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Úvod
Tématem této bakalářské práce jsou Mascheroniovy konstrukce. Lorenzo Mascheroni ve
svém díle La Geometria del Compasso dokázal, že každou geometrickou konstrukci,
kterou lze provést pravítkem a kružítkem, lze provést samotným kružítkem. Cílem této
práce je představit Mohr – Mascheroniho tvrzení společně s několika základními
konstrukcemi a uvést důkazy těchto konstrukcí.
Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována vývoji geometrických
konstrukcí. Je zde popsán zajímavý historický vývoj konstrukcí kružítkem, včetně osudů
několika matematiků, kteří se jimi zabývali. Druhá kapitola upřesní, jaké konstrukce
můžeme pokládat za Mascheroniovy konstrukce. Dále je v této kapitole uvedeno Mohr –
Mascheroniho tvrzení společně s jeho důkazem. Třetí kapitola se zabývá jednotlivými
konstrukcemi kružítkem. U každé konstrukce je uveden popis řešení a také odvození
správnosti této konstrukce.
Součástí této práce je také GeoGebra kniha zveřejněná na webu GeoGebra.org s názvem
Mascheroniovy konstrukce. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje
krokovaná řešení všech konstrukcí uvedených ve třetí kapitole této práce. Každé z nich
je doplněno stručným zápisem konstrukce. Druhá část je zaměřena na vlastní procvičení
si jednotlivých úloh. Ke každé konstrukci je zde připraveno cvičení, ve kterém je
zobrazeno zadání, a panel nástrojů je omezen tak, aby bylo možno konstruovat jen prvky
povolené v Mascheroniho konstrukcích.
Tato práce je psána v programu MS Word a obrázky k textu jsou vytvořeny v programu
GeoGebra.
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1 Historie
S různou formou geometrických úloh se setkávalo lidstvo už v dávných dobách před
naším letopočtem. Ze 4. století před naším letopočtem pochází i nejstarší zcela zachované
dílo řecké matematiky – Eukleidovy Základy (Obrázek 1). V tomto díle Eukleidés shrnul
dosavadní poznatky svých předchůdců (zejména Hippokrata, Theaitéta či Archyta) z
řecké geometrie. Je zde zcela zřejmý deduktivní systém obecně formulovaných definic,
postulátů a vět, uvedených společně s důkazy. Výchozími prvky jsou objekty jediného
druhu – body. Řecká geometrie je utvářena pomocí dvou základních principů:
-

lze sestrojit přímku, jsou-li dány dva její body,

-

lze sestrojit kružnici, je-li dán její střed a jeden její bod.

Konstrukcím založeným na těchto dvou principech říkáme Eukleidovské konstrukce
(nebo také konstrukce pravítkem a kružítkem).

Obrázek 1: Ukázka z knihy Eukleidovy Základy (1907, překlad František Servít).

Eukleidovskou konstrukcí označíme konstrukci libovolného geometrického objektu
pouze za pomoci idealizovaného pravítka a kružítka. Idealizovaným pravítkem myslíme
takové, která má nekonečnou délku, jen jednu hranu a žádné značky pro měření
vzdálenosti. O kružítku předpokládáme, že může nakreslit jakkoli velkou kružnici.
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Každou z Eukleidovských konstrukcí lze složit konečným opakováním několika
základních konstrukcí (Obrázek 2). Těchto konstrukcí je pět a využívají pouze body,
přímky a kružnice, které byly vytvořeny v některém z předchozích kroků.
-

Sestrojení přímky procházející dvěma zadanými body.

-

Sestrojení kružnice se středem v jednom bodě tak, aby procházela druhým bodem.

-

Sestrojení průsečíku dvou protínajících se přímek.

-

Sestrojení průsečíku/ů kružnice a přímky, pokud se protínají.

-

Sestrojení průsečíku/ů dvou kružnic, pokud se protínají.

Obrázek 2: Základní konstrukce.

O úspěchu Eukleidových Základů svědčí to, že až do druhé poloviny 19. století byly po
Bibli nejrozšířenějším dílem ve světě. Později především Arabové hojně překládali
Základy a věnovali se studiu geometrie. Jedním ze známějších překladů Základů do
arabštiny je ten od Thabita ibn Qurra z konce 9. století našeho letopočtu. Ve středověké
Evropě studium matematiky trochu upadalo, a tak se o první evropský překlad Základů z
arabštiny do latiny zasloužil až Angličan Adelard z Bathu na počátku 12. století.
S rozšířením knihtisku se okolo roku 1500 n. l. rozšířily i Základy a geometrie jako věda
zase začala získávat na důležitosti. Do češtiny je přeložil až v roce 1907 František Servít.
Tento text o vývoji Eukleidovských konstrukcí vychází z [1] a [2].
Na konci 18. století vydal Lorenzo Mascheroni knihu s názvem Geometria del compasso
(Obrázek 3). V této knize dokázal, že všechny Eukleidovské konstrukce mohou být
provedeny pouze pomocí kružítka. Mascheroniovou konstrukcí tedy budeme nazývat
takovou úlohu, u které se předpokládá řešení pouze s využitím kružítka (přímku
pokládáme za sestrojenou, pokud máme sestrojené alespoň dva její body). Kniha začíná
veršovanou ódou na počest Napoleona Bonaparte, jehož byl Mascheroni velkým
příznivcem [7]. Mezi další známá díla Lorenza Mascheroniho patří např. Adnotationes ad
calculumintegrale Euleri. V této knize z roku 1790 Mascheroni zveřejnil svůj výpočet
Eulerovy konstanty na 32 desetinných míst. Jen devět let před ním zveřejnil svůj výpočet
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Leonhard Euler pouze pro 16 desetinných míst. V roce 1809 Johann G. Von Soldner
spočítal prvních 22 desetinných míst konstanty a ukázal, že Mascheroni měl správných
pouze prvních 19 desetinných míst.
V roce 1797 vytvořil Napoleon v oblasti řeky Pád Cisalpinskou republiku, která byla
takzvanou sesterskou republikou Francie [3]. Mascheroni byl zvolen zástupcem
zákonodárného orgánu v Miláně a o rok později byl Napoleonem poslán do Paříže, aby
zasedal v komisi pro stanovení měrové soustavy. V roce 1799 Cisalpinskou republiku
obsadilo Rakousko a Mascheroni se tak nemohl vrátit domů. Zemřel 10. července 1800
v Paříži, po krátké nemoci.
Přibližně o půl roku později, po vyhrané bitvě u Marenga, se Napoleonovi podařilo
obnovit Cisalpinskou republiku. Napoleon Bonaparte nebyl jen vojevůdcem, ale také
amatérským matematikem. Mezi jeho nejznámější matematické úspěchy patří
Napoleonova věta nebo Napoleonova úloha (3.4). Napoleonova úloha je také jedna
z mascheroniových konstrukcí. Cílem je najít střed dané kružnice pouze s využitím
kružítka [10].

Obrázek 3: Ukázka z knihy La Geometria del compasso. [6]

Další, kdo se věnoval Mascheroniovým konstrukcím byl český matematik August Adler.
Po reálce v Opavě studoval na univerzitě ve Vídni. V roce 1884 úspěšně složil zkoušky
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učitelské způsobilosti z matematiky a deskriptivní geometrie. V roce 1906 Adler
aplikoval teorii kruhové inverze k vyřešení Mascheroniho tvrzení ve své knize Theorie
der geometrischen Konstruktionen (Obrázek 4, vlevo). Uvádí zde jiný pohled na důkaz
tohoto tvrzení, nicméně ho ve výsledku nijak nezjednodušil ani neuvedl elegantnější
řešení [11].
Dvacet let poté, co August Adler uvedl svůj důkaz Mascheroniova tvrzení, došlo
k objevení knihy Euclides Danicus (Obrázek 4, vpravo). V roce 1928 objevil tuto knihu
student matematiky Johannes Hjelmslev, když na ni náhodou narazil v knihkupectví
v Kodani. Knihu Euclides Danicus napsal již v roce 1672 Georg Mohr, tedy více než sto
let před Mascheronim. Tato kniha obsahuje důkaz, že všechny eukleidovské konstrukce
můžeme vyřešit jen za pomoci kružítka. Kniha je rozdělena do dvou částí. V první části
najdeme konstrukce z prvních šesti knih Eukleidových základů, v druhé pak různé další
specifické konstrukce jako nalezení průniku dvou přímek. Bohužel, tato kniha byla
vydána pouze v dánštině a pravděpodobně proto nezaznamenala větší úspěch.

Obrázek 4: Ukázky z knihy Theorie der geometrischen Konstruktionen od Augusta Adlera a z knihy
Euclides Danicus od Gerge Mohra
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2 Mohr-Mascheroniho tvrzení
V této kapitole si ukážeme důkaz Mohr-Mascheroniho tvrzení. Pro začátek je třeba
upřesnit, co přesně jsou Mascheroniovy konstrukce. Mascheroniovy konstrukce jsou ty,
ve kterých k řešení využíváme pouze tyto dílčí konstrukce (viz Obrázek 5):
-

sestrojení kružnice zadané jejím středem a bodem, kterým prochází,

-

sestrojení kružnice zadané jejím středem, jejíž poloměr je roven vzdálenosti dvou
zadaných bodů. [5]

Obrázek 5: Konstrukce povolené v Mascheroniho konstrukčních úlohách.

Tvrzení:
Každou Eukleidovskou konstrukci řešitelnou pomocí pravítka a kružítka lze provést i
samotným kružítkem. [8]
Mascheroniho důkaz z roku 1797 založený na osové souměrnosti je poněkud složitý,
stejně jako důkaz, který uvedl ve své práci Euclides Danicus Georg Mohr. V roce 1890
představil August Adler důkaz tohoto tvrzení využívající kruhovou inverzi, ale ani ten
není jednodušší. Dnes se nejčastěji uvádí konstruktivní důkaz tohoto tvrzení.
Konstruktivní přístup k důkazu využívá základních konstrukcí pomocí pravítka a kružítka
a ukazuje, že všechny tyto konstrukce jsme schopni vykonat i pouze pomocí kružítka.
Základními konstrukcemi pro všechny složitější konstrukce jsou:
1. sestrojení přímky procházející dvěma body,
2. sestrojení kružnice zadané středem a jedním jejím bodem,
3. sestrojení průsečíku dvou nerovnoběžných přímek,
4. sestrojení průsečíku/průsečíků kružnice a přímky, pokud se protínají,
5. sestrojení průsečíku/průsečíků dvou kružnic, pokud se protínají.
K dokázání tvrzení tedy potřebujeme ukázat, že všechny tyto konstrukce lze provést
pouze s využitím kružítka. [9]
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Je zřejmé, že pomocí kružítka nelze narýsovat přímku jako takovou, a tak budeme
pokládat přímku za sestrojenou, pokud budeme mít sestrojené alespoň dva její body.
Jednotlivé kroky důkazu jsou součástí bakalářské práce. V konstrukci 3.8 si ukážeme, že
pouze pomocí kružítka umíme sestrojit libovolný konečný počet bodů této přímky. První
základní konstrukci můžeme tedy považovat za splněnou.
Druhá a pátá základní konstrukce se běžně provádí pouze s využitím kružítka, a tedy zde
není co dokazovat.
Jedny z možných řešeních třetí a čtvrté základní konstrukce pouze s využitím kružítka
ukáži v následující kapitole (konkrétně 3.6 a 3.7) včetně zdůvodnění těchto konstrukcí.
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3 Konstrukce kružítkem
V této kapitole si ukážeme některé důležité či zajímavé konstrukce kružítkem. Všechny
konstrukce

uvedené

v této

kapitole,

naleznete

také

v Goegebra

knize

(https://www.geogebra.org/m/z59q9HJP), která je součástí bakalářské práce. Kniha je
rozdělena do dvou částí (Obrázek 6). První část obsahuje krokovaná řešení všech
konstrukcí uvedených v této práci, doplněná stručným zápisem konstrukce. V druhé části
naleznete připravená zadání jednotlivých konstrukcí s možností vyzkoušet si řešení
samostatně. V těchto cvičeních je nástrojová lišta GeoGebry upravená tak, aby byly
dostupné pouze nástroje povolené v Mascheroniových konstrukcích.
Konstrukce a jejich řešení vychází z [4] a [6].

Obrázek 6: GeoGebra kniha Mascheroniovy konstrukce
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3.1 Rozpůlení libovolného oblouku
Zadání:
Pouze pomocí kružítka zkonstruujte střed zadaného kružnicového oblouku 𝐵𝐶, který je
částí kružnice se středem v bodě 𝐴.
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑚1 se středem v bodě 𝐵 o poloměru |𝐴𝐵| a kružnici 𝑚2 se středem
v 𝑏𝑜𝑑ě 𝐶 o poloměru |𝐴𝐶|. Na těchto kružnicích vyznačíme kružnicové oblouky 𝐷𝐴 a
𝐴𝐸 stejné velikosti jako oblouk 𝐵𝐶 (volíme oblouky jako na Obrázek 7). Nyní sestrojíme
shodné kružnice 𝑘1 , resp. 𝑘2 se středy v bodech 𝐷, resp. 𝐸 procházející body 𝐶, resp. 𝐵.
Kružnice 𝑘1 a 𝑘2 se protínají ve dvou bodech. Jeden z nich označíme F. Nyní sestrojíme
kružnici 𝑙 se středem v bodě 𝐷 o poloměru |𝐴𝐹|. Kružnice 𝑙 protíná oblouk 𝐵𝐶 v bodě 𝐺.
Bod 𝐺 dělí oblouk 𝐵𝐶 na dvě stejné části, je tedy středem tohoto oblouku.

Obrázek 7: Konstrukce středu zadaného oblouku.
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Důkaz:
Chceme ukázat, že úsečky 𝐴𝐹 a 𝐸𝐺 mají stejnou délku. Pro přehlednost si označíme:
𝑎 = |𝐴𝐷| = |𝐵𝐶|; 𝑏 = |𝐶𝐷| = |𝐷𝐹|; 𝑐 = |𝐴𝐺| = |𝐴𝐶|; d= |𝐶𝐻|. (viz Obrázek 8)
Nyní si označíme několik rovností, ze kterých budeme vycházet. Všechny jsou jen
aplikací Pýthagorovy věty.
(1) |𝐴𝐹|2 + 𝑎2 = 𝑏 2 plyne z △ 𝐴𝐹𝐷
3

2

(2) (2 𝑎) + 𝑑 2 = 𝑏 2 plyne z △ 𝐶𝐷𝐻
1

2

(3) 𝑑2 = 𝑐 2 − (2 𝑎) plyne z △ 𝐴𝐻𝐶
(4) |𝐷𝐺|2 = 𝑎2 + 𝑐 2 plyne z △ 𝐴𝐸𝐺
Porovnáním levých stran rovností (1) a (2) získáme rovnost:
|𝐴𝐹|2

3 2
= ( 𝑎) + 𝑑 2 − 𝑎2
2
5

(5) |𝐴𝐹|2 = 4 𝑎2 + 𝑑 2
Do rovnosti (5) dosadíme za 𝑑2 z rovnosti (3) a získáme:
5
1 2
|𝐴𝐹|2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − ( 𝑎)
4
2
(6) |𝐴𝐹|2 = 𝑎2 + 𝑐 2
Porovnáním rovností (4)a (6) získáváme |𝐴𝐹|2 = |𝐸𝐺|2 a tedy |𝐴𝐹| = |𝐸𝐺|.

Obrázek 8: Důkaz konstrukce středu libovolného oblouku.
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3.2 Konstrukce čtvrté geometricky úměrné
Zadání:
Sestrojte čtvrtou geometricky úměrnou vzdálenost d ke třem zadaným vzdálenostem
𝑎

𝑐

𝑎, 𝑏, 𝑐 tak, aby platilo 𝑏 = 𝑑.
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑘1 se středem v bodě 𝑂 o poloměru 𝑎 a kružnici 𝑘2 se středem v 𝑂 o
poloměru 𝑏. Na kružnici 𝑘1 zvolíme libovolný bod 𝐺. Sestrojíme kružnici 𝑙 se středem
v bodě 𝐺 o poloměru 𝑐. Jeden z průsečíků kružnic 𝑘1 a 𝑙 označíme 𝐽 (viz Obrázek 9).
Nyní sestrojíme kružnici 𝑚1 se středem v 𝐺 s libovolným poloměrem 𝑒 a kružnici 𝑚2 se
středem v bodě 𝐽 o témže poloměru 𝑒. Průsečíky kružnic 𝑘2 ∩ 𝑚1 a 𝑘2 ∩ 𝑚2 označíme
postupně 𝐻, 𝐼. Vybereme takové průsečíky 𝐻, 𝐼, aby platilo, že úhly ∢𝑂𝐺𝐻 a ∢𝑂𝐽𝐼 jsou
shodně orientované. Vzdálenost bodů 𝐻, 𝐼 je hledaná čtvrtá geometricky úměrná. Platí,
že |𝐻𝐼| = 𝑑 =

𝑏∙𝑐
𝑎

.

Obrázek 9: Konstrukce čtvrté geometricky úměrné.

12

Důkaz:
Chceme ukázat, že |𝐻𝐼| = 𝑑.
Ze zadání konstrukce víme, že: 𝑎 = |𝑂𝐺|, 𝑏 = |𝑂𝐻|, 𝑐 = |𝐺𝐽|. Tato konstrukce využívá
shodnosti trojúhelníků. Trojúhelníky △ 𝑂𝐺𝐻 a △ 𝑂𝐽𝐼 jsou shodné podle věty 𝑠𝑠𝑠 (viz
Obrázek 10). Z toho plyne, že úhly ∢𝐺𝑂𝐻 a ∢𝐽𝑂𝐼 jsou shodné. Úhly ∢𝐺𝑂𝐽 a ∢𝐻𝑂𝐼 jsou
tedy také shodné, protože platí, že |∢𝐺𝑂𝐽 | = |∢𝐺𝑂H| + |∢𝐻𝑂𝐽 | a |∢𝐻𝑂𝐼 | = |∢𝐽𝑂I| +
|∢𝐻𝑂𝐽 |. Trojúhelníky △ 𝐺𝑂𝐽 a △ 𝐻𝑂𝐼 jsou podobné podle věty sus. Můžeme tedy
zapsat rovnost:
|𝐺𝑂| |𝑂𝐻|
=
|𝐺𝐽|
|𝐻𝐼|
Po menší úpravě dostaneme rovnost:
|𝐺𝑂| |𝐺𝐽|
𝑎
𝑐
=
⟺ =
|𝑂𝐻| |𝐻𝐼|
𝑏 |𝐻𝐼|
Tedy |𝐻𝐼| = 𝑑 a velikost |𝐻𝐼| je hledaná čtvrtá geometricky úměrná k velikostem 𝑎, 𝑏, 𝑐.

Obrázek 10: Konstrukce čtvrté geometricky úměrné – důkaz.
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3.3 Konstrukce kolmice k přímce daným bodem
Zadání:
K přímce zadané body 𝐴, 𝑀 sestrojte bodem 𝑀 kolmici. (Kolmici budeme považovat za
sestrojenou, pokud sestrojíme jeden její další bod.)
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑘 se středem v bodě 𝑀 a poloměrem |𝐴𝑀|. Dále sestrojíme kružnici
𝑙1 se středem v bodě 𝐴 o poloměru |𝐴𝑀| a jeden její průsečík s kružnicí 𝑘 označíme 𝐶
(viz Obrázek 11). Nyní sestrojíme kružnici 𝑙2 se středem v bodě 𝐶 a s poloměrem |𝐴𝑀|.
Její průsečík s kružnicí 𝑘 různý od 𝐴 označíme 𝐷. Nakonec sestrojíme kružnici 𝑙3 se
středem v bodě 𝐷 o poloměru |𝐴𝑀|. Průsečík kružnic 𝑙2 a 𝑙3 různý od 𝑀označíme 𝐹.
Body 𝐹, 𝑀 určují kolmici k přímce 𝐴𝑀 v bodě 𝑀.

Obrázek 11: Sestrojení kolmice k zadané přímce daným bodem.
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Důkaz:
Průsečík kružnice 𝑙3 s kružnicí 𝑘 různý od 𝐶 označíme 𝐸. Trojúhelníky △ 𝐴𝑀𝐶, △ 𝑀𝐷𝐶
a △ 𝑀𝐸𝐷 (viz Obrázek 12) jsou shodné rovnostranné trojúhelníky. Snadno nahlédneme,
že i △ 𝐶𝐷𝐹 je s nimi shodný. Z toho lze odvodit, že i △ 𝐴𝐸𝐹 je též rovnostranný a přímka
𝐹𝑀 je jeho výškou. Tedy platí, že přímka 𝑀𝐹 je kolmá k přímce 𝐴𝐸, resp. přímka 𝑀𝐹 je
kolmá k přímce 𝐴𝑀.

Obrázek 12: Konstrukce kolmice k zadané přímce – důkaz.
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3.4 Konstrukce středu dané kružnice (Napoleonova úloha)
Zadání:
Sestrojte střed 𝑆 zadané kružnice 𝑘.
Řešení:
Na kružnici 𝑘 zvolíme libovolný bod 𝐴 (viz Obrázek 13). Sestrojíme kružnici 𝑚 se
středem v bodě 𝐴 a s libovolným poloměrem větším, než je poloměr kružnice 𝑘 a zároveň
menším, než je průměr kružnice 𝑘. Průsečíky kružnic 𝑘 a 𝑚 označíme 𝐵, 𝐶. Sestrojíme
kružnice 𝑙1 a 𝑙2 se středy v 𝐵, 𝐶 procházející bodem 𝐴. Jejich průsečík různý od bodu 𝐴
označíme 𝐷. Sestrojíme kružnici 𝑛 se středem v 𝐷 o poloměru |𝐴𝐷| a její průsečíky
s kružnicí 𝑚 označíme 𝐸 a 𝐹. Nyní sestrojíme kružnice 𝑑1 a 𝑑2 se středy pořadě
v bodech 𝐸, 𝐹 procházející bodem 𝐴. Průsečík kružnic 𝑑1 a 𝑑2 různý od 𝐴 označme 𝑆.
𝑆 je hledaný střed kružnice 𝑘.

Obrázek 13: Napoleonova úloha.
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Důkaz:
V tomto důkazu využijeme kruhovou inverzi a podobnost trojúhelníků. V prvním kroku
ukážeme, že bod 𝐷, tak jak je zkonstruován, je obrazem středu kružnice 𝑘 (bod 𝑆)
v kruhové inverzi určené kružnicí 𝑚(𝐴, |𝐴𝐵|). Budeme tedy chtít ukázat, že platí vztah
|𝐴𝐷| ∙ |𝐴𝑆| = |𝐴𝐵|2. Trojúhelník 𝐴𝐷𝐵 je rovnoramenný trojúhelník. Můžeme si
představit i trojúhelník 𝐴𝑆𝐵, který je také rovnoramenný (viz Obrázek 14). Protože
∢𝐵𝐴𝐷 a ∢𝐵𝐴𝑆 jsou shodné, jsou trojúhelníky △ 𝐴𝐷𝐵 a △ 𝐴𝑆𝐵 podobné podle věty (uu).
Z podobnosti těchto trojúhelníků plyne vztah:
|𝐴𝐷| |𝐴𝐵|
=
|𝐴𝐵| |𝐴𝑆|
Jednoduchou úpravou dostáváme hledanou rovnost:
|𝐴𝐷| ∙ |𝐴𝑆| = |𝐴𝐵|2,
a tedy platí, že bod 𝐷 je obrazem bodu 𝑆 v kruhové inverzi určené kružnicí 𝑚(𝐴, |𝐴𝐵|).

Obrázek 14: Napoleonova úloha – důkaz, 1.část.
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Obdobně ukážeme, že bod 𝑆 tak, jak je zkonstruovaný, je obrazem bodu 𝐷 v kruhové
inverzi určené kružnicí 𝑚(𝐴, |𝐴𝐵|). V obrázku vidíme, že trojúhelníky △ 𝐴𝐷𝐸 a △ 𝐴𝑆𝐸
jsou podobné podle věty (uu), protože o nich víme, že jsou oba dva rovnoramenné a platí,
že úhly ∢𝐸𝐴𝑆 a ∢𝐸𝐴𝐷 jsou shodné (viz Obrázek 15). Z této podobnosti plyne vztah:
|𝐴𝐷| |𝐴𝐸|
=
|𝐴𝐸| |𝐴𝑆|
Jednoduchou úpravou dostaneme:
|𝐴𝐷| ∙ |𝐴𝑆| = |𝐴𝐵| ∙ |𝐴𝐸|,
a protože |𝐴𝐸| = |𝐴𝐵| , dostáváme:
|𝐴𝐷| ∙ |𝐴𝑆| = |𝐴𝐵|2.
Platí tedy, že bod 𝑆 je obrazem bodu 𝐷 v kruhové inverzi určené kružnicí 𝑚(𝐴, |𝐴𝐵|).
Kruhová inverze je involutorní zobrazení, a tedy střed kružnice 𝑘 a bod 𝑆 musí být týž
bod.

Obrázek 15: Napoleonova úloha – důkaz, 2.část.
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3.5 Konstrukce středu úsečky zadané dvěma body
Zadání:
Sestrojte střed úsečky 𝐴𝐵.
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑘 se středem v bodě 𝐵 a s poloměrem |𝐴𝐵|. Dále sestrojíme kružnici
𝑙1 (𝐴, |𝐴𝐵|) a jeden její průsečík s kružnicí 𝑘 označíme 𝐶 (viz Obrázek 16). Nyní
sestrojíme kružnici 𝑙2 (𝐶, |𝐴𝐵|) a její průsečík s kružnicí 𝑘 různý od 𝐴 označíme 𝐷. Dále
sestrojíme kružnici 𝑙3 (𝐷, |𝐴𝐵|) a její průsečík s kružnicí 𝑘 různý od 𝐶 označíme 𝐸.
Pokračujeme sestrojím kružnice 𝑚(𝐸, |𝐸𝐴|). Průsečíky kružnic 𝑚 a 𝑙1 označíme 𝐹 a 𝐺.
Sestrojíme kružnici 𝑛1 , resp. 𝑛2 se středem v bodě 𝐹, resp. 𝐺 procházející bodem 𝐴.
Průsečík kružnic 𝑛1 a 𝑛2 různý od bodu 𝐴 označíme 𝑆. Bod 𝑆 je střed úsečky 𝐴𝐵.

Obrázek 16: Sestrojení středu úsečky.
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Důkaz:
Chceme dokázat, že bod 𝑆 leží na přímce 𝐴𝐵, a zároveň platí rovnost |𝐴𝑆| = |𝐵𝑆|.
Z postupu konstrukce je zřejmé, že trojúhelníky △ 𝐴𝐵𝐶, △ 𝐶𝐵𝐷 a △ 𝐷𝐵𝐸 jsou
rovnostranné. Platí tedy, že ∢ABE je přímý a tedy bod 𝐸 leží na přímce 𝐴𝐵. Bod středově
souměrný s bodem 𝐴 podle bodu 𝐸 označíme 𝑂. Průsečík přímky 𝐴𝐵 s přímkou 𝐹𝐺
označíme 𝑃 (viz Obrázek 17).

Obrázek 17: Konstrukce středu úsečky – důkaz.

Dále víme, že body 𝐹, 𝐺 jsou souměrně sdružené podle přímky 𝐴𝐵. Z konstrukce rovněž
plyne, že bod 𝑆 leží na ose přímky 𝐹𝐺, tedy přímce 𝐴𝐵. Z Thaletovy věty víme, že
trojúhelník 𝐴𝑂𝐹 je pravoúhlý, s pravým úhlem při vrcholu 𝐹. Úsečka 𝐹𝑃 je výškou
tohoto trojúhelníku. Aplikováním Eukleidovy věty o odvěsně můžeme odvodit vztah:
(1) |𝐹𝐴|2 = |𝐴𝑃| ∙ |𝐴𝑂|.
Z konstrukce víme, že platí:
1

(2) |𝐹𝐴| = |𝐴𝐵| = 4 |𝐴𝑂|.
Dosazením (2) do vztahu (1) získáme vztah
|𝐴𝐵|2 = 4 ∙ |𝐴𝑃| ∙ |𝐴𝐵|,
Lze předpokládat |𝐴𝐵| ≠ 0, dostaneme tedy:
(3) |𝐴𝐵| = 4|𝐴𝑃|.
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Trojúhelníky △ 𝐴𝑆𝐹 a △ 𝐴𝑆𝐺 jsou shodné rovnoramenné trojúhelníky. Jejich společná
pata 𝑃 výšky na stranu 𝐴𝑆 dělí tuto stranu na dva stejné díly. Platí tedy vztah:
(4) |𝐴𝑆| = 2|𝐴𝑃|.
Dosazením (4) do vztahu (3) získáme:
|𝐴𝐵| = 2|𝐴𝑆|,
a tedy platí, že bod 𝑆 je středem úsečky 𝐴𝐵.
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3.6 Konstrukce průsečíku přímek zadaných dvěma páry bodů
Zadání:
Sestrojte průsečík dvou příme 𝐴𝐵 a 𝐶𝐷.
Řešení:
Sestrojíme soustředné kružnice 𝑘1 , 𝑘2 se středem v bodě 𝐴 a poloměry |𝐴𝐶|, |𝐴𝐷|. Dále
sestrojíme soustředné kružnice 𝑙1 , 𝑙2 se středem v bodě 𝐵 a poloměry |𝐵𝐷|, |𝐵𝐶|.
Průsečík kružnic 𝑘1 a 𝑙2 různý od 𝐶 označíme 𝐸 a průsečík kružnic 𝑘2 a 𝑙1 různý od 𝐷
označíme 𝐹. Tímto jsme sestrojili body osově souměrné s body 𝐶 a 𝐷 podle přímky 𝐴𝐵.
Nyní sestrojíme bod 𝐺 jako čtvrtý vrchol rovnoběžníku 𝐹𝐷𝐶𝐺. Sestrojíme čtvrtou
geometrickou úměrnou vzdálenost k |𝐸𝐺|, |𝐸𝐹|, |𝐸𝐶| - velikost 𝑟, zde pro přehlednost
konstrukce není uvedena, postup je stejný jako v 3.2. Sestrojíme kružnici 𝑚1 se středem
v 𝐶 o poloměru 𝑟 a kružnici 𝑚2 se středem v 𝐸 o poloměru 𝑟. Průsečík kružnic 𝑚1 a 𝑚2
označíme 𝑅. Bod 𝑅 je hledaným průsečíkem přímek 𝐴𝐵 a 𝐶𝐷.
Tato konstrukce nebude fungovat, pokud na sebe budou přímky 𝐴𝐵 a 𝐶𝐷 kolmé a zároveň
přímka 𝐴𝐵 bude půlit úsečku 𝐶𝐷. Pokud tento případ nastane, je třeba hledat střed úsečky
𝐶𝐷 (viz konstrukce 3.5), který je zároveň průsečíkem přímky 𝐴𝐵 s přímkou 𝐶𝐷.

Obrázek 18: Průsečík dvou přímek.
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Důkaz:
Chceme ukázat, že velikost 𝑟 tak, jak je sestrojená, je rovna velikosti 𝐶𝑅.
Z postupu konstrukce je zřejmé, že body 𝐸 a 𝐹 jsou obrazy bodů 𝐶 a 𝐷 v osové
souměrnosti určené osou 𝐴𝐵. Tedy 𝐹𝐷 ∥ 𝐶𝐸 a zároveň přímka 𝐹𝐷 je kolmá k přímce 𝐴𝐵.
Hledaný bod 𝑅 je i průsečíkem přímek 𝐶𝐷 a 𝐹𝐸 a platí, že |𝐶𝑅| = |𝐸𝑅|. Jelikož jsme bod
𝐺 sestrojili jako čtvrtý vrchol rovnoběžníku 𝐹𝐷𝐶𝐺, je 𝐶𝐺 ∥ 𝐹𝐷, 𝐶 ∈ 𝐸𝐺, tedy úhly ∢𝐹𝐸𝐺
a ∢𝑅𝐸𝐶 jsou shodné. Dále platí 𝐹𝐺 ∥ 𝑅𝐶 a tedy trojúhelníky △ 𝐸𝐺𝐹 a △ 𝐸𝐶𝑅 jsou
podobné. Platí tedy, že:
|𝐸𝐺| |𝐸𝐶|
=
|𝐸𝐹| |𝐸𝑅|
Jednoduchou úpravou vyjádříme:
|𝐸𝑅| = |𝐸𝐶| ∙

|𝐸𝐹|
|𝐸𝐺|

Z postupu konstrukce je zřejmé, že velikost 𝑟 jsme zkonstruovali jako čtvrtou
geometrickou úměrnou k velikostem |𝐸𝐺|, |𝐸𝐹| a |𝐸𝐶|,tedy:
𝑟 = |𝐸𝐶| ∙

|𝐸𝐹|
|𝐸𝐺|

Z posledních dvou rovností plyne, že 𝑟 = |𝐸𝑅| = |𝐶𝑅|.

Obrázek 19: Průsečík dvou přímek – důkaz.
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3.7 Konstrukce průsečíků přímky dané dvěma body a dané kružnice
Zadání 1:
Sestrojte průnik přímky 𝐶𝐷 a kružnice 𝑘 se středem v bodě 𝐴 a poloměrem |𝐴𝐵|.
Přímka 𝐶𝐷 neprochází bodem 𝐴.
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑚1 se středem v 𝐶 a poloměrem |𝐶𝐴| a kružnici 𝑚2 se středem v 𝐷
a poloměrem |𝐷𝐴|. Jejich průsečík různý od 𝐴 označíme 𝐸 (viz Obrázek 20). Nyní
sestrojíme kružnici 𝑙 se středem v bodě 𝐸 a s poloměrem |𝐴𝐵|. Průsečíky kružnic 𝑘 a 𝑙
označíme 𝐹 a 𝐺. Body 𝐹, 𝐺 jsou průsečíky přímky 𝐶𝐷 s kružnicí 𝑘. Pokud by průnik
kružnic 𝑘 a 𝑙 byl jeden bod, platí 𝐹 = 𝐺 a přímka 𝐶𝐷 by byla tečnou kružnice 𝑘. Pokud
by byl průnik kružnic 𝑘 a 𝑙 prázdný, nemá přímka 𝐶𝐷 žádný společný bod s kružnicí 𝑘.

Obrázek 20: Průsečík kružnice a přímky neprocházející středem zadané kružnice.

Důkaz:
Bod 𝐸 a kružnice 𝑙 jsou obrazem bodu 𝐴 a kružnice 𝑘 v osové souměrnosti podle osy
𝐶𝐷 – platí (|𝐴𝐶| = |𝐴𝐸|) ∧ (|𝐴𝐷| = |𝐸𝐷|). Průnik kružnic 𝑘 a 𝑙 určuje vzájemnou
polohu přímky 𝐶𝐷 a kružnice 𝑘. Pokud se kružnice 𝑘 a 𝑙 protínají ve dvou bodech 𝐹 a 𝐺,
leží tyto body na ose souměrnosti (přímce 𝐶𝐷) a jsou tedy průsečíky kružnice 𝑘
a přímky 𝐶𝐷. Pokud je průnikem kružnic 𝑘 a 𝑙 jediný bod, pak přímka 𝐶𝐷 je tečnou
kružnice 𝑘. Nemají-li kružnice 𝑘, 𝑙 žádný společný bod, pak je prázdný i průnik kružnice
𝑘 a přímky 𝐶𝐷.
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Zadání 2:
Sestrojte průnik kružnice 𝑘 se středem v bodě 𝐴 a poloměrem |𝐴𝐵| a přímky AC.
Řešení:
Sestrojíme kružnici 𝑙 se středem v bodě 𝐶 a s libovolným poloměrem 𝑟 takovým, aby
kružnice 𝑙 protínala kružnici 𝑘 ve dvou bodech - 𝐸, 𝐹 (viz Obrázek 21). Pomocí
konstrukce středu oblouku (viz konstrukce 3.1) sestrojíme bod 𝐺 jako střed oblouku 𝐸𝐹.
Nyní sestrojíme kružnici 𝑚1 (𝐺, |𝐴𝐵|) a jeden z jejích průsečíků s kružnicí 𝑘 označíme
𝐻. Dále sestrojíme kružnici 𝑚2 (𝐻, |𝐴𝐵|) a její průsečík s 𝑘 různý od 𝐻 označíme 𝐼.
Sestrojíme kružnici 𝑚3 (𝐼, |𝐴𝐵|) a její průsečík s 𝑘 různý od 𝐻 označíme 𝐽. Body 𝐺 a 𝐽
jsou průsečíky kružnice 𝑘 a přímky 𝐴𝐶.

Obrázek 21: Průsečík kružnice a přímky procházející středem zadané kružnice.

Důkaz:
Bod 𝐺 je střed oblouku 𝐸𝐹. Dále platí, že |∢𝐺𝐴𝐻 | = |∢𝐻𝐴𝐼 | = |∢𝐼𝐴𝐽 | = 60° a z toho
plyne, že |∢𝐺𝐴𝐽 | = 180° a tedy body 𝐺, 𝐴, 𝐽 leží na přímce. Dále platí, že přímka 𝐴𝐶 je
osou úsečky 𝐸𝐹 a zároveň |EG | = |FG |, a tedy bod 𝐺 ∈ 𝐴𝐶. Tím dostáváme, že body
𝐺, 𝐴, 𝐽, 𝐶 jsou kolineární a tedy body 𝐺, 𝐽 jsou průsečíky kružnice 𝑘 a přímky 𝐴𝐶.
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3.8 Konstrukce libovolného počtu bodů dané přímky
Zadání:
Sestrojte libovolný další bod přímky 𝐴𝐵.
Řešení:
Zvolíme libovolný bod 𝐶1 (viz Obrázek 22). Sestrojíme kružnici 𝑘1 se středem v bodě 𝐴
a s poloměrem |𝐴𝐶1 | a kružnici 𝑘2 se středem v 𝐵 a poloměrem |𝐵𝐶1 |. Průsečík kružnic
𝑘1 a 𝑘2 různý od 𝐶1 označíme 𝐶2 . Nyní sestrojíme kružnici 𝑚1 se středem v 𝐶1 o poloměru
𝑟 a kružnici 𝑚2 se středem v 𝐶2 o poloměru 𝑟, 𝑟 je libovolně velké číslo. Pokud se
kružnice 𝑚1 a 𝑚2 protínají, jejich průsečíky označíme 𝑃1 a 𝑃2 . Body 𝑃1 a 𝑃2 jsou body
přímky 𝐴𝐵.

Obrázek 22: Konstrukce libovolného počtu bodů dané přímky.

Důkaz:
Body 𝐶1 a 𝐶2 jsou osově souměrné podle osy 𝐴𝐵 a jejich vzdálenost od přímky 𝐴𝐵 je
shodná. Kružnice 𝑚1 a 𝑚2 se středy v bodech 𝐶1 a 𝐶2 a se shodným poloměrem se
protínají na ose souměrnosti, tedy na přímce 𝐴𝐵. Volbou různých poloměrů získáme
libovolný počet dalších bodů přímky 𝐴𝐵.
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Závěr
Tato bakalářská práce představila čtenáři Mohr-Mascheroniho tvrzení a několik
základních Mascheroniových konstrukci. Cílem této práce bylo tyto konstrukce popsat a
uvést zdůvodnění jejich správnosti.
Práci by mohli využít například učitelé matematiky či deskriptivní geometrie na středních
školách. Jednotlivé konstrukce se dají zadat jako zajímavá úloha pro zpestření výuky.
Konstrukce a jejich důkazy odpovídají znalostem geometrie studentů střední školy, a
proto by se jednotlivé úlohy daly využít i jako rozšiřující úloha pro nadané a hloubavé
studenty.
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