ZTC jsou obě tečny kružnice 

vepsané čtyřúhelníku ABCD, tudíž jsou úhly 

DTCP a ATAP shodné. Navíc úhly DTCP a CTCP 

jsou vedlejší, takže jejich součet je 180 °. Proto 

i součet úhlů CTCP a ATAP je 180 ° (*). 

Naprosto analogicky lze odvodit, že i součet úhlů  PTBC a PTDA je 180 ° (**). Protože čtyřúhelník 

ABCD je tětivový, dává součet protilehlých úhlů TBCTC a TDATA též 180 ° (***).  Nyní se zaměřme 

na čtyřúhelníky ATAPTD a CTCPTB. Každý z nich má součet vnitřních úhlů 360 °, proto dohromady 

všechny tyto vnitřní úhly dají 720 °, tedy 

A T A PT A P T DP T D AT D AT AC T C PT C P T BP T B CT B C T C =720 ° , což po 
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odlišném spárování úhlů dá:

A T A PC T C P P T D AP T BC T D AT AT BC T C T A P T DT C P T D=720 ° , jenže 

podle vztahů (*), (**) a (***) mohu první tři závorky zjednodušit na 180 °:

180 °180 °180 °T A P T DT C P T D=720 ° <=> T A P T DT C P T D=180 ° . Jenže úhly 

TAPTD a TCPTD jsou vrcholové, tudíž shodné a každý z nich má tedy zřejmě velikost 90 °, čímž jsme 

dokázali, že úsečky  TATC a TBTD jsou na sebe kolmé.

Dále ukažeme, že úhlopříčky čtyřúhelníku 

ABCD procházejí bodem P. Definujme bod X 

(na obrázku má stejnou polohu, jako bod P, ale 

formálně je definovaný jinak), jako průsečík 

úseček TATC a AC. Zaměřme se nyní na 

trojúhelník ATAX Jeho obsah vyjádříme dvěma 

různými způsoby: 

S  AT A X =1
2
∣AT A∣⋅∣XT A∣sin AT A X 

S  AT A X =1
2
∣AX∣⋅∣XT A∣sin  AXT A

Obdobně se zaměřme na trojúhelník CTC X a 

jeho obsah vyjádřeme též dvěma různými 

způsoby:

S C T C X =1
2
∣CT C∣⋅∣XT C∣sin CTC X 

S C T C X =1
2
∣CX∣⋅∣XT C∣sin CXT C 

Podíl 
S AT A X 
S ST C X 

tedy můžeme vyjádřit též dvěma různými způsoby:

S AT A X 
S ST C X 

=

1
2
∣AT A∣⋅∣XT A∣sin AT A X 

1
2 ∣CT C∣⋅∣XT C∣sin CT C X 

=

1
2
∣AX∣⋅∣XT A∣sin AXT A

1
2∣CX∣⋅∣XT C∣sin CXT C 

, odkud po zkrácení zlomků 

a vydělení obou stran rovnosti výrazem 
∣XT A∣
∣XT C∣

 plyne
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∣AT A∣⋅sin AT A X 
∣CT C∣⋅sinCT C X 

=
∣AX ∣⋅sin AXT A
∣CX∣⋅sin CXT C 

(+).

Z obrázku lze ale vidět, že úhly ATAX a CTCX dávají dohromady 180 °, tudíž jsou jejich hodnoty 

sinů shodné: sin AT A X =sin CT C X  (++). Stejně tak lze z obrázku snadno vidět, že úhly 

AXTA a CXTC jsou vrcholové, tudíž shodné, a tudíž i hodnoty jejich sinů shodné: 

sin AXT A=sin CXT C  (+++). Dosadíme-li vztahy (++) a (+++) do vztahu (+), dostaneme po 

zkrácení tvar 
∣AT A∣
∣CT C∣

=
∣AX∣
∣CX∣

($). 

Definujeme-li bod Y jako průsečík úhlopříčky AC a úsečky TBTD (opět bod Y splývá na obrázku 

s bodem P, formálně je ale definován jinak než bod P), pak dostaneme analogicky vztah 

∣AT D∣
∣CT B∣

=
∣AY∣
∣CY∣ ($$). Protože ale ATA a ATD jsou tečny stejné kružnice procházející obě bodem A, 

tak úsečky ATA a ATD jsou shodné. Stejně tak úsečky CTB a CTC jsou shodné. Proto si mohu 

dovolit vztah ($$) přepsat na 
∣AT A∣
∣CT C∣

=
∣AY∣
∣CY∣ ($$$). Nyní už stačí srovnat tvary ($) a ($$$) a 

snadno dostáváme, že 
∣AX∣
∣CX∣

=
∣AY∣
∣CY∣ . Protože ale body X, Y byly definovány oba tak, že leží na 

úhlopříčce AC, tak zřejmě jsou body X, Y totožné. Protože jsme navíc řekli, že bod X leží na úsečce 

TATC a bod Y leží na úsečce TBTD, tak body X, Y navíc splývají i s bodem P. Tudíž bod P leží na 

úhlopříčce AC. Podobně bych došel k tomu, že bod B leží rovněž i na úhlopříčce BD. Tím je důkaz 

ukončen.

Poznámka:

Všimněme si, že v druhé části důkazu, kde jsme dokazovali, že P je současně průsečíkem 

úhlopříček, jsme ani v jediném kroku nevyužili to, že čtyřúhelník ABCD je tětivový. Tudíž 

vlastnost je charakteristická nejen pro dvojstředové čtyřúhelníky, ale rovněž i pro všechny 

čtyřúhelníky těčnové.
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Věta (Fussova):

Označíme-li r poloměr kružnice opsané a ρ poloměr kružnice vepsané ve dvojstředovém 

čtyřúhelníku, pak vzdálenost d mezi středy těchto kružnic splňuje vztah 
1
ϱ2=

1
r−d 2

1
rd 2

.

Důkaz:

Označme standartně vnitřní úhly při vrcholech A, 

B, C, D jako α, β, γ, δ. Podívejme se nyní na 

trojúhelník ATAS (červeně vyznačený). Zřejmě je 

pravoúhlý, protože přímka ATA je tečnou kružnice 

vepsané se středem v bodě S. Navíc protože AS je 

osa úhlu BAD, tak oba úhly BAS, DAS jsou 

shodné a mají velikost 

2 ($). Obdobně 

trojúhelník STBC je pravoúhlý, protože CTB je 

tečnou krunice vepsané, která má střed v bodě S. 

Navíc protože CS je osa úhlu BCD, tak úhly BCS, 

DCS mají stejnou velikost 

2 ($$). Nyní si uvědomme, že trojúhelníky ATAS a STBC mají stejně 

dlouhé strany STA a STB, protože se jedná o poloměry téže 

kružnice. Protože jsou navíc tyto dva trojúhelníky oba pravoúhlé, 

mohu je oba přemístit a přiložit k sobě tak, že vytvoří jeden velký 

trojúhelník A´C´S´, jehož pata výšky odpovídá bodům TA´ = TB´. 

Dokážeme, že tento trojúhelník A´C´S´ je pravoúhlý. Jeden z jeho 

vnitřních úhlů S´A´TA´ odpovídá v původním nákresu úhlu SATA, který má velikost 

2 . 

Analogicky druhý vnitřní úhel S´C´TB´ odpovídá v původním nákresu úhlu SCTB o velikosti úhlu 


2 . Jenže  α, γ jsou v původním nákresu protější úhly v tětivovém čtyřúhelníku, tudíž je jejich 

součet 180 °, proto platí 

2


2
=90° , tudíž součet vnitřních úhlů S´A´TA´ a S´C´TB´ je 90 ° a na 

zbývající vnitřní úhel A´S´C´ zbývá rovněž 90 °. Trojúhelník A´C´S´ je tedy pravoúhlý, tudíž v něm 

platí Pythagorova věta: ∣A ´ T A´∣∣C ´ T B ´∣2=∣A ´ S ´∣2∣C ´ S ´∣2 , čemuž v původním nákresu 

odpovídá vztah ∣AT A∣∣CT B∣
2=∣AS∣2∣CS∣2 (*). 
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Vyjádřeme obsah trojúhelníku A´S´C´ tímto způsobem:

S=1
2
∣A´ T A´∣∣C ´ T B ´∣⋅∣S ´ T A´∣=1

2
∣AT A∣∣CT B∣⋅∣ST A∣=

1
2
∣AT A∣∣CT B∣⋅ϱ .

Ten samý obsah ale lze vyjádřit i jinak:

S=1
2
∣A´ S ´∣⋅∣C ´ S ´∣=1

2
∣AS∣⋅∣CS∣ .

Srovnáním dvou různých vyjádření téhož obsahu dostávám rovnost:

1
2
∣AT A∣∣CT B∣⋅ϱ=

1
2
∣AS∣⋅∣CS∣ , odkud vyjádříme součet úseček ATA a CTB jako 

∣AT A∣∣CT B∣=
∣AS∣⋅∣CS∣

ϱ
a toto dosadíme do vztahu (*):

∣AS∣⋅∣CS∣
ϱ


2

=∣AS∣2∣CS∣2 <=> ∣AS∣2⋅∣CS∣2

ϱ2 =∣AS∣2∣CS∣2 <=>

1
ϱ2=

∣AS∣2

∣AS∣2⋅∣CS∣2
 ∣CS∣2

∣AS∣2⋅∣CS∣2
<=> 

1
ϱ2=

1
∣CS∣2

 1
∣AS∣2

(**).

Zaveďme bod K jako průsečík polopřímky AS a 

kružnice opsané čtyřúhelníku ABCD. Analogicky 

zaveďme bod L jako průsečík polopřímky CS a 

kružnice opsané čtyřúhelníku ABCD. Dokážeme, že 

KL je průměr této kružnice. Úhel DOK je totiž 

středový k obvodovému úhlu DAK = DAS a ten má 

velikost 

2 (podle ($) ). Středový úhel má 

vždycky dvojnásobnou velikost než obvodový, tudíž 

má úhel DOK velikost α. Podobně  úhel DOL je 

středový k obvodovému úhlu úhlu DCL = DCS, 

tudíž má úhel DOL velikost γ. Jenže pokud úhly DOK a DOL mají velikosti  α, γ, pak jsou 

vzájemně vedlejší, protože úhly  α, γ musí dávat součet 180 ° (tětivový čtyřúhelník ABCD) a 

vidíme tedy, že KL je skutečně průměr kružnice opsané čtyřúhelníku ABCD. Odtud také vidíme, že 

O je středem úsečky KL. Úsečka SO o délce d je tedy těžnicí v trojúhelníku KLS. Podle 

Apolloniovy věty o délce těžnice platí 2∣KS∣22∣LS∣2=4d 2∣KL∣2 . Jenže protože KL je průměr 

kružnice opsané, tak platí ∣KL∣=2r , což po dosazení dává 2∣KS∣22∣LS∣2=4d 24 r 2 <=> 
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∣KS∣2∣LS∣2=2d 22 r 2 (***).  Zaveďme body E, F jako průsečík přímky SO a kružnice opsané, 

přičemž ∣ES∣≤∣FS∣ . Protože EO, FO jsou poloměry kružnice opsané r a SO je délka d, vidíme, 

že ∣ES∣=r−d , ∣FS∣=rd , odkud ∣ES∣⋅∣FS∣= r−d  rd  <=> ∣ES∣⋅∣FS∣=r 2−d 2

(+). Podle mocnosti bodu S ke kružnici opsané platí ∣AS∣⋅∣KS∣=∣ES∣⋅∣FS∣ , což po dosazení 

vztahu (+) dává ∣AS∣⋅∣KS∣=r2−d 2 . Toto  upravíme jako  
1

∣AS∣
=

∣KS∣
r 2−d 2 , což ještě umocníme 

na druhou:  1
∣AS∣2

= ∣KS∣2

 r2−d 22 (++). Naprosto analogicky bychom dostali rovnost 

1
∣CS∣2

= ∣LS∣2

r 2−d 22
(+++). Sečtením vztahů (++) a (+++) dostaneme toto: 

1
∣AS∣2

 1
∣CS∣2

= ∣KS∣2

r2−d 22
∣LS∣2

r 2−d 22
<=> 1

∣AS∣2
 1
∣CS∣2

=∣KS∣2∣LS∣2

 r2−d 22
. Podle (***) ale 

můžeme čitatel vpravo ∣KS∣2∣LS∣2 přepsat jako 2 d 22 r2 . Stejně tak celou levou stranu 

můžeme podle (**) přepsat jako 
1
ϱ2 . Přepsáním tedy získáme vztah, ve kterém figurují pouze jen 

proměnné r, ρ, d: 1
ϱ2=

2d 22 r 2

 r2−d 22
. Lze již snadno ověřit, že pravá strana lze upravit na tvar 

1
r−d 2

 1
 rd 2

 (a přenecháváme to nedůvěřivému čtenáři). Skutečně tedy platí vztah 

1
ϱ2=

1
r−d 2

 1
 rd 2

a jsme hotoví.

Věta:

Pro poloměr r kružnice opsané a  ρ kružnice vepsané dvojstředovému čtyřúhelníku platí nerovnost 

ϱ≤2
2

r .
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Důkaz:

Nejprve budeme potřebovat jedno pomocné tvrzení:

Lemma: Jsou-li a1, a2, a3, ... , an kladná reálná čísla, pak platí 
n

1
a1


1
a2
... 1

an

≤ na1a2 ...an , tj. 

harmonický průměr je vždy menší nebo roven průměru geometrickému.

Nyní přistupme k samotnému důkazu. Ze Fussovy věty 
1
ϱ2=

1
r−d 2

1
 rd 2

pro dvojstředový 

čtyřúhelník vyvodíme, že 
ϱ2=1

2
2

1
 r−d 2


1

rd 2
, tj. ϱ2 je polovina harmonického průměru 

hodnot r−d 2 , rd 2 . Tudíž podle našeho lemmatu je ϱ2 menší nebo rovno geometrickému 

průměru zmíněných hodnot: ϱ2≤1
2 r−d 2 rd 2 <=> ϱ2≤1

2
r−d rd  <=>

ϱ2≤1
2
r 2−d 2 ,odkud odvodíme slabší tvrzení ϱ2≤1

2
r2

a po odmocnění dostáváme 

ϱ≤2
2

r , což jsme přesně chtěli dokázat.

Poznámka:

Všímavý čtenář si asi všiml jisté podobnosti mezi Eulerovou rovností v trojúhelníku a Fussovou 

rovností ve dvojstředovém čtyřúhelníku. Nabízí se tedy otázka, zda máme-li n≥3  přirozené a 

dvě kladná reálná čísla r,  ρ, pak už pro každý n-úhelník je jednoznačně určena vzdálenost d mezi 

středem kružnice opsané s poloměrem r a středem kružnice vepsané s poloměrem ρ. Odpověd zní 

ano a tuto domněnku dokázal Jean Poncelet. Obvod takového n-úhelníku se nazývá Ponceletova 

lomená čára (ve skutečnosti lomená čára ani nemusí tvořit obvod mnohoúhelníku; stačí, když je 

uzavřená).
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Pravidelný pětiúhelník a zlatý řez
Definice: 

Zlatý řez je poměr, ve kterém je daná úsečka rozdělená tak, že její delší část ku kratší části je ve 

stejném poměru jako celá úsečka ku delší části. Tento poměr budeme značit   .

Výpočet hodnoty:

Uvažme úsečku AB, která má být bodem C rozdělena právě ve zlatém řezu. Bez újmy na obecnosti 

předpokládejme, že AC bude ta delší část. Dále bez újmy na obecnosti ještě můžeme předpokládat, 

že BC je jednotková délka a delší úsečka AC má délku  .  Pak zřejmě úsečka AB měří 1 . 

Podle definice zlatého řezu musí platit 

1
=1

 , odkud po úpravě získáme kvadratickou 

rovnici 2−−1=0 , jejíž kořeny jsou 1=
15

2
, 2=

1−5
2

, záporný kořen 2

odsud můžeme vzhedem ke geometrickému charakteru úlohy vyloučit. Hodnota zlatého řezu 

tedy je 15
2

.

Věta:

V pravidelném pětiúhelníku je poměr jeho 

úhlopříčky ku jeho straně roven zlatému řezu.

Důkaz (1):

Zaveďme pravidelný pětiúhelník ABCDE 

se středem S. Úhel ASB získáme snadno jako 

pětinu plného úhlu: 72 °. Tento úhel ASB je 

středový vůči obvodovému úhlu ADB, který 

tudíž musí mít poloviční velikost – 36 °.Dále 
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průsečík úhlopříček AC a BD označme M. Ze symetrie vidíme, že trojúhelník ADM je 

rovnoramenný se základnou AD. Proto úhel DAM má rovněž velikost 36 ° a zbylý vnitřní úhel 

AMD snadno dopočítám do 180 ° a vyjde, že úhel AMD má velikost 108 °. Úhel AMB odsud 

získám jako dopočet do přímého úhlu: 72 °. Trojúhelník ABD je zřejmě díky symetrii 

rovnoramenný se základnou AB, proto pokud víme, že úhel ADB má velikost 36 °, tak zbývající 

úhly BAD a ABD, které se musí navzájem rovnat, dopočítám do 180 ° a každý z těchto úhlů má 

velikost 72 °. Úhly ABM a AMB tedy mají oba velikost 72 °, proto je trojúhelník ABM 

rovnoramenný. Navíc protože se shodují úhly ABD a ABM při základně u trojúhelníků ABD a 

ABM, tak jsou tyto trojúhelníky podobné. Proto poměr odpovídajících stran musí být stejný: 

∣AB∣
∣BM ∣

=
∣BD∣
∣AB∣ (*) . Protože ale trojúhelníky ABM a AMD jsou rovnoramenné, platí 

∣AB∣=∣AM∣ a ∣AM∣=∣MD∣ , a tedy  ∣AB∣=∣MD∣ , což po dosazení do (*) dá 

∣MD∣
∣BM ∣

=
∣BD∣
∣MD∣ . To ale znamená, že úsečka BD je rozdělena bodem M na úseky BM (kratší) a DM 

(delší) právě ve zlatém řezu. Proto 
∣BD∣
∣MD∣

= Zpětne dosadíme ∣AB∣=∣MD∣ , tedy 

∣BD∣
∣AB∣

= , což jsme přesně chtěli dokázat: úhlopříčka BD je vůči straně AB v poměru zlatého 

řezu.

Důkaz (2):

Využijeme toho, že ABCD je tětivový čtyřúhelník. Označme délku strany jako a, délku úhlopříčky 

jako u. Potom platí: ∣AB∣=∣BC∣=∣CD∣=a (*), ∣AC∣=∣BD∣=∣AD∣=u (**). Podle Ptolemaiovy 

věty platí ∣AB∣⋅∣CD∣∣BC∣⋅∣AD∣=∣AC∣⋅∣BD∣ . Po dosazení (*) a (**) získáme a2au=u2 <=>

0=u2−au−a2 . Podíváme-li se na tento vztah jako na kvadratickou rovnici s parametrem a a 

neznámou u, dostaneme kořeny u1=
15

2
⋅a ,u2=

1−5
2

⋅a  . Kořen u2 je záporný, proto nás 

bude zajímat pouze kořen u1. Platí tedy u=15
2

⋅a <=> u
a
=15

2
<=> 

u
a
= a jsme 

hotoví. 

Poznámka:

Z výše zmíněného lze také snadno odvodit funkční hodnoty pro některé zajímavé hodnoty 
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argumentů goniometrických funkcí (budeme měřit ve stupních, čtenář preferující obloukovou míru 

si snadno příslušné úhly přepočítá na radiány). Využijeme-li obrázek z důkazu (1), tak např. 

hodnotu cos 36 °  můžeme získat v trojúhelníku ABD z cosinové věty.  Získáme vztah 

a2=u2u2−2⋅u⋅u⋅cos 36°  <=> 2u2 cos 36° =2 u2−a2 <=> cos 36 ° =2 u2−a2

2u2 <=>

cos 36 ° =1− a2

2u2 (*). Nyní si stačí uvědomit, že 
u
a
= => u=a a odtud dosadíme do 

vztahu (*): cos 36 ° =1− a2

2a22 => cos 36 ° =1− 1
22 , což po dosazení =15

2
dává 

vztah 
cos 36 ° =1− 1

2 15
2 

2 , což se po rutinní algebraické úpravě zredukuje na jednoduchý 

tvar cos 36 ° =1−5
4

. Z obrázku lze obdobným způsobem odvodit i další hodnoty 

goniometrických funkcí tvaru k⋅18 ° , k∈Z . Pro zajímavost zde uvádím některé hezké hodnoty:

sin18 ° = 1
2

=−15
4

cos 36 ° =
2
=15

4

sin 54 ° =
2
=15

4

cos 72 ° = 1
2

=−15
4

Pomocí goniometrických vzorců by šly odvodit i funkční hodnoty pro další úhly, bohužel by už 

většinou neměly tak hezký tvar. 
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Parabola a některé její zajímavé vlastnosti

Věta:

Mějme parabolu a přímku p rovnoběžnou s osou paraboly y. Přímka p protne parabolu v bodě X. 

Sestrojme v bodě X tečnu k parabole a označme ji t. Pak přímka FX = p´ svírá s tečnou t stejný úhel 

jako přímka p. 

Poznámka: 

Asi přirozenější formulace zmíněné věty je fyzikální: na parabolické zrcadlo dopadá paprsek 

rovnoběžný s optickou osou. Takový paprsek se musí lámat do ohniska paraboly (platí „úhel odrazu 

= úhel dopadu“).

Důkaz (1):

Budu předpokládat jisté základní znalosti čtenáře z oblasti analytické geometrie a  kvadratických 

funkcí. Bez újmy na obecnosti naši parabolu umístěme do kartézského souřadnicového systému 

Oxy tak, že osa y je osa paraboly a vrchol paraboly V leží v počátku souřadnic.  Taková parabola 

má vždy rovnici y=ax 2 , kde a je nenulová konstanta udávající tvar paraboly. Pokusíme se nyní 

najít souřadnice ohniska F a rovnici řídící přímky r. x-ová souřadnice bodu F je zřejmě nulová, 

takže jediný problém bude najít y-ovou souřadnici bodu F. Pojmenujme ji b. Bod F má souřadnice 

F[0, b]. Co můžeme říci o řídící přímce r? Je 

zřejmé, že je rovnoběžná s osou x , jedná se 

tedy o graf konstantní funkce y=c. Parabola 

je dle definice množina všech bodů, jejichž 

vzdálenost od řídící přímky je stejná jako od 

ohniska. Vyjádříme všechny tyto vzdálenosti 

obecně pro nějaký bod M na parabole, mající 

souřadnice [x0, ax0
2]. Vzdálenost od bodu M 

od ohniska F bude zřejmě 

∣FX∣= ax0
2−b2 x0

2 . Vzdálenost bodu 

M od přímky r bude d M ,r =ax0
2−c  . Podle definice paraboly je ∣FX∣=d M ,r  <=> 

ax0
2−b2 x0

2=ax0
2c <=> ax0

2−b2x0
2=ax0

2−c 2 <=> 

a2 x0
4−2a b x0

2b2x0
2=a2 x0

4−2 a c x0
2c2 (*). a je v tomto vztahu parametr a tento vztah by měl 
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platit pro každé číslo x0, dosaďme tedy některé hodnoty. Začneme s hodnotou x0=0 , odkud 

získáme po dosazení do (*) vztah b2=c2 (**). Pro jinou volbu x0=1  dostaneme  jiný vztah 

a2−2 a bb21=a2−2 a cc2 <=> −2a bb21=−2 a cc2 , ještě sem dosaďme vztah 

(**) a máme −2ab1=−2ac <=> 1=2a b−c <=>
1

2a
=b−c (+). Z rovnosti (**) 

odvodíme snadno vztah 0=b2−c2 , což po vydělení vztahem (+) dá 0=bc , odkud ihned 

vidíme, že c=−b . Toto ještě dosaďme do (+) a získáme, že <=> b= 1
4 a a následně tedy . Tím 

jsme vyjádřili y-ovou polohu ohniska F v závislosti na paramentru a jako 
1

4a  , obdobně je 

rovnice řídící přímky r závislá pouze na parametru a: y=−1
4 a . Nyní tedy uvažme přímku p s 

rovnicí x= xo , která protne parabolu v bodě X o souřadnicích [x0, ax0
2]. Tečna v bodě X má 

obecně rovnici y=kxl . Koeficient k nalezneme snadno zderivováním kvadratické funkce 

y=ax 2 v bodě x0 , takže k=2 a x0 ($). Tečna t je nyní už dána: jednak bodem X, kterým 

prochází, a jednak koeficientem k. Rovnici paraboly  y=ax2 , přepíšeme pro bod X do tvaru 

y0=ax0
2 a tento bod je i bodem tečny y=kxl , dosazením dostaneme ax0

2=k x0l , což 

podle ($) lze zjednodušit na ax0
2=2a x0

2l <=> l=−a x0
2 . Nyní tedy již známe rovnici tečny k 

parabole v bodě X, jehož x-ová souřadnice je x0: y=2a x0 x−a x0
2 . Dokážeme, že tato tečna 

protne x-ovou osu v bodě, který má x-ovou souřadnici rovnou 
x0

2
. Stačí dosadit y=0 a 

dostaneme 0=2a x0 x−a x0
2 . Budeme předpokládat, že x0≠0 (kdyby to tak nebylo, 

dokazované tvrzení by platilo triviálně) a a≠0 (jinak by to nebyla parabola) a podělme rovnici 

výrazem ax0 : 0=2 x− x0 , odkud ihned x=
x0

2
, což jsme chtěli dokázat. 

Zaveďme nyní body A, B, C, D jak je nakresleno na obrázku a kolmici w k  tečně t. Podle obrázku 

je zřejmé, že stačí ukázat, že úhly α, β se rovnají. Vyjděme z toho, že bod F má souřadnice [0, 

1
4a ], zatímco bod A souřadnice [0, 

−1
4a ] , takže jsou zřejmě úsečky AV a FV shodné. Stejně 

tak jsou ale shodné i úsečky AV a BC, takže odtud plyne, že je shodná i dvojice úseček FV a BC. 
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Dále jsme dokázali, že tečna t protíná souřadnici v bodě D o souřadnicích [ 
x0

2
, 0], tudíž bod D 

půlí úsečku CV – úsečky CD a VD jsou shodné. Úhly BCD a FVD jsou oba pravé. Proto podle věty 

sus jsou trojúhelníky DFV a BCD shodné, a tedy jsou i odpovídající strany BD a DF shodné => D 

půlí úsečku BF. Nyní se zamysleme nad trojúhelníkem BXF. Podle toho, jak jsme parabolu 

definovali, je bod X stejně vzdálen od řídící přímky (od bodu B) a od ohniska F. Proto je trojúhelník 

BXF rovnoramenný se základnou BF. Je-li ale D středem strany BF, pak je DX osou úhlu BXF, 

takže BFX=2⋅DXF ($$). Dále si uvědomme, že jsme přímku w definovali jako kolmici na t, 

proto 90 °=DXF <=> 180 °=22 DXF ($$$). Určitě mohu napsat, že přímý úhel daný 

oběmi rameny přímky p vycházející z bodu X se skládá z úhlů BXF,  α, β: 180 °=BXF  . 

Jenže po dosazení ($$)  dostaneme 180 °=2⋅DXF a podle ($$$) lze vztah upravit na 

2 2⋅DFX=2⋅DXF <=> = a náš důkaz je konečně hotov.

Důkaz (2):

Začneme jednou notoricky známou úlohou. Mějme přímku 

p (bez újmy na obecnosti vodorovnou) a dva body A, B 

nad přímkou p. Najděte na přímce p bod X takový, že 

součet délek ∣AX∣∣BX∣ je co nejmenší. Řešení této 

úlohy je stejně elegantní jako prosté: zobrazme osově 

souměrně bod A podle přímky p a obraz označme E. Je 

zřejmé, že ∣AX∣=∣CX∣ , a tedy je součet 

∣AX∣∣BX∣ minimání tehdy, když je minimální součet 

∣EX∣∣BX ∣ , což je délka lomené čáry EXB. A kdy je 

lomená čára s koncovými body B, C nejkratší? Když se 

jedná o úsečku => hledaný bod X s minimálním součtem 

délek leží na úsečce BC a podle zadání by měl ležet i na zadané přímce p => X najdeme jako 

průsečík úsečky BE a přímky p. Co by se ale stalo, kdybych zavedl jinou přímku p´ rovnoběžnou 

s p, která je od bodů A, B vzdálenější než p. Je vidět, že pro jakýkoliv bod X´ na takové přímce by 

součet ∣AX ´∣∣BX ´∣ byl větší než ∣AX∣∣BX∣ . Označme d=∣AX ∣∣BX∣ . 

Poznamenejme, že pojmy „nahoru“ a „dolů“ se nyní budeme určovat vůči vodorovné přímce p. 

Hledejme bod Y co nejvíc dole tak, aby ∣AY∣∣BY∣=d . Pak Y=X je přesně takový bod, protože 

zřejmě jakýkoliv bod Y pod přímkou p už má součet ∣AY∣∣BY∣ větší než d. Naopak je-li bod Y 

nad přímkou p, pak nesplňuje podmínku, aby byl co nejvíc dole, protože o přímce p už víme, že na 
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ní leží bod Y=X a ten vyhovuje podmínce d =∣AY∣∣BY∣ .

A co víme o bodu X? Má jednu velmi zajímavou vlastnost: zavedeme-li pomocné body I, J na 

přímce p (viz obrázek), tak  úhly BXI a AXJ jsou shodné. Proč? Protože úhly BXI a EXJ jsou 

shodné (jsou navzájem vrcholové) a úhly EXJ a AXJ jsou shodné (díky osové souměrnosti bodů A, 

E podle přímky p). Skutečně jsou tedy úhly BXI a AXJ shodné. (**) 

Zamysleme se nyní jinak: nehledejme už nyní bod Y, který je (vůči nějaké přímce p) co nejvíc dole, 

ale obecně všechny body Y, pro které pouze platí podmínka d =∣AY∣∣BY∣ pro pevně dané

d∣AB∣ . Podle definice elipsy je takovou množinou bodů právě elipsa. Pojmenujme takovou 

elipsu E. Představme si nyní svislou desku, na níž jsou dva úchyty A, B a na tyto úchyty přivažme 

konce provázku, na nějž navlékněme závažíčko, které se po provázku může volně pohybovat. 

Označme polohu závažíčka 

Y. Zřejmě se obě části 

provázku napnou, bude 

platit d =∣AY∣∣BY∣ , a 

tedy nakreslíme-li elipsu E 

s ohnisky A, B na naši 

desku, tak poloha závažíčka 

Y bude někde na této elipse 

E. Podle principu minimální 

energie se bude snažit 

závažíčko nalézt polohu, ve 

které bude jeho potenciální 

energie co nejmenší, tedy 

místo „co nejvíc dole“. 

V závislosti na natočení naší 

desky tedy závažíčko „samo 

pozná“, kde je „nahoře“ a 

„dole“ a zaujme pozici „co 

nejvíc dole“. To znamená, že skouzne-li závažíčko pro dané natoční desky do bodu Y, tak na elipse 

E už nebude existovat ve stejné horizontální linii žádný další bod Y´, a tedy je tato horizontální linie 

tečnou naší elipsy v bodě E. Jenže podle úvah (**) (pouze při trochu jiném značení) jsou úhly α, β 

shodné (***), protože bod Y je skutečně takový, že se nachází „co nejvíc dole“ a současně platí 

podmínka d =∣AY∣∣BY∣ , tj. bod Y leží na elispse E. 

Uvědomíme si nyní, že parabolu můžeme z elipsy získat tak, že ohnisko A zafixujeme do dané 
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konkrétní neměnné polohy a dále ještě zafixujme bod Y, kudy elipsa musí procházet. Dále si 

zvolíme nějakou přímku q, na které leží bod B. Oddalujme nyní ohnisko B od ohniska A po 

zmíněné přímce q. Tím se elipsa mění z přibližně kruhového tvaru (elipsa je nejmíň excentrická 

tehdy, když body B je kolmý průmět bodu A na přímku q) na elipsu „protáhlejší“. Uvažme, že bod 

B pošleme až do nevlastního bodu. Pak se zřejmě z elipsy stane parabola. Nicméně pro každou (byť 

sebeprotáhlejší) elipsu by stále platilo pravidlo = (***). Limitně tedy i pro parabolu bude toto 

pravidlo platit. Jenže úhel β mezi úsečkou BY a tečnou t v bodě Y nemůžeme tak snadno znázornit, 

protože ani úsečku BY nemůžeme nijak konkrétně nakreslit (bod B je nevlastní). Nicméně s tím, jak 

jsme oddalovali bod B od bodu A, se úhel sevřený přímkami AB a BY zmenšoval. Limitně pro bod 

B jdoucí do nekonečna bude úhel mezi těmito dvěma přímkami nulový => jedná se o rovnoběžky. 

Nemusíme tedy ani znázornit úsečku BY, stačí nám znázornit přímku BY, o které víme, že je 

rovnoběžná s osou paraboly (do níž se limitně zdegenerovala hlavní poloosa elipsy E). Jenže 

podíváme-li se nyní na obrázek, tak vidíme, že tvrzení je vlastně dokázáno. Rovnoběžka s hlavní 

poloosou jsoucí bodem Y a úsečka AY svírají s tečnou t stejný úhel (fyzikálně: úhel odrazu = úhel 

dopadu). A jsme hotovi.

Věta: 

Všechny paraboly jsou si podobné.

Důkaz:

Každou parabolu mohu posunout a natočit tak, aby ve zvoleném kartézském souřadnicovém 

systému měla vrchol v bodě [0, 0] a její osa splývala s osou y. Taková parabola pak zřejmě je 

grafem funkce y=a x2 . Užijme nyní stejnolehlost s koeficientem k se středem v počátku. 

Vezměme tedy obecně nějaký libovolný bod X na parabole. Ten má souřadnice [x0, y0] = [x0, ax0
2]. 

Stejnolehlost nám zvětší x-ovou i y-ovou souřadnici k-krát, takže se mi tento bod zobrazí na jiný 

bod se souřadnicemi [x0´, y0´] = [kx0, akx0
2]. Všimněme si nyní, že přiřazuji nějakému číslu 

x0 ´=k x0  jiné číslo y0´=ak x0
2 , které ale mohu napsat též jako 

a
k
k x0

2= a
k
x ´ 2 , tj. číslu 

x0 ´ přiřadím y0´=a
k
x0 ´ 2 , což je též kvadratická funkce, jejímž grafem je parabola a její 

vrchol též leží v počátku souřadnic. Označíme-li a ´= a
k (*), pak dokonce můžeme předpis této 

nové kvadratické funkce zjednodušit do tvaru y´=a ´ x ´ 2 . Ať už ale vezmeme jakákoliv dvě 
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nenulová čísla a, a´, tak ale zřejmě vždy mohu najít k takové, aby platil vztah (*). To znamená, že 

dokážu vždy najít stejnolehlost, která zobrazí graf jedné funkce (první parabolu) na graf druhé 

funkce (druhou parabolu), a tedy jsou tyto dvě paraboly podobné nezávisle na číslech a, a´. 

S ohledem na to, že každou parabolu mohu přemístit v dané souřadnicové soustavě tak, že je její 

rovnice tvaru y=a x2 , je důkaz hotov.

Poznámka:

Často se u kvadratické funkce mluví o tom, že „koeficient u kvadratického členu určuje tvar 

paraboly, která je jejím grafem“. To ale není tak docela pravda. Řekneme-li, že dva útvary mají 

stejný tvar, míníme tím, že existuje stejnolehlost taková, že zobrazíme-li v ní jeden útvar, obraz 

bude shodný s druhým útvarem. Laicky řečeno dokážeme jeden z nich proporcionálně zvětšit (resp. 

zmenšit) tak, aby se shodoval s duhým. Před chvílí jsme ale dokázali, že tímto proporcionálním 

zvětšením (resp. zmenšením) dostaneme parabolu s libovolným koeficientem u kvadratického 

členu. To znamená, že všechny paraboly mají ve skutečnosti tvar stejný. Tento fakt je demonstrován 

na obrázku. Dvě paraboly mají zdánlivě různý tvar, nicméně část vepsaná do obdélníku u první 

paraboly je po vhodném zmenšení shodná s části vepsanou do obdélníku u druhé paraboly.

76



Věta:

Mějme kružnici k a přímku p. Pak množina všech středů kružnic, které se dotýkají jak kružnice k, 

tak i přímky p, je parabola.

Důkaz:

Pojmenujme střed kružnice k jako bod S. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že přímka p je 

položená vodorovně a že kružnice k leží v „horní“ polorovině vymezené přímkou p. Uvažme 

nějakou kružnici m se středem M, která se dotýká jak přímky p ,tak i kružnice k, a body dotyku 

označme postupně T, U. Zaveďme ještě nějakou vodorovnou přímku q, která leží „pod“ přímkou p a 
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vzdálenost mezi nimi je shodná s poloměrem kružnice k. Polopřímka MT protíná přímku q v bodě 

P. Protože přímka p je tečnou kružnice m, tak poloměr MT je na tuto přímku kolmý. Evidentně je 

tedy i úsečka MP kolmá na přímku p, která je ale rovnoběžná s přímkou q, takže úsečka MP je 

kolmá na přímku q. To lze interpretovat tak, že úsečka MP je nejkratší vzdálenost mezi přímkou q a 

bodem M. Podle definice přímky q jsou úsečky PT a SU shodné. K těmto dvě shodným úsečkám 

přičtu dva shodné poloměry MT a MU téže kružnice m. Platí tedy ∣MT∣∣TP∣=∣MU∣∣SU∣ . 

Sečtu-li graficky úsečky na levé i pravé straně rovnosti, dostávám ∣MP∣=∣MS∣ . Jenže úsečku 

MP jsme interpretovali jako vzdálenost mezi bodem M a přímkou q. Takže vzdálnost bodu M je 

stejná od (řídící) přímky q jako od bodu (ohniska) S, což přesně odpovídá definici paraboly. Důkaz 

je hotov.

Věta:

Mějme parabolu P s ohniskem F. Uvažme její libovolnou tětivu AB, na níž leží ohnisko F. Pak tečny 

k parabole P v bodech A, B svírají pravý úhel. Navíc označíme-li průsečík těchto tečen jako C, pak 

bod C leží na přídící přímce paraboly.

Důkaz:

Interpretujeme toto geometrické tvrzení 

jako jev v optice, tj. parabolu si 

představím jako parabolické zrcadlo. 

Skrz body A, B vedu kolmice k řídící 

přímce. Vhodnou lomenou čáru ležící 

„nad parabolou“ si pak představím jako 

paprsek světla. Tento paprsek jde nejprve 

do bodu B a to rovnoběžně s optickou 

osou (s osou paraboly). Poté se láme 

v bodě B a to tak, aby poté směřoval do ohniska – bude tam směřovat, to jsme dokázali o několik 

stránek výše. Pak projde ohniskem F, ale je jasné, že v bodě A se zlomí zase zpět rovnoběžně 

s osou. Když se zamyslíme nad tím, jak se chová parabolické zrcadlo v bodě B a jeho těšném okolí, 

dojdeme k závěru, že stejně jako rovinné zrcadlo, které by se paraboly dotýkalo v bodě B. Stejně 

tak by se parabolické zrcadlo chovalo v bodě A a jeho těsném okolí jako rovinné zrcadlo 

znázorněné tečnou v bodě A. Pro chování paprsku jsou rozhodující pouze vlastnosti paprsku 

v bodech A, B, protože jinde se paprsek neodráží. Proto můžeme parabolické zrcadlo klidně 

nahradit dvěma rovinnými zrcadly, o kterých jsme předtím mluvili. Z optiky je ale dobře známo, že 
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pokud máme paprsek, který se postupně odrazí od dvou rovinných zrcadel a potom letí rovnoběžně 

se svou původní dráhou (akorát v opačném směru), pak zrcadla spolu svírají pravý úhel. 

Nedůvěřivý čtenář si důkaz tohoto pomocného tvrzení může dokázat sám, není to nic těžkého. Co to 

ale znamená? Naše dvě rovinná zrcadla, to jsou na našem diagramu vlastně tečny v příslušných 

bodech A, B. Tudíž tyto tečny svírají pravý úhel. 

Nyní se podívejme na naše tvrzení více 

z geometrického úhlu pohledu. Upozorňuji, že bod 

C definujeme pouze jako průsečík tečen a formálně 

tedy vůbec nemusí ležet na řídící přímce a nikde 

v důkazu to nesmím a nebudu předpokládat. Právě 

naopak se toto budeme snažit dokázat. Zaveďme 

body D, E jako paty kolmic z bodů A, B na řídící 

přímku. Protože úhly 1,2 jsou doplňky k úhlu 

odrazu a dopadu a o těch víme, že jsou shodné, tak 

jsou i úhly 1,2 jsou shodné. Úhly 1,3 jsou 

ale též shodné (jsou navzájem vrcholové). Tudíž i úhly 2,3 jsou shodné. Obdobně bychom 

zdůvodnili i shodnost úhlů 2, 3 . Dále si uvědomme, že každý bod na parabole P má stejnou 

vzdálenost od řídící přímky jako o ohniska F. Tudíž jsou úsečky AD a AF shodné. Obdobně jsou 

shodné i úsečky BE a BF. Trojúhelníky ADC a ACF jsou shodné podle věty sus (shodují se v úhlu 

2=3 , dále ve společné straně AC a ještě ve stranách AD a AF). Tudíž se shodují i ve všech 

úhlech => úhly DCA a ACF jsou shodné a AC je osa úhlu DCF, nebo-li DCF=2 ACF (*). 

Analogicky vidíme, že i trojúhelníky BFC a BEC se shodují ( 2=3 , ∣BE∣=∣BF∣ a společná 

strana BC). Tudíž se i odpovídající vnitřní úhly FCB a BCE shodují a BC je osou úhlu FCE, nebo-li 

FCE=2 BCF (**). Sečteme-li vztahy (*) a (**), získáme nový vztah 

FCEDCF=2 ACF2 BCF , což lze přepsat na elegantnější tvar 

FCEDCF=2ACFBCF  . Výraz v závorce se ale sečte graficky na úhel ACB a o tom již 

víme, že je pravý. Tudíž místo závorky lze napsat 90 °, takže na pravé straně máme 

2⋅90°=180 °  . Součet úhlů FCE a DCF tedy dává 180 °, jedná se tedy o vedlejší úhly, tudíž 

body D, C, E leží na jedné přímce (a to v tomto pořadí). Jenže body D, E jsme definovali tak, že oba 

leží na řídící přímce. Tudíž na ní musí ležet i bod C a důkaz je hotov. 

Uvědomíme-li si, že úhel ADC je pravý (a to nyní již můžeme předpokládat, protože víme, že D je 

pata kolmice z bodu A na řídící přímku a na té, jak jsme dokázali, bod C leží), tak protože jsou 

trojúhelníky ADC a ACF shodné, tak jsou i příslušné úhly shodné, tudíž i úhel AFC je též pravý. F 
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je tedy navíc patou výšky v pravoúhlém trojúhelníku ABC.
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