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Anotace 

  

Definice stejnolehlosti (homotetie) , přenášení základních geometrických 

útvarů ve stejnolehlosti, praktické příklady na stejnolehlost, stejnolehlost 

kružnic (společné tečny kružnic) 



Def. Je dán bod S a reálné číslo κ≠0.  Stejnolehlost(homotetie) 
 se středem S a koeficientem κ je zobrazení H(S; κ): 

 

 1) 

   

 
 

 2) 

 

 přenášení základních geometrických útvarů 

  

    
 

Stejnolehlost 

.opač.polopř´X0

SX´X0
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ŚS´:SS 

St přenášení bodu přímky a mnohoúhelníků.ggb
St přenášení bodu přímky a mnohoúhelníků.ggb


S – střed stejnolehlosti 
 

κ = 1 => identita 

κ = -1 => středová souměrnost 

κ = 0 => všechno zobrazeno na střed S (vyloučeno) 

samodružné body – střed S 

samodružné přímky – procházející středem S 

 



Př. Jsou dány dvě rovnoběžné úsečky různé velikosti. 
 Najděte všechny stejnolehlosti, ve kterých se jedna 
 zobrazí na druhou. 

 

 Rozbor:  

 

 

 

př1A.ggb
př1A.ggb


Zápis konstrukce: 

 



Konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: úloha má dvě řešení pro kladný a záporný koeficient 
 stejnolehlosti. 

  H(S1; κ1>0) S1 – vnější střed stejnolehlosti 

  H(S2; κ2<0) S2 – vnitřní střed stejnolehlosti 



Stejnolehlost kružnic 
 

přenesení kružnice 

 

 

St přenesení kružnice.ggb


Věta: Jsou-li dány dvě kružnice s různými poloměry, pak 
 existují právě dvě stejnolehlosti, které zobrazí jednu 
 kružnici na druhou. (vnitřní, vnější střed stejnolehlosti) 

 

Věta: Společná tečna dvou kružnic (pokud existuje) je buď 
 rovnoběžná se spojnicí středů kružnic, nebo prochází 
 středem některé stejnolehlosti, zobrazující jednu 
 kružnici na druhou. 

 

Př. Sestrojte společné tečny dvou kružnic, pokud existují. 

 

  společné tečny kružnic – vnější střed 

  společné tečny kružnic – vnitřní střed 

společné tečny kružnic - vnější střed.ggb
společné tečny kružnic - vnější střed.ggb
společné tečny kružnic - vnější střed.ggb
společné tečny kružnic - vnější střed.ggb
společné tečny kružnic - vnitřní střed.ggb
společné tečny kružnic - vnitřní střed.ggb
společné tečny kružnic - vnitřní střed.ggb
společné tečny kružnic - vnitřní střed.ggb


Konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diskuze: úloha má 0 až 4 řešení v závislosti na poloze obou 
kružnic. 


