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Trojúhelník – základní pojmy 

• Tři různé body A, B, C neležící v přímce určují trojúhelník ABC. 

• Trojúhelník ABC je množina bodů, které leží zároveň v polorovinách 

ABC, BCA, CBA, je tedy jejich průnikem. 
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• Body A, B, C jsou vrcholy trojúhelníku ABC. 

• Úsečky AB, BC, AC jsou strany trojúhelníku ABC. 

– délky stran značíme písmeny a, b, c 

• Konvexní úhly BAC, ABC, BCA 

 jsou vnitřní úhly trojúhelníku ABC. 

– velikosti vnitřních úhlů značíme a, b, c 

Obrázky/Obrázek 1.fig


Trojúhelník – základní pojmy 

• Trojúhelníky podle délek stran: 

– různostranné 

– rovnoramenné  

– rovnostranné 

• Trojúhelníky podle velikosti vnitřních úhlů: 

– ostroúhlé 

– tupoúhlé 

– pravoúhlé 
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• Součet libovolných dvou délek stran trojúhelníku je větší než délka 

třetí strany, tzv. trojúhelníková nerovnost. 

• Součet velikostí vnitřních úhlů je 180°. 



Trojúhelník – střední příčka 

• Úsečka, jejímiž krajními body jsou středy dvou stran trojúhelníku, se 

nazývá střední příčka trojúhelníku. 
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• Každá střední příčka trojúhelníku je rovnoběžná s jeho protější 

stranou a její délka je rovna polovině délky této strany. 

Obrázky/Obrázek 2.fig


Trojúhelník – těžnice 

• Úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a střed jeho 

protější strany, se nazývá těžnice trojúhelníku. 
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• Těžnice trojúhelníku se protínají v jediném bodě T zvaném těžiště. 

• Vzdálenost těžiště od středu kterékoli strany je rovna jedné třetině 

délky příslušné těžnice. 

Obrázky/Obrázek 3.fig


Trojúhelník – výška 

• Úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a pata kolmice 

vedené tímto vrcholem k jeho protější straně, se nazývá výška 

trojúhelníku. 
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• Výšky trojúhelníku se protínají v jediném bodě O zvaném ortocentrum. 

• Pro délky stran trojúhelníka  

 a délky příslušných výšek platí: 
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Obrázky/Obrázek 4.fig


Trojúhelník – kružnice vepsaná 

• Kružnice vepsaná trojúhelníku je kružnice, která se dotýká všech 

stran  trojúhelníku. Její poloměr značíme zpravidla . 
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• Osy vnitřních úhlů trojúhelníku se protínají v jednom bodě Sv, a to 

středu kružnice trojúhelníku vepsané. 

Obrázky/Obrázek 5.fig


Trojúhelník – kružnice opsaná 

• Kružnice opsaná trojúhelníku je kružnice procházející všemy vrcholy 

trojúhelníku. Její poloměr značíme zpravidla r. 
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• Osy stran trojúhelníku se protínají v jednom bodě So, a to středu 

kružnice opsané trojúhelníku. 

Obrázky/Obrázek 6.fig
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