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průmyslových škol, obor strojírenství a technické 

lyceum. V prezentaci jsou žáci seznámeni s definicí 

geometrického zobrazení středová souměrnost. Jsou 

probrány pojmy samodružný bod a samodružná přímka 

středové souměrnosti, středově souměrný útvar a 

středová souměrnost jako přímá shodnost. 
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Středová  souměrnost 
Středová souměrnost  je zobrazení  v rovině, které 

pomocí daného bodu S – středu souměrnosti 

přiřadí každému bodu – vzoru právě jeden bod - 

obraz podle těchto pravidel: 

 

 

 
1. obrazem středu S je bod S´= S, 

 

2. obrazem bodu X ≠ S  je  bod X´, který je krajním 

bodem úsečky XX´ se středem S.  

 



X 

X’ 

S 

ISX I = ISX’I 

Na obrázku jsou znázorněna pravidla přiřazování  

vzor – obraz podle středové souměrnosti. obr.1 

S’=S 



 Středová souměrnost má pouze jediný 

samodružný bod,  a to střed souměrnosti.  

Samodružné přímky středové souměrnosti 

jsou všechny přímky procházející středem 

souměrnosti, jiné samodružné přímky osová 

souměrnost nemá. 

 

Středově souměrný útvar je útvar, který je v 

některé středové souměrnosti samodružným 

útvarem. 

Např. každá kružnice, každý čtverec 



Úloha 1 

    Dokažte, že čtyřúhelník, ve kterém se úhlopříčky 
půlí, je rovnoběžníkem. 

Obr.2 
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Bod S půlí úsečky AC a BD 

 

 

 
Ve středové souměrnosti se 

středem S:  

A’= C, B’= D, A’B’ = CD, B’C’= DA 

Proto  AB II CD  a  BC II DA 



Úloha 2 
Najděte další příklady středově symetrických útvarů 

(např.příklady z budovy SPSS na obr.3, 4) 

Obr.3 



Středová souměrnost je přímá shodnost  

Obr.5 
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