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jsou zde uvedeny různé metody, k nimž matematici během řady staletí došli. Jednak 
to jsou  postupy „přesné“, které nějakým způsobem porušují pravidla eukleidovských 
konstrukcí,  dále  pak  „nepřesné“  postupy  prováděné  pouze  za  pomoci  pravítka  a 
kružítka.  Zde  je  míra  nepřesnosti  odhadnuta  výpočtem  odchylky  od  očekávané 
třetiny  úhlu  pro  některé  speciální  velikosti  úhlů.  Dále  se  práce  zabývá  různými 
nástroji - trisektory - pomocí nichž lze úhel třetinové velikosti jednoduše najít.
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Abstract: This work deals with the problem of the angle trisection which is one of the 
classical tasks of the Greek mathematics. Besides proving that this problem has no 
Euclidean  solution,  several  methods  are  shown  here  that  have  been  found  by 
mathematicians  over  many centuries.  On one  hand there  are  “accurate”  methods 
which somehow break the rules of the Euclidean constructions, on the other hand 
there are “inaccurate” methods using only a ruler and a pair of compasses. Here the 
rate of inacuracy is assessed by calculating the divergence from the expected third of 
an angle for some special sizes of angles. Finally, the work deals with several tools – 
trisectors with the help of which we can easily find the third of an angle.
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Kapitola 1

Klasické úlohy řecké matematiky

1.1 Úvod

Mezi  klasické  úlohy  řecké  matematiky  řadíme  zejména  kvadraturu  kruhu,  tedy 
konstrukci čtverce o stejném obsahu jako má zadaný kruh;  zdvojení krychle, což je 
konstrukce hrany krychle, jejíž objem je dvojnásobkem objemu zadané krychle; a 
trisekci úhlu, tj. sestrojení jedné třetiny libovolného úhlu. Někdy jsou uváděny ještě 
další  dvě  úlohy:  rektifikace  kružnice,  tj.  konstrukce  úsečky,  jejíž  délka  je  rovna 
obvodu dané kružnice, a konstrukce pravidelných n-úhelníků. 

Všechny tyto úlohy se matematici snažili vyřešit geometricky za pomoci pravítka 
a kružítka.  Často  se  hovoří  o  tzv.  eukleidovských  konstrukcích.  V Eukleidových 
Základech  jsou  zásady  pro  takovéto  konstrukce  formulovány  v  tzv.  postulátech 
(v překladu Františka Servíta [8]):

Úlohy prvotné.

1. Budiž úkolem od kteréhokoli bodu ke kterémukoli bodu vésti přímku.
2. A přímku omezenou nepřetržitě rovně prodloužiti.
3. A z jakéhokoli středu a jakýmkoli poloměrem narýsovati kruh.
4. A že všecky pravé úhly sobě rovny jsou.
5. A když přímka protínajíc dvě přímky tvoří na téže straně vnitřní (přilehlé) úhly  

menší  dvou  pravých,  ty  dvě  přímky  prodlouženy  jsouce  do  nekonečna  že  se  
sbíhají na té straně, kde jsou úhly menší dvou pravých.

Zde se předpokládá, že konstrukci lze provést naprosto přesně. V praxi je však třeba 
vzít v úvahu, že není možné rýsovat, aniž bychom se dopouštěli nepřesností. Tyto 
chyby vzniklé nepřesnostmi při konstrukci narůstají se zvyšujícím se počtem kroků 
konstrukce.

1.2 Důkaz neřešitelnosti trisekce úhlu

Tento důkaz jsem převzala z [3].
  Důkaz se odvolává na následující věty, jejichž důkazy jsou uvedeny rovněž v [3].

Věta  1.  Každý  bod,  jehož  souřadnice  lze  vypočítat  ze  souřadnic  daných  bodů 
pomocí racionálních operací a výpočtu 2. odmocnin v konečném počtu, lze z těchto 
bodů eukleidovsky sestrojit.
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Věta 2. Eisensteinovo kritérium ireducibility
Budiž p prvočíslo. Polynom n-tého stupně, 1≥n ,

nn xaxaaxf +++= ...)( 10 ,

jehož koeficienty jsou celá čísla a pro nějž platí

p an , p|ai , i = 0, 1,…, 1−n , p2 a0 ,

je ireducibilní polynom nad tělesem racionálních čísel R.

Věta 3.  Nechť je dáno r úseček o délkách a1  , a2 , …, ar . Budiž  T těleso, které 
vznikne z tělesa racionálních čísel  R adjunkcí čísel a1 , a2 , …, ar . Budiž β číslo,  
které je kořenem rovnice

0... 1
1

1 =++++ −
−

nn
nn bbb ξξξ

s koeficienty v T a ireducibilní nad T. Aby se úsečka o délce β dala sestrojit, k tomu 
je nutné, aby stupeň předcházející rovnice byla mocnina čísla 2, tedy n = 2l.

A nyní již samotný důkaz.
Nechť  je  dán  v  rovině  úhel  u.  Chceme  sestrojit  k  tomuto  úhlu  úhel  třetinové 

velikosti,  tj.  takový  úhel,  jehož  velikost  oblouku  je  třetina  velikosti  oblouku 
původního úhlu. V rovině zvolíme pravoúhlou soustavu souřadnic tak, že počátek O 
zvolíme ve vrcholu úhlu a za osu  x jedno rameno. Pak úhel  u je dán třemi body 
o souřadnicích [0,0], [1,0], [cos u, sin u]. Rozdělit úhel u na tři díly znamená sestrojit 
bod [cos 1/3u, sin 1/3u]. Protože pro každé  u platí  uu 2cos1sin −= , dá se podle 
Věty 1 vždy eukleidovsky sestrojit úsečka o délce sin  u, je-li dána úsečka o délce 
cos u. Stačí tedy hledat konstrukci úsečky o délce cos 1/3u, je-li dána úsečka o délce 
cos u. Vzorec pro u3cos  uvedený např. v [4] jednoduše upravíme na tvar

uuu cos
3

cos3
3

cos4 3 =⋅−⋅

Položíme-li  cos u = a,  kde  a je dané číslo,  11 ≤≤− a ,  a  ξ=u
3
1cos ,  dostaneme 

rovnici:
034 3 =−− aξξ ,

kterou je třeba vyšetřovat nad tělesem R(a).
Je zřejmé, že pro některá celá čísla a je tato rovnice nad R(a) reducibilní. Například 

pro 1−=a  máme rozklad

( ) ( ) 23 121134 −+=+− ξξξξ

a pro a = 0 rozklad
( )3434 23 −=− ξξξξ .
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První případ znamená, že lze sestrojit  úhel 1/3π,  druhý případ znamená, že lze 
sestrojit úhel 1/6π. My však máme zjistit, zda eukleidovská konstrukce existuje pro 
libovolný úhel u. Ukážeme, že existují dokonce úhly u s racionálním cos u, pro něž 
to učinit nelze. Například pro a = cos u = 4/3 dostáváme rovnici

031216 3 =−− ξξ .

Tato rovnice je nad R(4/3) = R ireducibilní podle Věty 2. Konstrukce není tedy podle 
Věty 3 eukleidovsky proveditelná.
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Kapitola 2

Přesné metody trisekce používající 
„nedovolené“ postupy

2.1 Metody používající označené pravítko

Následující dva způsoby trisekce lze provést pomocí kružítka a pravítka se dvěma 
vyznačenými  body.  Tyto  body  „leží  na  hraně“  pravítka,  podle  níž  sestrojujeme 
přímky, jejich vzdálenost může být libovolná. Stejně tak není nijak omezena délka 
pravítka nebo poloměr kružnice.

Metoda vkládání
Nechť  je  dán  úhel  ABC,  kde  bod  A je  volen  tak,  aby  délka  2|AB| byla  rovna 

vzdálenosti  vyznačených  bodů  na  pravítku.  Bodem  A veďme  rovnoběžku  p 
s přímkou BC a kolmici q na přímku BC. Nyní přiložme pravítko tak, abychom podle 
něho mohli vést přímku r, která prochází bodem B a protíná přímky p, q v bodech E, 
D,  jejichž  vzdálenost  je  rovna  vzdálenosti  dvou  vyznačených  bodů  na  pravítku. 
Potom je |∠EBC| třetina |∠ABC| (více viz [1]).

Obrázek 2.1: Metoda vkládání

Důkaz:
Sestrojme  S střed úsečky  DE. Protože |SE| = |SA| = |BA|, jsou trojúhelníky  AES 

a BSA rovnoramenné; proto je |∠AES| = |∠EAS| a |∠ABS| = |∠ASB|. Protože je ∠
BSA vnějším úhlem trojúhelníka AES, je |∠BSA| = 2|∠SEA|; dále si uvědomme, že 
úhly∠AES a ∠SBC jsou střídavé. Je tedy 2|∠SBC| = |∠SBA|, tj. velikost úhlu ∠SBC 
je třetinou velikosti úhlu ∠ABC.

Tento postup byl nalezen v Řecku někdy v 5. či 4. století př. Kr.

Samozřejmě  se  nejedná  o  eukleidovskou  konstrukci,  protože  při  sestrojování 
přímky, která protíná přímky p, q v bodech E, D nemáme zadané dva konkrétní body, 
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kterými vedeme přímku, ale musíme „správně“ přiložit pravítko, aby body D, E byly 
„ve správné vzdálenosti“. K tomu slouží ony dva vyznačené body na pravítku.

Archimédova metoda
Nechť AB je tětiva kružnice k se středem O a poloměrem r a nechť bod C ležící na 

polopřímce  AB má  od  bodu  B vzdálenost  r.  Nechť  dále  polopřímka  CO protíná 
kružnici k v bodech D a E. Potom délka oblouku AE je trojnásobkem délky oblouku 
BD. Viz [6] str. 309 – 310. 

Obrázek 2.2

Důkaz:
Nakresleme tětivu EF rovnoběžnou s AB a přidejme úsečky OB, OF.
Protože jsou úhly při vrcholech E a F shodné, je

|∠COF| =   2|∠OEF|,
2|∠OEF| =   2|∠BCO| díky rovnoběžnosti,
2|∠BCO| =   2|∠BOD|, protože |BC| = |BO|.

Odtud plyne, že

|∠BOF| = 3 |∠BOD|,

takže oblouk BF má trojnásobnou délku než oblouk BD. Proto oblouk AE, který má 
stejnou velikost jako oblouk BF, má trojnásobnou velikost oblouku BD.

Toto tvrzení lze snadno využít k řešení problému trisekce. Chceme sestrojit třetinu 
úhlu AOE. Okolo bodu O opíšeme kružnici k o poloměru r, který je roven vzdálenosti 
dvou vyznačených bodů na pravítku. Přiložíme pravítko tak, aby procházelo bodem  
A, první  vyznačený  bod  pravítka  ležel  na  polopřímce  opačné  k OE a  druhý 
vyznačený  bod  pravítka  ležel  na  kružnici  k.  Průsečík  takto  sestrojené  přímky 
s přímkou OE označíme C. Díky vyznačeným bodům na pravítku máme zajištěno, že 
přímka AC protíná kružnici k v bodě B, který má od bodu C vzdálenost r. Proto podle 
předchozího tvrzení je velikost úhlu ∠BOC rovna jedné třetině velikosti úhlu ∠AOE.
Ovšem takovéto použití pravítka není v souladu s eukleidovskými pravidly, proto se 

opět nejedná o eukleidovskou konstrukci.
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Obě  výše  uvedené  metody  v  podstatě  pracují  na  stejném  principu.  Jedná  se 
o sestrojení dvou rovnoramenných trojúhelníků se stejně dlouhými rameny tak, jak je 
nakresleno na obrázku 2.3.  První  má velikost  úhlu při  základně β,  druhý 2β.  To 
ovšem nelze provést jen pomocí pravítka a kružítka. Snadno lze dokázat, že velikost 
úhlu β = 1/3 α.

Obrázek 2.3

Důkaz:
Součet úhlů v trojúhelníku COB je 180°. Tedy

|∠OCB| + |∠OBC| + |∠COB| = 180°.

Dále víme, že
|∠COD| + |∠AOB| + |∠COB| = 180°.

Odtud plyne, že
|∠OCB| + |∠OBC| =  |∠COD| + |∠AOB|,

2β + 2β =  β + α,

β =  1/3 α.

2.2 Postupy používající speciální křivky

Následující postupy používají ke konstrukci trisekce úhlu speciální křivky. Existuje 
celá řada křivek, které lze využít ke konstrukci úhlu třetinové velikosti. Nejznámější 
z nich jsou uvedeny v této kapitole. Tyto křivky nelze sestrojit pouze pravítkem a 
kružítkem, opět se tedy nejedná o eukleidovské konstrukce.
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Hippiova křivka kvadratrix
Tuto  křivku  objevil  Hippiás  z  Élidy  (5.  stol.  př.  Kr.).  S  její  pomocí  je  možné 

sestrojit nejen trisekci úhlu, ale také ji lze využít  pro řešení problému kvadratury 
nebo rektifikace - nejspíš proto byla nazvána kvadratrix [1].

Obrázek 2.4: Křivka kvadratrix

Hippiás se snažil převést problém dělení úhlu na problém dělení úsečky. Mějme 
čtverec SABC (viz obr. 2.4). Pokud se úsečka  AB bude rovnoměrně pohybovat do 
polohy SC a současně se úsečka SA bude rovnoměrně otáčet okolo bodu S do polohy 
SC, pak se v každém okamžiku tyto pohybující se úsečky protnou právě v jednom 
bodě. Tyto body tvoří zmiňovanou křivku kvadratrix jdoucí z bodu A do bodu D.

Obrázek 2.5: Konstrukce trisekce pomocí Hippiovy křivky
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Obrázek 2.5 ukazuje, jak lze využít tuto křivku k trisekci úhlu. Mějme úhel ∠ASA2. 
Rameno SA2 protíná křivku kvadratrix v bodě X. Tím je jednoznačně určen i bod A1. 
Úsečku AA1 rozdělíme známým způsobem (viz obrázek 2.5) na tři stejné části. Dělící 
body  vyneseme  na  Hippiovu  křivku  a  spojíme  s  bodem  S.  Tím  je  úhel  ∠ASA2 

rozdělen  na  tři  stejné  části.  Z  definice  Hippiovy křivky vyplývá,  že  bod  A2 dělí 
oblouk CA ve stejném poměru jako bod A1 úsečku SA.

Nikomedova konchoida
Tato křivka je speciálním případem obecné konchoidy (více viz [4]). Konchoidou 

řídící křivky c pro pól O nazýváme množinu právě těch bodů, které dostaneme tak, 
že na každou přímku p svazku přímek o vrcholu O naneseme od průsečíku přímky p 
a  křivky  c na  obě  strany  úsečky konstantní  délky  k.  Získané  krajní  body těchto 
úseček mimo křivku c jsou body konchoidy.
První speciální konchoidu zavedl Nikomedes (280 – 210 př. Kr.), a sice konchoidu 

přímky. Lze ji dostat z obecné konchoidy, pokud za c vezmeme přímku a za O bod, 
který na ní neleží.

Obrázek 2.6: Nikomedova konchoida

K provedení trisekce úhlu ∠AOB pomocí konchoidy přímky použijeme následující 
pomocnou konstrukci (viz obr. 2.7).

Na rameni  OB zadaného úhlu zvolíme bod  O´ různý od bodu  O.  Tímto bodem 
vedeme rovnoběžku s OA a dále sestrojíme kružnici  k se středem  O´ a poloměrem 
OO´. Nyní vedeme bodem O´ kolmici na OA. Podaří-li se nám vést bodem O přímku, 
která protíná kružnici k v bodě L tak, že | O´L|=|SL| (bod S je průsečík této přímky 
s kolmicí na OA), pak velikost úhlu ∠AOL je jedna třetina velikosti původního úhlu 
∠AOB.
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Díky této redukci problému trisekce úhlu je nyní jasné, jak lze použít k jeho řešení 
Nikomedovu konchoidu. Zvolíme za pól konchoidy bod O, za řídící přímku přímku 
v procházející  bodem  O´a  za  konstantu  vzdálenost  OO´.  Jak  lze  snadno  ukázat, 
hledaný bod  L získáme jako průsečík konchoidy s pomocnou kružnicí  k.  Viz [7], 
str. 173 – 176.

Obrázek 2.7: Opět jde o výše uvedený obrázek (2.1)

Pascalova závitnice
Étienne Pascal (1588 – 1651) použil  k řešení trisekce úhlu konchoidy, při  níž je 

řídící přímka nahrazena kružnicí procházející pólem a konstanta k je rovna poloměru 
této kružnice. Tuto konchoidu nazval G. P. de Roberval (1602 – 1675)  Pascalovou 
závitnicí po E. Pascalu – otci známějšího Blaise Pascala (1623 – 1662).

Obrázek 2.8: Pascalova závitnice
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Tuto křivku lze jednoduše využít  k řešení  problému trisekce úhlu (viz  obr.  2.9). 
Chceme roztřetit úhel ∠ABC. Body A a B leží na závitnici a bod C je zvolen tak, aby 
|BC| = |AB|. Úsečka AC protíná závitnici v bodě D. Velikost úhlu ∠ABD je pak 1/3 
velikosti úhlu ∠ABC.

Obrázek  2.9:  Využití  Pascalovy  závitnice  k sestrojení  trisekce  úhlu  (obrázek  byl 
převzatý z [9])

Důkaz:
Označme  α zadaný  úhel  ∠ABC  a  β úhel  ∠ABD.  Chceme dokázat,  že  α =  3β. 

Pascalova závitnice, kterou použijeme k nalezení bodu D má za pól bod B a její řídící 
křivkou je kružnice k se středem A a poloměrem r = |AB| (viz obr. 2.10). Označme E 
průsečík kružnice  k s polopřímkou BD a  F průsečík kružnice  k s polopřímkou  BA. 
Z definice  Pascalovy  závitnice  vyplývá,  že  trojúhelník  AED je  rovnoramenný. 
Označme v tomto trojúhelníku ϕ úhel při vrcholu A. Je 

2
90 βϕ −°= .

 Úhel  ∠EAF je středový úhel příslušný k oblouku  EF kružnice  k. Úhel  ∠EBF je 
obvodový úhel příslušný ke stejnému oblouku. Tedy 

β2=∠ EAF .

Platí, že 

2
902180 ββ +°−−°=∠ BAC .

 Protože trojúhelník ABC je rovnoramenný, je

||2180 BAC∠−°=α . 
Tedy α = 3β.
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Obrázek 2.10
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Kapitola 3

Přibližné metody trisekce

V této  kapitole  je  uvedeno  několik  zajímavých  postupů  jak  zkonstruovat  úhel 
třetinové velikosti pouze pomocí pravítka a kružítka při dodržení všech pravidel pro 
eukleidovské konstrukce. Žádná s těchto metod ve skutečnosti nevede ke konstrukci 
přesně jedné třetiny velikosti libovolného úhlu. To ostatně není ani možné (viz 1.2). 
U každé metody je  zároveň ukázán i  postup jak spočítat  odchylku od očekávané 
jedné třetiny.

Dělení úsečky

Mějme dán úhel ∠ABC, který je menší než 180°. Body A a C nechť jsou od bodu B 
ve stejné vzdálenosti. Sestrojíme úsečku AC a tu rozdělíme obvyklým způsobem na 
třetiny. Vzniknou tak body  D a  E.  Velikost úhlu  ∠ABD je přibližně 1/3 velikosti 
původního úhlu ∠ABC.

Obrázek 3.1

Je zřejmé, že tento postup lze použít pouze pro úhly menší než 180°. S rostoucí 
velikostí  úhlu  ∠ABC se  odchylka  od třetinové  velikosti,  kterou chceme sestrojit, 
zvětšuje.
Vezměme  |∠ABC|  =  90°.  Zavedeme  kartézskou  soustavu  souřadnic:  B  =  [0,0], 

A = [3,0],  C = [0,3]. Tedy  D = [2,1] (viz obr. 3.2). Podle známého vzorce pro úhel 

dvou vektorů 
vu

vu




⋅
⋅

=αcos  spočítáme, že |∠ABD| = 26°33´, tedy od úhlu velikosti 

30° se liší o 3°27´.

Obdobně např. pro úhel ∠ABC velikosti 60° získáme odchylku 53´ (viz obr. 3.3).
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Obrázek 3.2 Obrázek 3.3

Zlepšení předchozí metody

Předchozí metodu lze zlepšit následujícím způsobem (viz [9]): Zadaný úhel ∠ABC 
rozpůlíme; dostaneme bod  D. Nyní vezmeme úsečku  AD a rozdělíme ji obvyklým 
způsobem na třetiny.  Získáme body  E, F.  Velikost úhlu  ∠ABF je přibližně jedna 
třetina velikosti původního úhlu ∠ABC.

Obrázek 3.4 (převzatý z [9])

Výpočet odchylky pro úhel velikosti 60°:
Obdobně jako v předchozím případě zavedeme kartézskou soustavu souřadnic. 

A = [6,0], B = [0,0], C = [3, 33 ]. Bod D má  tedy souřadnice [ 33 ⋅ , 3] a bod 
F = [5.46, 2]. Opět stejně jako v předchozím případě spočítáme úhel vektorů BA  a 
BF . Zde dostaneme výsledek 20°7´, tedy odchylka je pouhých 7´.

Samozřejmě  bychom  mohli  ve  zlepšení  předchozí  metody  pokračovat  tak,  že 
bychom  rozpůlili  úhel  ∠ABD,  čímž  bychom  opět  zmenšili  odchylku,  atd.  Po 
nekonečně  mnoha  krocích  bychom  dostali  konstrukci  založenou  na  obdobném 
principu jako následující metoda.

17



Nekonečná geometrická řada

Mějme  dán  úhel  ∠ABC.  Sestrojíme  jeho  čtvrtinu  –  obvyklým  způsobem  jej 
rozdělíme na  polovinu a  pak  vezmeme polovinu z  této  poloviny.  K této  čtvrtině 
přidáme  jednu  šestnáctinu  původního  úhlu  (tedy  čtvrtinu  z  této  čtvrtiny).  Dále 
přidáme jednu čtvrtinu z této šestnáctiny (tedy 1/64 původního úhlu), pak čtvrtinu 
z této 1/64, a tak dále.

Velikosti dílčích úhlů, které sčítáme, jsou členy nekonečné geometrické řady ∑
∞

= 1 4
1

i
i .

Podle vzorce pro součet nekonečné geometrické řady spočítáme, že součet této řady 
je 1/3.  Tedy  po  provedení  nekonečně  mnoha  kroků  bychom  skutečně  dostali 
přesně 1/3  velikosti  původního  úhlu.  Protože  však  pravidla  pro  eukleidovské 
konstrukce povolují provést pouze konečně mnoho kroků, tuto třetinu nikdy přesně 
nedostaneme. Můžeme ji však zkonstruovat s libovolně velkou přesností, která záleží 
na počtu provedených kroků. 

Např. pro původní úhel velikosti 90°:

po třech krocích dostaneme: ´312990
64
1

16
1

4
1 °=°⋅





 ++ , tedy odchylka je 29´,

po čtyřech krocích: ´522990
256
1

64
1

16
1

4
1 °=°⋅





 +++ , tedy odchylka je 8´.

Pro úhel velikosti 60°:

po třech krocích: ´411960
64
1

16
1

4
1 °=°⋅





 ++ , tedy odchylka je 19´,

po čtyřech krocích: ´551960
256
1

64
1

16
1

4
1 °=°⋅





 +++ , tedy odchylka je 5´.

Je však třeba vzít v úvahu nepřesnosti,  kterých se dopouštíme při rýsování. Tyto 
nepřesnosti  jsou po několika málo krocích již tak veliké, že se tato metoda stává 
nepoužitelnou. Je tedy zajímavá jen z teoretického hlediska.

„Trisekce“ kružnice
Zadaný úhel α rozdělíme na čtvrtiny (sestrojíme dvakrát osu úhlu). Poté sestrojíme 

čtverec,  jehož  strana  má  délku  |CD|.  Tomuto  čtverci  opíšeme  kružnici  k. 
Předpokládejme, že délka této kružnice je stejná jako délka oblouku  BC zadaného 
úhlu α. Nyní do této kružnice vepíšeme rovnostranný trojúhelník, rozdělíme ji tedy 
na tři stejné části. Stranu tohoto trojúhelníka přeneseme zpět na oblouk  BC, čímž 
jsme rozdělili původní úhel na tři přibližně stejné části (viz obr. 3.5).

Je zřejmé, že tato metoda není přesná, protože délka oblouku BC není stejná jako 
délka kružnice  k opsané uvažovanému čtverci. Ale i kdyby tomu tak bylo, vepsaný 
trojúhelník sice rozdělí kružnici na tři stejně velké úseky, avšak úsečka  C'D', která 
určuje třetinu kružnice k, neurčuje třetinu oblouku BC.
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Obrázek 3.5: Trisekce kružnice (obrázek byl převzatý z [9])

Trisekce pomocí jiného úhlu
Tato metoda, uvedena v [9], využívá skutečnosti, že třetinu některých speciálních 

úhlů umíme jednoduše najít. Mějme dán úhel  ∠ABC, přičemž body A a  C mají od 
bodu B stejnou vzdálenost. Sestrojíme pomocný úhel. Vezmeme nějaký takový, který 
umíme  roztřetit,  pokud  možno  co  nejbližší  zadanému  úhlu  ∠ABC.  Tento  úhel 
umístíme tak, aby jeho ramena procházela body A, C a jeho osa byla totožná s osou 
úhlu  ∠ABC (viz obr. 3.6). Body  E, F určující třetiny velikosti pomocného úhlu  ∠
ADC vymezují přibližně i třetinu velikosti úhlu ∠ABC.

Přesnost této metody samozřejmě závisí na velikosti zvoleného pomocného úhlu ∠
ADC.  Čím více se  jeho velikost blíží  velikosti  zadaného úhlu  ∠ABC,  tím je tato 
metoda přesnější.

Obrázek 3.6

Vezměme  např.  úhel  velikosti  90°  a  zvolme  pro  jednoduchost  pomocný  úhel 
velikosti 45°. Úhel velikosti 90° je zde použit pouze jako vzorový příklad, neboť 
tento úhel umíme jednoduše roztřetit. Na obrázku 3.7 je znázorněna horní polovina 
konstrukce, přímka BP je osa úhlu ∠ABC. 
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Označme r délku úsečky CD. Protože trojúhelník DBC je rovnoramenný, je 

°
=

5.22cos2
rDB .

Z kosinové věty potom plyne, že 

°⋅⋅−+= 5.7cos222 rDBrBFBF .

Velikost °⋅= 5.7sin|| rFP . Zřejmě je ||
||sin

BF
FPPBF =∠ .

Tedy po dosazení: 

°
°⋅−+

°⋅

°⋅=∠

5.22cos
5.7cos

5.22cos4

5.7sinsin
2

2
2

2 rrr
rPBF

,

27843.0

5.22cos
5.7cos1

5.22cos4
1

5.7sin

2

=

°
°−+

°⋅

°
.

'1016°=∠ PBF , tedy odchylka od očekávaného výsledku °15  je '101° .

Obrázek 3.7
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Kapitola 4

Speciální nástroje pro trisekci úhlu

Jak bylo již uvedeno dříve (viz 1.2), úhel třetinové velikosti nelze pomocí pravítka 
a kružítka eukleidovsky sestrojit. Existuje však řada jednoduchých pomůcek – tzv. 
trisektorů – pomocí kterých lze tento úhel jednoduše najít.

Posuvné pravítko
Posuvné pravítko, které vidíte na obr. 4.1, pracuje na základě Archimédovy metody 

(viz 2.1,  [2]).  Skládá  se  ze  tří  pravítek  spojených  otočnými  klouby.  Drážka  na 
spodním pravítku umožňuje posouvání horního pravítka do potřebné polohy, zatímco 
drážka  na horním pravítku  slouží  pouze  k tomu,  abychom přesně viděli  průsečík 
přímky s kružnicí a mohli pravítko přesně nastavit.
To, že velikost úhlu  β je skutečně jedna třetina velikosti úhlu  α, plyne z důkazu 

Archimédovy metody.

Obrázek 4.1: Posuvné pravítko

Bibikův agrometr
Jednoduchý nástroj na třetění úhlu, který je uveden v [5], vynalezl D. G. Bibikov 

(1792  –  1870).  Původně  prý  sloužil  k  měření  zemědělské  půdy  (odtud  název 
agrometr).  Jedná se o pětiúhelník se třemi pravými úhly (viz obr. 4.2). Protilehlé 
strany mají délky a a 2a. Na délkách zbylých tří stran nezáleží.

Obrázek 4.2: Bibikův agrometr
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Obrázek  4.3 ukazuje  způsob  použití  agrometru  pro  sestrojení  úhlu  třetinové 
velikosti. Máme zadán úhel ∠BAE, úhel ∠BAC má pak třetinovou velikost.

Obrázek 4.3: Konstrukce trisekce s použitím Bibikova agrometru

Dostaneme takto opravdu jednu třetinu velikosti  původního úhlu? Body  A,F,D,E 
jsou vrcholy kosočtverce, protože vzdálenost rovnoběžných hran agrometru je stejná 
jako  vzdálenost  rovnoběžek,  které  tvoří  strany  AE a  FD.  Protože  úsečka  AD je 
úhlopříčkou v tomto čtyřúhelníku, mají úhly ∠DAE a ∠CAD stejnou velikost. Úhly 
∠CAD a  ∠BAC jsou také  stejně  veliké,  protože  přímka  AC je  osou úsečky  BD. 
Protože všechny tyto tři úhly jsou stejně velké a dohromady tvoří původní úhel  ∠
BAE, je velikost každého z nich 1/3 velikosti původního úhlu.

Laisantův trisektor
Na obrázku je malý nástroj  pro konstrukci úhlu třetinové velikosti  (podle všeho 

objeven C. A. Laisantem (1841 – 1920) v r. 1875). Body  A, B, C, D  na ramenech 
úhlů představují otočné čepy. Body  E, F vpravo na „vnitřních“ ramenech úhlů se 
mohou pohybovat po těchto ramenech do potřebné vzdálenosti. Úhel ∠AOB je stejně 
velký  jako  úhel  ∠BOC,  protože  úsečka  OE je  úhlopříčkou v kosočtverci  OAEC. 
Stejně tak má úhel ∠BOC stejnou velikost jako úhel ∠COD, protože úsečka OF je 
úhlopříčkou v kosočtverci OBFD. Všechny tyto tři úhly mají tedy stejnou velikost a 
každý má třetinovou velikost úhlu ∠AOD.

Obrázek 4.4: Laisantův trisektor (obrázek převzatý z [9])
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Ohýbání papíru – Abeho trisekce
Kupodivu  lze  úhel  třetinové  velikosti  získat  i  pouhým  ohýbáním  papíru.  Tato 

metoda je známa jako Abeho trisekce (viz [10]).

1) Nechť dělený úhel α má vrchol v levém dolním 
rohu.  (Poznamenejme,  že  zde  uvažujeme  ostrý 
úhel,  ale  metodu  lze  snadno  rozšířit  i  pro  tupé 
úhly.)  Vytvořme  dvě  paralelní,  ekvidistantní 
vodorovné hrany p1 a p2 na spodní straně papíru.

2)  Přiložíme  bod  B1 na  úsečku  p1 a  bod  B2 na 
úsečku q. Není úplně snadné to provést – je nutné 
si trochu pohrát s papírem, abychom našli přesnou 
polohu hrany, podél níž papír přeložíme.

3) Nyní „protáhneme“ úsečku  p1  nahoru. Vznikne 
nová  úsečka  p3.  Rozložíme  hranu  z  kroku  2  a 
prodloužíme úsečku p3 dolů (měla by protnout levý 
dolní roh!).

4) Dostáváme úhel 2/3 α.
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Obrázek 4.5: Důkaz Abeho trisekce

Důkaz:  Trojúhelníky OBA a OBC jsou shodné. Oba jsou pravoúhlé, jednu odvěsnu 
mají společnou a druhé jejich odvěsny jsou stejně dlouhé (toto plyne z konstrukce 
bodů  A,C v kroku 3). Tedy úhly  ∠BOA a  ∠BOC mají stejnou velikost. Stejně tak 
jsou shodné trojúhelníky OBC a ODC. Tedy opět jsou stejně velké úhly ∠BOC a ∠
DOC. Z toho plyne, že každý z těchto tří úhlů má velikost 1/3 velikosti původního 
úhlu ∠AOD.
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