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1 Úvod

V této práci se chci zabývat dokazováním vybraných geometrických konstrukcí. V první části

dokážu konstrukce tří typů tečen kuželoseček – první typ jsou tečny procházející daným bodem

ležícím na kuželosečce, druhý jsou tečny procházející bodem ležícím vně kuželosečky a poslední

typ jsou tečny rovnoběžné s danou přímkou. V druhé části dokážu konstrukce oskulačních kružnic

kuželoseček v jejich vrcholech. 

Podklady pro  tuto  práci  jsem čerpala  z  učebnice  Deskriptivní  geometrie  pro  1.  ročník  SPŠ

stavebních, Ján Korch, Katarína Mészárosová a z učebnice Kuželosečky, Jan Pech. Veškeré rysy

jsem rýsovala v programu Geogebra.
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2 Elipsa

2.1 Tečna elipsy procházející daným bodem ležícím na elipse[1]

Věta 1: Tečna elipsy je osa vnějšího úhlu průvodičů daného bodu. 

Důkaz

Nechť e je elipsa s ohnisky F1 a F2, délka hlavní poloosy je a. Nechť t je přímka vedená bodem

M  ležícím na elipse e.  Nechť přímka  t je osa vnějšího úhlu  polopřímek F1M a  F2M.  Abychom

dokázali, že přímka t je tečna elipsy e, musíme ukázat, že se dotýká elipsy e jen v bodě M. 

Podle přímky t osově zobrazíme bod F1 na bod Q, bod Q leží  na polopřímce F2M a platí, že 

|F1M| = |QM|.  Jak víme, pro všechny body elipsy platí, že součet jejich vzdáleností od ohnisek je

roven 2a, z toho plyne že |F2Q| = 2a. Pro libovolný bod X ležící na přímce t tedy platí |F1X|=|QX|.

Dle trojúhelníkové nerovnosti v trojúhelníku  F2QX je zřejmé, že  |F2X|  +  |QX| > |F2Q|  = 2a, po

dosazení |F1X| za |QX| dostáváme |F2X| + |F1X| > 2a. Z toho vyplývá, že bod X nemůže ležet na

elipse e. Tím jsme dokázali, že se přímka t dotýká elipsy e pouze v jediném bodě, přímka t je tedy

tečna elipsy e. 
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2.2 Tečna elipsy procházející daným bodem ležícím vně elipsy

Konstrukce a důkaz

Nechť  e je elipsa s ohnisky F1 a  F2,  délka hlavní poloosy je  a a  M je bod ležící vně elipsy  e.

Nechť bod Q je osové zobrazení bodu F1 podle tečny t. Víme, že bod Q je od bodu F2 vzdálen 2a,

rovněž víme, že od všech bodů na tečně  t je stejně vzdálen jako bod  F1 (viz předchozí důkaz).

Zároveň tečna t je osou úsečky F1Q. 

Z toho plyne, že bod Q leží na průsečíku kružnice k1 se středem v bodě M a poloměrem |MF1|, a

kružnice k2 se středem v bodě F2 a poloměrem 2a. Poté osa úsečky QF1 je tečnou elipsy e a dotýká

se elipsy e  v bodě  T (je to osa vnějšího úhlu průvodičů bodu T). Kružnice k1 a  k2 mají vždy dva

průsečíky,  pro každý bod vně elipsy tedy existují dvě tečny k dané elipse.
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2.3 Tečna elipsy rovnoběžná s danou přímkou.

Konstrukce a důkaz

Nechť je e elipsa s ohnisky F1 a F2 a délkou hlavní poloosy a. Nechť p je přímka, se kterou má

být tečna t rovnoběžná. Nechť bod  Q je osové zobrazení bodu  F1 podle tečny t. (viz důkaz číslo

2.3).

Na přímku p vedeme kolmici l z bodu F1. Bod Q leží na přímce l, protože tečna t je kolmá na

přímku QF1. Z bodu F2 narýsujeme kružnici k o poloměru 2a. Na průsečíku kružnice k a přímky l

leží bod  Q. Osa úsečky  QF1 je tečnou  elipsy  e. Přímka  l a kružnice  k se vždy protnou ve dvou

bodech,  pro všechny přímky tedy existují dvě tečny elipsy s ní rovnoběžné.
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3 Parabola

3.1 Tečna paraboly procházející daným bodem ležícím na parabole

Věta 2: Tečna paraboly je osa úhlu průvodičů daného bodu. 

Důkaz

Nechť p je parabola s ohniskem F a řídící přímkou d. Nechť M je bod ležící na parabole p. Nechť

t je osa úhlu přímky FM a přímky l, která je kolmá na přímku d a prochází bodem M. Nechť bod Q

je průsečík přímky l a řídící přímky d.  

Jak víme, pro každý bod na parabole p platí, že jeho vzdálenost od ohniska  F je stejně velká,

jako jeho vzdálenost od řídící přímky d. Přímka t je tedy osa úsečky QF. Pro osu úsečky QF platí,

že všechny body na ose jsou stejně vzdálené od bodu  Q i od bodu  F.  Abychom dokázali, že osa

přímky QF je tečnou paraboly p, musíme ukázat, že se dotýká paraboly p jen v bodě M. 

Pro bod  X ležící zároveň na parabole  p a ose úsečky QF musí platit že  |XF|=|XQ|=|dX|. Aby

platilo, že |XQ|=|dX| musí platit, že úsečka QX je kolmá na přímku d. To platí pouze pro bod X=M,

z čehož vyplývá, že osa úsečky QF se dotýká paraboly p pouze v bodě M. Osa úsečky QF je tedy

tečnou paraboly p.
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3.2 Tečna paraboly procházející daným bodem ležícím vně paraboly

Konstrukce a důkaz

Nechť je p parabola s ohniskem F, vrcholem V a řídící přímkou d. Nechť bod X leží vně paraboly

p. Bodem X povedeme tečnu t, dotýkající se paraboly v bodě M. Nechť bod Q leží na řídící přímce

d a  přímka  QM je  kolmá na přímku d.  Tečna t  paraboly  p  musí  ležet  na ose  úsečky  FQ (viz

předchozí důkaz).

Pro nalezení bodu Q sestrojíme kružnici  k se středem v bodě X o poloměru |XF|.  V průsečíku

kružnice k a přímky d leží bod Q. Tečna t procházející bodem X  je osa úsečky QF. Kružnice k se s

přímkou  d vždy protne ve dvou bodech, proto pro každý bod vně paraboly existují dvě tečny k

parabole.
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3.3 Tečna paraboly rovnoběžná s danou přímkou

Konstrukce a důkaz

Nechť je p parabola s ohniskem F, vrcholem V a řídící přímkou d. Nechť a je přímka, se kterou

má být tečna  t rovnoběžná.  Nechť se tečna  t dotýká paraboly  p v bodě  M, bod  Q leží na řídící

přímce d a přímka QM je kolmá na přímku d. Tečna t je kolmá na úsečku FQ (viz důkaz číslo 3.1).

Z toho plyne, že přímka p je také kolmá na úsečku FQ. 

Sestrojíme přímku  l kolmou na přímku  a a  procházející  bodem  F.  Na průsečíku přímky  l a

přímky d leží bod Q. Tečna t rovnoběžná s přímkou p je osa úsečky QF. Přímka l a přímka d se vždy

protnou  pouze  v  jediném  bodě.  Pro  každou  přímku  tedy  bude  jen  jedna  tečna  paraboly  s  ní

rovnoběžná.
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4 Hyperbola

4.1 Tečna hyperboly procházející daným bodem ležícím na hyperbole

Věta 3: Tečna hyperboly je osa úhlu průvodičů daného bodu. 

Důkaz

Nechť je h hyperbola s ohnisky F1   a  F2 a bodem M ležícím na hyperbole h. Nechť a je délka

hlavní  poloosy  hyperboly.  Z  definice  hyperboly  pro  všechny  body  ležící  na  hyperbole  platí

||F2M| - |F1M|| = 2a. 

Bez  újmy na  obecnosti  můžeme předpokládat,  že  |F1M| < |F2M|.  Pokud se  |F1M|  = x,  pak

|F2M| = x + 2a. Na úsečce F2M leží bod Q pro který platí |F2Q| = 2a a |QM| = x. Potom bude osa

úhlu F1MF2 osa úsečky QF1. Abychom dokázali, že osa přímky QF1 je tečnou hyperboly h, musíme

ukázat, že se dotýká hyperboly h jen v bodě M. 

Pro libovolný bod X ležící na ose úsečky QF1 platí, že |XQ| = |XF1|. Z trojúhelníkové nerovnosti

v trojúhelníku XQF2 je zřejmé, že |XF2| < |F2Q| + |QX|,  to znamená |XF2| <  2a + |XF1|.  Z toho

plyne, že |XF2|  - |XF1| < 2a. Bod X tedy nemůže ležet na hyperbole h. Osa úsečky QF1 se dotýká

hyperboly h pouze v jednom bodě, je tedy její tečnou. 
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4.2 Tečna hyperboly procházející daným bodem ležícím vně hyperboly

Konstrukce a důkaz

Nechť je  h hyperbola s ohnisky F1 a  F2  a hlavní poloosou délky a. Nechť bod  X je daný bod

ležící vně paraboly. Bodem X povedeme tečnu t, která se dotýká hyperboly h v bodě M. Bez újmy

na obecnosti můžeme předpokládat že |F1X| < |F2X|.   Nechť na úsečce F2M leží bod Q pro který

platí |F2Q| = 2a a |QM| = x. Tečna t hyperboly h je osa úsečky F1Q.

Pro  nalezení  bodu  Q sestrojíme  kružnici  k1 se  středem v  bodě  X o  poloměru |XF1|.  Potom

sestrojíme kružnici k2  se středem v bodě F2  o poloměru 2a. Na průsečíku kružnice k1 a kružnice k2 je

bod  Q. Tečna  t procházející bodem X je tedy osa úsečky QF1. Kružnice  k1 a kružnice  k2 se vždy

protnou ve dvou bodech, proto pro každý bod vně hyperboly existují dvě tečny k hyperbole.

11



4.3 Tečna hyperboly rovnoběžná s danou přímkou

Konstrukce a důkaz

Nechť je h hyperbola s ohnisky F1 a F2 a hlavní poloosou délky a. Nechť p je přímka, se kterou

má být tečna t rovnoběžná. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že |F1X| < |F2X|. Nechť

na úsečce F2M leží bod Q pro který platí |F2Q| = 2a a |QM| = x. Tečna t hyperboly h leží na ose

úsečky F1Q. Tečna  t je tedy kolmá na úsečku  F1Q, z toho plyne, že přímka  p je také kolmá na

úsečku F1Q. 

Pro  nalezení  bodu  Q nejprve  sestrojíme  přímku l,  kolmou  na  přímku  p a  procházející

ohniskem F1. Sestrojíme kružnici k se středem v bodě F2 o poloměru 2a. Na průsečíku přímky l a

kružnice k leží  bod  Q.  Tečna t rovnoběžná  s  přímkou  p je  tedy osa  úsečky  QF1.  Přímka  l a

kružnice k se vždy protnou ve dvou bodech, proto pro každou přímku existují dvě tečny k hyperbole

s ní rovnoběžné.
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5 Oskulační kružnice 

5.1 Elipsa[3]

Konstrukce

Nechť  je  e  elipsa  se  středem  O,  ohnisky  F1 a  F2,  hlavními  vrcholy  A a  B,  vedlejšími

vrcholy C a D. Nechť a je délka hlavní poloosy a b délka vedlejší poloosy. Body C, O a A doplníme

na  obdélník  COAE. Na  úhlopříčku AC vedeme  z  bodu  E kolmici  p.  Průsečík  přímky  p a

polopřímky AO je bod S1. S1 je střed oskulační kružnice procházející bodem A. Průsečík přímky p a

polopřímky  CO je  bod  S2.  S2 je  střed  oskulační  kružnice  procházející  bodem  C.  Analogicky

sestrojíme oskulační kružnice procházející body B a D. 
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Důkaz oskulační kružnice elipsy

Nechť k je kružnice se středem S ležícím na polopřímce AO. Nechť kružnice k prochází bodem

A.  Nechť  bod  O má  souřadnice  [0;0],  bod  A =  [a;0],  bod  S  = [s;0].  Poloměr kružnice  k  je

 r1 = (a – s), její rovnice je 

(x−s)2+ y2=(a−s)2 .

Rovnice elipsy e je 

 x2b2+ y2a2=a2b2 .

Z těchto dvou rovnic dostaneme následující vztah pro průsečík X elipsy e a kružnice k:

 x2e2−2a2(e2−2as)=0 .

Kružnice k bude oskulační kružnice, pokud se elipsy e bude dotýkat pouze v jednom bodě, tedy

bod X splyne s bodem A, a bude to největší taková kružnice. To nastane v případě kdy předchozí

rovnice  bude  mít  dvojnásobný  kořen  (diskriminant  bude  roven  0).   Upravením  rovnice  pro

diskriminant odvodíme hodnotu s a velikost poloměru r1:

(2a2 s)2+4 e2a2(e2−2as)=0

a2⋅(as−e2)=0

s=
e2

a

r1=a−s=
b2

a

Nyní  ukážeme,  že konstrukce  skutečně nalezne  bod  S  = [s;0]. Trojúhelník  ACE je  podobný

trojúhelníku  ES1A.  Z  toho  plyne  
|S1 A|

|AE|
=

|AE|
|CE|

. |CE| =  a,  |AE| =  b,  
|S1 A|

b
=
b
a
, odtud

|S1 A|=
b2

a
. To znamená že bod S1 je střed oskulační kružnice procházející bodem A.

Pro  poloměr  oskulační  kružnice  ve  vedlejších  vrcholech  elipsy  lze  analogicky  dokázat,  že

r2=
a2

b
. Konstrukci dokážeme přes  podobnost  trojúhelníku  ACO a  trojúhelníku  S2EC.  Z  toho

plyne rovnost
|S2C|

|AO|
=

|CE|
|CO|

. |CE| =  |AO| = a, |OC| = b,  
|S2C|

a
=
a
b
, odtud |S2C|=

a2

b
. To

znamená, že bod S2 je střed oskulační kružnice procházející bodem C.

Oskulační kružnice procházející body B a D budou mít stejné poloměry, jako oskulační kružnice

procházející body A a C. Jejich konstrukci analogicky dokážeme přes obdélník DOBG.
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5.2 Parabola [3]

Konstrukce

Nechť q je parabola s ohniskem F, vrcholem V a řídící přímkou d. Nechť p je parametr a platí pro

něj rovnost  |VF|=
p
2
. Na řídící přímku d sestrojíme kolmou přímku l  procházející vrcholem V a

ohniskem F. Střed oskulační kružnice S procházející vrcholem V leží na přímce l a platí |VS|=p .

Bod S leží na polopřímce VF.
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Důkaz oskulační kružnice paraboly

Nechť k je kružnice se středem S ležícím na polopřímce VF. Nechť kružnice k prochází bodem V.

Nechť bod V má souřadnice [0;0], bod S = [s;0]. Poloměr kružnice k je r = s, její rovnice je 

(x−s)2+ y2=s2 .

Rovnice paraboly p je

y2=2 px .

Pro průsečík X paraboly p a kružnice k platí vztah 

 x2−2 x( p−s)=0 .

Kružnice  k bude oskulační kružnice, pokud se paraboly p bude dotýkat pouze v jednom bodě,

tedy bod X splyne s bodem A, a pokud to bude největší taková kružnice. To nastane v případě, kdy

předchozí rovnice bude mít dvojnásobný kořen (diskriminant bude roven 0).  Upravením rovnice

pro diskriminant odvodíme hodnotu s a velikost poloměru r:

s=p

r=s=p

Tedy bod S je střed oskulační kružnice procházející vrcholem V.
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5.3 Hyperbola[3]

Konstrukce

Nechť je h hyperbola se středem O, ohnisky F1 a F2, vrcholy A a B, vedlejšími vrcholy C a D,

asymptotami c a d. Nechť a je délka hlavní poloosy a b délka vedlejší poloosy. Sestrojíme přímku p

kolmou na spojnici bodů A a B a procházející bodem A. Průsečík přímky p a asymptoty c označíme

jako bod E. V bodě E vedeme přímku l kolmou na asymptotu c. Průsečík přímky l a přímky AB je

střed  S1 oskulační  kružnice  procházející  skrz  bod  A.  Analogicky sestrojíme  oskulační  kružnice

procházející bodem B. 
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Důkaz oskulační kružnice hyperboly

Nechť k je kružnice se středem S ležícím na polopřímce OA. Nechť kružnice k prochází bodem

A. Nechť bod O má souřadnice [0;0], bod A = [a;0], bod S = [s;0]. Poloměr kružnice k je r1 = s-a,

její rovnice je 

(x−s)2+ y2=(s−a)2 .

Rovnice hyperboly h je

b2 x2+a2 y2=a2b2 .

Pro průsečík X hyperboly h a kružnice k platí vztah 

 x2e2−2a2 sx−a2(e2−2as)=0 .

Kružnice k bude oskulační kružnice pokud se hyperboly h bude dotýkat pouze v jednom bodě,

tedy bod X splyne s bodem A, a pokud to bude největší taková kružnice. To nastane v případě, kdy

předchozí rovnice bude mít dvojnásobný kořen (diskriminant bude roven 0). Upravením rovnice pro

diskriminant odvodíme hodnotu s a velikost poloměru r1:

(2a2 s)2+4 e2a2(e2−2as)=0

a2⋅(as−e2)=0

s=
e2

a

r1=s−a=
b2

a

Trojúhelník  OAE je podobný trojúhelníku ES1A. Z toho plyne 
|S1 A|

|AE|
=

|AE|
|AS|

. |AS| = a, |AE| =

b,  
|S1 A|

b
=
b
a
, odtud  |S1 A|=

b2

a
. To  znamená,  že  bod  S1 je  střed  oskulační  kružnice

procházející bodem A.

Oskulační  kružnice  procházející  bodem  B bude  mít  stejný  poloměr  jako  oskulační  kružnice

procházející bodem A.
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6 Závěr

Ve své práci jsem stručně shrnula důkazy konstrukcí tečen a oskulačních kružnic kuželoseček.

Většinu  důkazů  jsem  si  sama  odvozovala  z  příkladu  důkazu  v  učebnici.  Kosntrukce  tečen

kuželoseček  jsem  dokazovala  geometricky  a  konstrukce  oskulačních  kružnic jsem  dokazovala

částečně analyticky a častečně geometricky.
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