
15. Trojúhelník
Velká část otázky užívá tento obecný trojúhelník:

U každého obecného trojúhelníka je samozřejmě možná cyklická záměna.

Trojúhelníková nerovnost (podmínka existence trojúhelníka):
a + b > c

Součet vnitřních úhlů Δ je úhel přímý, tedy:
α + β + γ = 180°

Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Pokud je strana c základnou rovnoramenného trojúhelníka, platí:

vc = tc

vc dělí ΔABC na dva shodné pravoúhlé Δ souměrné podle vc.

U rovnostranného trojúhelníka platí obě uvedená pravidla, ale tentokrát Δ nemá základnu - 
za tuto je možno považovat všechny strany, protože jsou shodné.

Navíc pro rovnostranný Δ platí, že všechny vnitřní úhly mají velikost 60°:
α = β = γ = 60°

Výška
Výška se obyčejně značí v, průsečík výšek (ortocentrum) O (nebo V, aby se to nepletlo se středem 

kružnice vepsané) a pata výšky P.

Výška je kolmá na jednu ze stran (začíná průsečíkem s ní, nebo jejím prodloužením, který je 
nazýván patou) a prochází vrcholem jí protějším.

Těžnice
Těžnice bývají označovány t a protínají se v těžišti Δ (T).

Těžnice je spojnicí středu strany a protějšího vrcholu.
Pro těžnici na stranu s platí:

2|SsT| = |TS|

Střední příčka
Střední příčka spojuje dva středy stran Δ.

Střední příčka je rovnoběžná s tou stranou, kterou neprotíná a její délka je vzhledem k této 
poloviční. Trojúhelník vytvořený středními příčkami je podobný původnímu Δ - je poloviční (má 

poloviční obvod a čtvrtinový obsah).



Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná
Na kružnici opsané leží všechny vrcholy Δ a vepsaná se ležíc uvnitř Δ dotýká všech jeho stran. 

Tím ale jednoduchost končí.

Střed kružnice opsané leží na průsečíků os úhlů.
Střed kružnice vepsané leží na průsečíku os stran.
Kdyby to bylo opačně, klíčový poloměr by ležel na určující ose, a to by bylo příliš jednoduché.

Poloměr kružníce opsané se značí r a její střed S.
Poloměr kružnice vepsané se značí ρ a její střed O.
Toto si ale také můžete zapamatovat: Kružnice vepsaná je v trojúhelníku sklíčená, proto kulatá 

písmena ρ a O.

r=abc
4S

;r= a
2sinα

ρ=2S
o

Kružnice trojúhelníku připsaná
Zajisté jste si všimli, že na začátku definuji vepsanou kružnici jako kružnici dotýkající se všech 

stran Δ ležíc v něm. Existují totiž ještě 3 kružnice připsané dotýkající se jedné strany Δ přímo a pak 
prodloužení zbývajících stran.
Střed kružnice připsané leží na průsečíku jedné osy vnitřního úhlu Δ a dvou úhlů vnějších.

Sestrojování trojúhelníků
Trojúhelník můžeme sestrojit, pokud z něj známe aspoň tři nezávislé parametry.
Konstrukce pouze podle délek stran a velikostí úhlů provádíme podle vět

sss, usu, sus a Ssu.
Tyto věty se také nazývají ,,věty o schodnosti trojúhelníků“, protože se podle nich také dokazuje 

shodnost Δ.

Podobnost trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků jsou 2:

uu a sus
Přičemž ,,s“ ve druhé větě neznamenají délky stran, ale poměr délek stran.

Vzorce pro trojúhelník
Obvod a obsah

o = a + b + c
S = 0,5ava

Heronův vzorec:
S=s s−as−bs−c

(s = o/2)

Věty pro pravoúhlý trojúhelník
Obecný pravoúhlý trojúhelník:



Pythagorova věta:
V každém pravoúhlém Δ je druhá mocnina délky přepony rovna součtu druhých mocnin délek 

obou odvěsen.
a2 + b2 = c2

Eukleidovy věty
Zde je přepona bodem Pc rozdělena na dva úseky - ca (blíže ke str. a) a cb (blíže ke str. b).

O výšce:
V každém pravoúhlém Δ je druhá mocnina výšky k přeponě rovna součinu délek obou úseků 

přepony.
v2 = ca . cb

O odvěsně:
V každém pravoúhlém Δ je druhá mocnina délky odvěsny rovna součinu délek přepony a 

přilehlého úseku.
a2 = c . ca

Goniometrické funkce
Opět platí pro pravoúhlý trojúhelník:

sinα=a
c

cosα=b
c

tgα=a
b

Sinová a cosinová věta
Tentokrát pro jakýkoli trojúhelník.

Sinová věta:
a

sinα
= b

sinβ
= c

sinγ

Cosinová věta:
a2 = b2 + c2 - 2bc.cosα


