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Středová souměrnost 

• Středová souměrnost  se středem S v rovině je shodné zobrazení 

S(S), které každému bodu X roviny přiřazuje obraz X´ takový, že platí: 

– bod X´ leží na polopřímce opačné k polopřímce SX, 

– |SX | = | SX´ |. 
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Obrázky/Obrázek 1.fig


Středová souměrnost 

• Daný bod S v rovině se nazývá střed souměrnosti. 

• Středová souměrnost je přímá shodnost a svým středem souměrnosti 

je jednoznačně určena. 

 

• Samodružným bodem středové souměrnosti je právě její střed 

souměrnosti S. 

• Samodružnými přímkami jsou všechny přímky procházející středem 

souměrnosti S. 
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Středová souměrnost 

• Obrazem přímky q, která neprochází středem souměrnosti S, je 

přímka q´, která je s přímkou q rovnoběžná. 
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Obrázky/Obrázek 2.fig


Zadání: 

Středová souměrnost 

Příklad 1: Sestrojte obraz čtverce ABCD ve středové souměrnosti 

dané středem souměrnosti S.  
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 3.fig


Středová souměrnost 

Příklad 2: Sestrojte obraz kružnice k se středem O ve středové 

souměrnosti dané středem souměrnosti S. V bodě T kružnice k sestrojte 

tečnu t a určete její obraz v dané středové souměrnosti. 
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Zadání: 

Řešení: 

Obrázky/Obrázek 4.fig


Zadání: 

Středová souměrnost 

Příklad 3: Jsou dány dvě různé soustředné kružnice k1, k2 (r1 > r2) a 

bod S na kružnici k2. Sestrojte rovnoběžník ABCD se středem v bodě S, 

jehož vrcholy leží na daných kružnicích. 
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Řešení: 

Obrázky/Obrázek 5.fig
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