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Osová souměrnost 

• Osová souměrnost s osou o v rovině je shodné zobrazení O(o), které 

každému z bodů X, Y roviny přiřazuje obrazy X´, Y´ takové, že platí: 

– bod Y´ = Y , právě když bod Y leží na ose o, 

– bod X´ leží na kolmici k ose o vedené bodem X, 

– |PX | = | PX´ |, kde P je pata této kolmice na ose o. 
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Obrázky/Obrázek 1.fig


Osová souměrnost 

• Daná přímka o v rovině se nazývá osa souměrnosti. 

• Osová souměrnost je nepřímá shodnost a svou osou souměrnosti je 

jednoznačně určena. 

 

• Samodružnými body osové souměrnosti jsou právě všechny body 

osy souměrnosti o. 

• Samodružnými přímkami jsou osa souměrnosti o a všechny přímky, 

které jsou k ní kolmé. 
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Osová souměrnost 

• Obrazem přímky q, která není s osou souměrnosti o rovnoběžná a 

není k ose souměrnosti o kolmá, je přímka q´, která se s přímkou q 

protíná na ose souměrnosti o. 

• Obrazem přímky r rovnoběžné s osou souměrnosti o je přímka r´ 

rovnoběžná s osou souměrnosti o. 
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Obrázky/Obrázek 2.fig


Osová souměrnost 

Příklad 1: Sestrojte obraz trojúhelníku ABD v osové souměrnosti, jeli 

osa souměrnosti o určena body X, Y.  
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Zadání: 

Řešení: 

Obrázky/Obrázek 3.fig


Zadání: 

Osová souměrnost 

Příklad 2: Sestrojte obraz kružnice k se středem S v osové souměrnosti, 

jeli osa souměrnosti přímka p. V bodě T kružnice k sestrojte tečnu t a 

určete její obraz v dané osové souměrnosti. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 4.fig


Zadání: 

Osová souměrnost 

Příklad 3: Jsou dány dva různé body A, B, které leží v jedné z polorovin 

určených přímkou p. Určete na přímce p bod X, aby součet vzdáleností 

od daných bodů byl co nejmenší. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 5.fig
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