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Podobnost 
Zobrazení  v rovině nazýváme podobné zobrazení 

– podobnost,  

jestliže existuje kladné reálné číslo k  

takové, že pro každé dva body X, Y a jejich obrazy 

X´, Y´  platí               IXYI = k. IX´Y´I  
X  Y  

X’  Y’  

Obr.1 Obr.2 



Stejnolehlost 
                  Speciální případ podobnosti. 

Je dán bod S a reálné číslo κ (κ ≠ 0). 

Stejnolehlostí  se středem S  a koeficientem κ 

nazveme zobrazení v rovině, pro které platí:   

1. Ke každému bodu X ≠ S je přiřazen bod X’ tak, že 

                             ISX’I = IκI.ISXI,   

   a)  κ > 0, pak bod X’ leží na polopřímce SX, 

   b)  κ < 0, pak bod X’ leží na polopřímce opačné 

                  k polopřímce SX. 

 

2.  Bod S je  samodružný. 



X 
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Na obrázku jsou znázorněna pravidla přiřazování  

vzor – obraz podle stejnolehlosti se středem S  

a  0<κ<1.                                                       obr.3 



Pro  κ = 1 je každý bod roviny samodružný, 

zobrazení se nazývá identita.  

Pro  κ = -1 je stejnolehlost středovou souměrností.  

Značení: 

H(S,κ)      stejnolehlost se středem S a koeficientem κ 



Úloha 1 

Ve stejnolehlosti 

1)  H(S,2)  

2) H(S;-0,5)  

určete obrazy  zvolených bodů. 

 



Stejnolehlost - vlastnosti 

1. Obrazem bodu je bod. Spojnice odpovídajících si  

     bodů prochází středem stejnolehlosti.   

2.  Obrazem přímky je přímka, odpovídající si přímky 

jsou rovnoběžné.   

3.  Stejnolehlé trojúhelníky jsou podobné s poměrem 

podobnosti IκI.   

4. Každé dvě rovnoběžné úsečky jsou spolu 

stejnolehlé,      IA’B’I = IκI.IABI.    

5. Každé dvě kružnice jsou spolu stejnolehlé. 

6.  Stejnolehlost zachovává velikost úhlů.   



Úloha 2 

Jsou dány dvě kružnice k1(O1;2,5 cm), k2 (O1;1,5cm). 

Určete středy a koeficienty stejnolehlosti, v nichž je 

kružnice k1 obrazem kružnice k2.  

a) IO1O2I = 5 cm 

b) IO1O2I = 4 cm 

c) IO1O2I = 1 cm 



Úloha 3 

Je dán obecný trojúhelník ABC, určete jeho obraz ve 

stejnolehlosti určené těžištěm trojúhelníku a κ = -(⅓). 
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