
Seznam pomůcek na hodinu technického 
kreslení

• Sešit bez linek, formát A4
• Psací potřeby – propiska nebo pero, mikrotužky – 2B, H
• Pravítko s ryskou
• Rovné pravítko
• Úhloměr
• Kružítko
• Šablona písma 3,5 mm
• Šablona rádiusová
• Kalkulačka
• Při hodině technického kreslení je zakázáno používat mobilní telefon, což zahrnuje i 

používání kalkulačky na mobilním telefonu.



Základy geometrie

• Dělní úsečky na polovinu
• Rovnoběžky
• Konstrukce trojúhelníku



Geometrické konstrukce v 
technickém kreslení



Geometrické konstrukce v technickém 
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1. Souměrnost 

a) Osová souměrnost
b) Středová souměrnost



Osová souměrnost

• Je určená osou o
• Každému bodu A odpovídá souměrně sdružený bod A´
• Oba body leží na přímce, která je kolmá na osu o.
• U osové souměrnosti jsou zachovány velikosti úhlů a délky úseček.
• Jedná se o shodné zobrazení.
• Body na ose souměrnosti jsou body samodružné.



Osově souměrné útvary

Obr. Zdroj: https://maths.cz/clanky/121-osova-soumernost



Trojúhelník ABC; AB = 2cm; BC = 3,5cm; AC = 4cm

1. Sestrojit trojúhelník
2. Osa
3. V bodě A sestrojit kolmici na osu o, vnikne samodružny bod M
4. Přenést kružítkem vzdálenost AM, vznikne bod A´
5. Protáhnout přímky stran trojúhelníku tak, aby vznikly na ose o 

samodružné body R, R´, Q, Q´, P, P´
6. Spojit P´s A´, přímka p
7. V bodě B sestrojit kolmici na osu o, průsečík s přímkou p je bod B´
8. Bod B´spojit s Q´, přímka q
9. Bod A´spojit s R´, přímka r
10. Průsečík přímky r a q je bod C´



Středová souměrnost

• Je určená bodem S (střed souměrnosti)
• Každému bodu A odpovídá souměrně sdružený bod A´
•

• U osové souměrnosti jsou zachovány velikosti úhlů a délky úseček.
• Jedná se o shodné zobrazení.
• Středová souměrnost má jediný samodružný bod, jejím její střed S.
• Středově souměrná je každá kružnice i čtverec. 



Trojúhelník ABC; AB=3cm, BC=4cm, AC=3cm

1. Sestrojit trojúhelník
2. Zvolit střed souměrnosti
3. Spojit bod A a S, přímka a
4. Přenést vzdálenost AS, vnikne bod A´
5. Rovnoběžka s AB prochází bodem A´, přímka ab
6. Spojit bod B a S, přímka b
7. Průsečík přímky ab a b je bod B´
8. Spojit bod C a S, přímka c
9. Rovnoběžka s AC prochází bodem A´, přímka ac
10. Průsečík přímky ac a c je bod C´



2. Podobnost
• Koeficient podobnosti k

• poměr odpovídajících úseček podobných útvarů.
• k je vždy kladné číslo od nuly
• k>0 poměr zvětšení
• k<0 poměr zmenšení
• Úhly podobných útvarů jsou shodné ω=ω´
• Obsahy dvou podobných útvarů

•
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Obdélník ABCD: AB=6cm, AD=3cm
Obdélník A´B´C´D´: A´B´=12cm, A´D´= 6cm
Jaké je zvětšení nebo zmenšení?



Příklad

• Trojúhelník a=4cm, b=5cm, c=6cm
• Jaké rozměry bude mít podobný trojúhelník k=1,5
• Bude větší nebo menší?



Vzdálenost dvou bodů, která na fotografickém snímku byla 
36mm, je na zvětšenině 51mm.
Původní formát snímku byl 6x9cm, jaký formát má kopie?

•

• a=6cm, a´=

• b=9cm, b´=



Rozdělení úsečky na stejné díly

• Úsečka AB
• Přímka p
• Na přímku p nanést požadovaný počet dílků
• Poslední dílek spojit s bodem B
• Pomocí rovnoběžek přenést ostatní dílky



3. Stejnolehlost

• je zobrazení v rovině, které pomocí daného bodu S a daného čísla k
přiřazuje každému bodu X jeho obraz X´ takto:

• Je-li X=S, pak X´=S´
• Je-li X S, pak bod X´ leží na polopřímce SX pro k>0 a na polopřímce 

opačné k polopřímce SX pro k<0, přičemž v obou případech platí:
•



Sestrojte trojúhelník AB=6cm, BC=4cm, AC=4,5cm 
a k němu stejnolehlý trojúhelník pro k=
Postup
1. Sestrojit trojúhelník
2. Zvolit střed stejnolehlosti S
3. Spojit vrcholy ABC s bodem S
4. Přímka p prochází středem S
5. Na přímku p nanést požadovaný počet dílků (3)
6. Poslední dílek spojit s bodem A
7. Pomocí rovnoběžek přenést 2 dílek (od středu S) na úsečku AS, průsečík 

je bod A´
8. Rovnoběžka k AC průsečík s úsečkou CS je bod C´
9. Rovnoběžka k CB průsečík s úsečkou BS je bod B´



Sestrojte trojúhelník AB=6cm, BC=4cm, AC=4,5cm 
a k němu stejnolehlý trojúhelník pro k=-
Postup
1. Sestrojit trojúhelník
2. Zvolit střed stejnolehlosti S
3. Spojit vrcholy ABC s bodem S
4. Přímka p prochází středem S
5. Na přímku p nanést požadovaný počet dílků (3)
6. Poslední dílek spojit s bodem A
7. Pomocí rovnoběžek přenést 2 dílek (od středu S) na úsečku AS, průsečík 

je bod A´
8. Rovnoběžka k AC průsečík s úsečkou CS je bod C´
9. Rovnoběžka k CB průsečík s úsečkou BS je bod B´



Sestrojte trojúhelník AB=6cm, BC=4cm, AC=4,5cm 
a k němu stejnolehlý trojúhelník pro k=2
Postup
1. Sestrojit trojúhelník
2. Zvolit střed stejnolehlosti S
3. Spojit vrcholy ABC s bodem S
4. Vzdálenost AS přeneseme z bodu A na přímku as
5. Rovnoběžka k AC průsečík s úsečkou CS je bod C´
6. Rovnoběžka k CB průsečík s úsečkou BS je bod B´



Z plechových trojúhelníkových odpadků vystřihněte co 
největší čtverec, stanovte graficky jeho rozměr

• Trojúhelník MNP, kde MN=15cm, NP=10cm, MP=13cm
• M – střed stejnolehlosti



Domácí úkol

Sestrojte trojúhelník AB=7cm, BC=5cm, AC=6cm a k němu stejnolehlý 
trojúhelník pro k=



4. Redukční úhel

• Slouží ke grafickému měření (většinou zkracování) délek v určitém 
poměru.

• Konstrukce se zakládá na úměrnosti stran podobných 
rovnoramenných trojúhelníků.

• Ke zmenšení nebo zvětšení úsečky v daném poměru se používá 
REDUKČNÍ KRUŽÍTKO. Pevným utahovacím šroubkem O si volíme 
poměr podobnosti k, jehož hodnota je vyznačena na stupnici. Viz obr.



Sestrojte redukční úhel pro krácení délek v 
poměru 3:5
Postup
1. Přímka p na ní bod O, OA=5cm
2. Přímka n z bodu O, kružítkem r=5cm, bod B
3. Úhel BOA je redukční úhel
4. Úsečka OF=3cm
5. Na úsečce OB vznikne bod E

6. Úsečka EF je zkrácena oproti úsečce AB o 

7. Výpočet 



5. Sítě

Použití k zvětšení v určitém poměru nepravidelných rovinných útvarů 
např. malby, mapy.
Příklad: nakreslete cestu z mapy 1:25000 do měřítka 1:10000
Postup: na danou mapu 1:25000 zakreslíme síť čtverců o libovolné 
straně. Potom sestrojíme odpovídající síť čtverců v žádaném měřítku 
1:10000

a zakreslíme bod po bodu danou křivku protínající jednotlivé čtverce.



6. Zlatý řez

Úsečka je rozdělená zlatým řezem, má-li se menší její část k větší jako větší k 
celku.
postup:
1. AB
2. V bodě B kolmice na AB
3. Rozdělit AB na polovinu
4. Oblouk z bodu B přenést polovinu úsečky AB na kolmici bod S
5. Z bodu S kružnice o r=SB
6. Spojit AS, průsečík s kružnicí bod D
7. Oblouk z A r=AD, průsečík na AB bod E



7. Pravidelný mnohoúhelník 
n-úhelník

n – počet stran
Postup:
1. Kružnice s daným poloměrem
2. Úhel (vrchol v bodě S – střed kružnice)
3. Vzdálenost přenést po celé kružnici 
4. Vytáhnout



8. Elipsa a ovál

Elipsa postup:
1. AB, FG, S
2. AS=a, FC=a, GC=a, GD=a získáme body C, D
3. Body 1,2,3 libovolně mezi FS
4. Vzdálenost A1 do kružítka, z bodu F i G na obě strany oblouk
5. Vzdálenost B1 do kružítka, z bodu F i G na obě strany oblouk
6. Průsečík oblouků L1
7. Stejně body L2, L3…….Ln
8. Spojit body pomocí křivítka



8. Elipsa a ovál

Ovál postup:
1. AB, CD, S
2. Z bodu S kružnice r= 0,5AB nad bodem C bod H
3. Spojit AC
4. Z bodu C oblouk r=vzdálenost od C k H vnikne na úsečce AC H´
5. AH´rozdělit na půl, protáhnout průsečík s CD bod SC , průsečík s AB bod SA

6. Přenést SA a SC body a získáme SB a SD

7. Body SA , SB , SC a SD jsou středy kružnic, které nám pomohou udělat tvar 
oválu.



9. Spirála


