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Rana spôsobená slovom nás zasiahne 
hlbšie ako rana spôsobená mečom.  
 
    Bernard Show 
 

I. Historický vývoj neeuklidovskej geometrie 
 

 Prvá systematická práca o geometrii je viaczväzkové dielo Základy od alexandrijského 

matematika Euklida (okolo r. 300 pr. n. l.). Dielo bolo vo svojom čase v každom smere 

geniálne, pretože každá kniha začínala definovaním všetkých pojmov, použitých v príslušnej 

časti práce, potom nasledovali postuláty, axiómy a vety. 

 Euklidov výklad bol mnoho storočí vzorom presnosti a bezspornosti, hoci už 

v staroveku sa vyskytli isté pochybnosti o axióme rovnobežnosti. Jej zložitá formulácia, ktorú 

uviedol Euklides, vzbudzovala nedôveru. Jedným z mnohých, kto zapochyboval o nutnosti 

tejto axiómy, bol byzantský matematik Proklos  (410 – 485 n. l.). Od neho pochádza aj 

jednoduchšia formulácia, ktorá znie:  

Ak je priamka  a idúca bodom  P  rovnobežná s priamkou  g, potom neexistuje žiadna 

iná, od  a rozdielna rovnobežka ku  g  idúca týmto bodom.  

Neskôr sa mnohí matematici pokúšali o dôkaz tohto tvrdenia. Zaujímavé boli pokusy  

Thábita ibn Quarra (830-901), ktorému sa podarilo dokázať existenciu rovnobežníka. Ibn 

al-Hajtham (965-1039) využil k „dôkazu“ 5. postulátu predstavu pohybu kolmej úsečky 

a skúmal aj štvoruholník s tromi pravými uhlami. Štúdiu štvoruholníka s dvoma pravými 

uhlami a zhodnými ramenami sa venoval Omar Chajjám (1048-1131).  

 V roku 1733 uverejnil jezuita Saccheri svoje  dielo Euklides očistený od všetkej 

poškvrny. Saccheri v  práci používal správne premisy, ale logicky správny záver svojich úvah 

nakoniec odmietol.  

 Trochu ďalej postúpil Lambert (1728 – 1777). Pri skúmaní sférického trojuholníka si 

uvedomil ekvivalentnosť medzi súčtom uhlov v trojuholníku a postulátom o rovnobežkách.  

Gauss (1777 – 1835) tiež prispel k poznaniu neeuklidovskej geometrie. Chápal 

podstatu, poznal niektoré výroky ekvivalentné s Lobačevského - Bolyaiovým postulátom, 

vyjadroval sa zasvätene k neeuklidovským výsledkom, ale nevytvoril ucelený logický systém 

neeuklidovskej geometrie. Výsledky jeho práce sa zachovali len v listoch priateľom, pretože 

Gauss pravdepodobne nemal odvahu verejne sa priznať k svojim objavom. Vedel napr. o 

existencii geometrie, kde je možné zostrojiť trojuholník s ľubovoľne malými uhlami a poznal, 

že v takejto geometrii neexistujú podobné útvary.  
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 V roku 1826 predložil matematickému oddeleniu kazaňskej univerzity svoju prácu 

o neeuklidovskej geometrii Lobačevskij (1792 - 1856). Práca niesla názov Krátke pojednanie 

o základoch geometrie s presným dôkazom teórie rovnobežných priamok a stretla sa 

s výrazným nepochopením vtedajšej matematickej elity. Akademik Ostrogradskij (1801 – 

1862 ) v roku 1834 komentoval dielo nasledovne: 

„Všetko, čo som pochopil z geometrie pána Lobačevského, je viac než podpriemerné. 

Všetko, čo som nepochopil, bolo zrejme zle vyložené a teda ťažko lúštiť. Z toho som učinil 

záver, že kniha pána rektora Lobačevského je poškvrnená chybou, je nedbalo napísaná 

a nezaslúži si pozornosť Akadémie.“  

 

 Nezávisle od Lobačevského objavil a prepracoval neeuklidovskú geometriu maďarský 

dôstojník János Bolyai (1802 – 1860). Od neho pochádza množstvo konštrukcií ako napr. 

konštrukcia  rovnobežiek, konštrukcia úsečky príslušnej uhlu súbežnosti, kvadratúra kruhu a 

iné. 

 V dobe pred Riemannom (1826 – 1866) išlo v neeuklidovskej geometrii vždy 

o geometriu, ktorá pripúšťala existenciu aspoň 2 rovnobežiek. Riemann začal študovať 

geometriu v nekonečne malom okolí bodu, čím sa prepracoval ku geometrii, dnes 

označovanej ako Riemannova geometria. Špeciálny prípad elementárnej riemannovskej 

geometrie - eliptická geometria – nepozná pojem rovnobežnosť. 

        Významnou mierou k všeobecnému rozvoju geometrie prispel aj Hilbert (1862 - 1943). 

V roku 1899 publikoval  dielo Grundlagen der Geometrie (Základy geometrie), kde 

vypracoval axiomatický systém euklidovskej geometrie. 

            Svoju úlohu vo vývoji neeuklidovskej geometrie zohrali aj takí významní matematici, 

ako boli Poincaré (1854 - 1912) a Beltrami (1835 - 1900). Práve Beltrami v roku 1868 podal 

konkrétnu interpretáciu neeuklidovskej geometrie Lobačevského  na pseudosfére a našiel aj 

spojenie s Riemannovou geometriou.  

 Stavba neeuklidovskej geometrie bolo principiálne ukončená až Kleinom (1849 – 

1925). V literatúre používané pomenovania hyperbolická (Lobačevskij – Bolyai), parabolická 

(euklidovská) a eliptická (Riemann) geometria pochádzajú práve od Kleina. 

Ďalší rozvoj týchto geometrií bol zameraný na štúdium špeciálnych otázok 

a problémov.  
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Niet kráľovskej cesty ku 
geometrii. 
   Euklides 

 

II. Lobačevského geometria v rovine 
 

 Geometria ako veda je axiomatizovaná disciplína, pozostávajúca zo základných 

pojmov, východiskových tvrdení o základných pojmoch – axióm, odvodených pojmov a viet. 

Najznámejší systém axióm euklidovskej geometrie pochádza od Hilberta. 

 Hilbertova sústava axióm je rozdelená na týchto päť skupín, ktoré pre úplnosť 

uvedieme aj s príslušnými axiomami. 

a) axiómy incidencie 

I. Dvoma rôznymi bodmi prechádza práve jedna priamka 

II. Každá priamka obsahuje aspoň dva rôzne body. 

III. Existuje aspoň jedna trojica navzájom rôznych nekolineárnych bodov. 

IV. Každé tri nekolineárne body obsahuje jediná rovina. 

V. Každá rovina obsahuje aspoň jeden bod. 

VI. Ak dva rôzne body priamky ležia v rovine, tak všetky body priamky ležia v tejto rovine. 

VII. Existuje štvorica bodov neležiacich v jednej rovine. 

VIII. Ak dve rôzne roviny majú spoločný jeden bod, tak majú spoločný ešte aspoň jeden ďalší bod. 

b) axiómy usporiadania 

I. Ak bod B leží medzi A a C, tak potom A, B, C sú tri navzájom rôzne a kolineárne body, naviac bod B 
leží aj medzi C a A. 

B leží medzi A a C  zapisujeme µ[ABC] 

II. Medzi ľubovoľnými dvomi navzájom rôznymi bodmi existuje bod, ktorý leží medzi nimi. 

III. Ak A, B, C sú tri navzájom rôzne a kolineárne body, tak z výrokov 

"B leží medzi A a C", "C leží medzi B a A", "A leží medzi C a B" platí najviac jeden. 

IV. (Paschova axióma) Ak priamka p leží medzi v rovine trojuholníka ABC , neprechádza ani jedným z jeho 
vrcholov a pretína jednu jeho stranu vo vnútornom bode, tak má spoločný ešte aspoň s jednou zo zvyšných 
dvoch strán (pretne ju vo vnútornom bode). 

 

c) axiómy zhodnosti 

I. Ku každej úsečke CD existuje na polpriamke OA (presnejšie v jej vnútri) práve jeden bod P taký, že úsečka 
OP je zhodná s úsečkou CD. 

II. Zhodnosť úsečiek je reláciou ekvivalencie. 

III. Ak pre body A, B, C,  A´, B´, C´, platí: 
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B leží medzi A a C, B´ leží medzi A´ a C´, úsečka AB je zhodná s úsečkou A´B´, úsečka BC je zhodná s úsečkou 
B´C´ , potom AC je zhodná s A´C´. 

IV. Ak p je ľubovoľná polpriamka hraničnej priamky polroviny a, tak ku každému uhlu (a,b) existuje v 
polrovine a práve jedna polpriamka q taká, že uhly priamok (p,q) a (a,b) sú zhodné (prirodzene, že q musí mať 
ten istý začiatok ako p). 

V. Zhodnosť uhlov je reláciou ekvivalencie. 

VI. Ak pre trojuholníky ABC a A´B´C´ platí: úsečka AB je zhodná s A´B´ ,  AC je zhodná s A´C´ a uhol pri 
vrchole A je zhodný s uhlom pri vrchole A´, potom uhol pri vrchole B je zhodný s uhlom pri vrchole B´ a uhol pri 
C je zhodný s uhlom pri vrchole C´.  

 

d) axiómy spojitosti 

I. (Archimedova axióma)  

    Nech A0B0 , CD sú ľubovoľné  dve úsečky a A0, A1, A2, ... je postupnosť bodov skonštruovaná takto: 

1. A1 patrí polpriamke A0B0  

2. AiA i+1 je zhodná s CD, pre i = 0,1, ...  

3. Ai+1 patrí polpriamke AiAi-1 , pre i = 1,2, ....  

Potom existuje práve jedno prirodzené číslo n tak, že  

An =B0 alebo   bod B0 leží medzi A0 a An a súčasne Ai leží medzi A0 a B0 , ak 0 < i < n. 
 II. Cantorova axióma 

    Nech je na priamke p daná postupnosť úsečiek A1B1, A2B2, ..., AnBn, ...vyhovujúca nasledovným podmienkam:  

1. pre každé n prirodzené číslo úsečka An+1Bn+1 leží vo vnútri úsečky AnBn  

2. ku každej úsečke CD existuje také prirodzené číslo n, že platí : AnBn  < CD  

Potom na priamke p existuje taký bod M, pre ktorý platí, že M patrí AB pre každé prirodzené číslo n.  

 

e) axióma rovnobežnosti. 
Nech a je ľubovolná priamka a B je ľubovolný bod, ktorý na nej neleží. Potom v rovine určenej priamkou 

a a bodom B existuje najviac jedna priamka obsahujúca bod B a nepretínajúca priamku a. 

 

     Geometria, v ktorej platia axiómy a) až d) sa nazýva absolútnou geometriou . Nie je 

naším cieľom sledovať axiomatickú výstavbu geometrie, preto sa uspokojíme 

s konštatovaním, že pomocou Hilbertovho axiomatického systému sme schopní definovať 

polpriamku, polrovinu, úsečku, stred úsečky, uhol (susedný, vrcholový, ostrý, pravý, tupý, 

priamy), os úsečky, os uhla, kružnicu, ekvidištantu, trojuholník (všeobecný, rovnoramenný, 

rovnostranný, ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý). Rovnako vieme dokázať platnosť  takých viet, 

ako sú napríklad známe vety o zhodnosti dvoch trojuholníkov, prípadne vety týkajúce sa 

vlastností uhlov a priečok rovnoramenného i rovnostranného trojuholníka.  
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V ďalšom texte považujeme tieto poznatky za zvládnuté a  budeme sa odvolávať na ich 

pravdivosť. 

 

II. 1 Legendrove – Saccheriho vety 

 

Prvú Legendre – Saccheriho vetu dokážeme na základe axióm a) až d) a tvrdení z nich 

vyplývajúcich, teda pomocou poznatkov absolútnej geometrie. Táto veta, ako aj ďalšie dve 

uvedené už bez dôkazu, sú pravdivé v euklidovskej i neeuklidovskej Lobačevského geometrii, 

ktorá vychádza z Hilbertovho axiomatického systému.  

 

Veta II. 1. 1.  Súčet vnútorných uhlov trojuholníka nemôže byť väčší než priamy uhol.  

Dôkaz: Uvažujme najprv nasledovne: 

 Nech je daný trojuholník ABA1, na polpriamku  AA1  za bod  A1 nanesieme (n – 1)-krát 

úsečku  AA1 . Zostrojíme body  A2, A3, .., An, pričom dostaneme navzájom zhodné úsečky   

AA1 ≅ A1A2 ≅ . . . ≅ An-1An . 

V polrovine  AA1B nad každou úsečkou  AiAi+1 , pre  i =1, 2, 3, ..., n zostrojíme  

trojuholník  súhlasne zhodný  s trojuholníkom ABA1  tak, aby platilo 

AkBk ≅ AB,   Ak+1Bk ≅ A1B,  pre k = 1, 2, ..., n – 1. 

 
Obr.1 

Zo zhodnosti trojuholníkov AA1B , A1A2B1 , ... , An-1AnBn-1  vyplýva podľa vety SUS 

∆ BB1A1 ≅ ∆ B1B2A2  ≅ . . . ≅ ∆ Bn-2Bn-1An-1  . 

 (Lomená čiara  BB1B2 ...Bn-1  nemôže byť vo všeobecnosti  považovaná za úsečku). 

Dokážeme nepriamo, že súčet vnútorných uhlov je menší než 2R alebo sa rovná 2R, 

kde R je pravý uhol. 

Nech platí  α + β + γ  > 2R.  O uhloch α, δ a γ platí:  α + δ + γ  = 2R . Vzhľadom na  

 predpoklad dostaneme 
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α + β + γ  > α + γ + δ 

β  > δ. 

Ďalej si všimneme trojuholníky AA1B  a  BA1B1, pre ktoré platí  

BA1 ≅ BA1 

AB ≅ A1B1  

a súčasne β > δ , preto pre strany AA1 a BB1 platí nerovnosť AA1 > BB1.  

Odhadneme dĺžku  úsečky AAn   

AAn  <  AB  + BB1+ B1B2 + . . . + Bn-2Bn-1+ Bn-1An 

                           n . AA1 <  AB + (n – 1) . BB1 + BA1 

                           n . AA1 – n . BB1 < AB + BA1 – BB1  

                           n . (AA1 – BB1) < AB + BA1– BB1. 

Ak označíme  

a = AA1 – BB1 > 0         a          b = AB + BA1 – BB1,  

tak pri ľubovolnom  n  je vždy  n . a  <  b, čo je jasný  spor s Eudoxovou - Archimedovou 

axiómou spojitosti, poukazujúci na to, že predpoklad o súčte vnútorných uhlov v trojuholníku 

je nesprávny a platí tvrdenie vety II. 1. 1. 

 

Veta  II. 1. 2. Ak sa súčet vnútorných uhlov v jednom určitom trojuholníku rovná  2R, potom 

sa súčet vnútorných uhlov každého trojuholníka rovná  2R.  

Dôkaz vynecháme a je možné ho nájsť [ 15 ]. 

 

Veta  II. 1. 3. Ak je v jednom určitom  trojuholníku  súčet vnútorných uhlov menší než 2R, 

potom v každom  trojuholníku je súčet vnútorných uhlov menší než 2R.  

Dôkaz vynecháme . Nájdeme ho  taktiež v [ 15 ]. 

 

Príklad  II. 1. 1. Dokážte, že o uhloch trojuholníka ABC platí α + β ≤  γ´, kde γ´ je vonkajší 

uhol pri vrchole C.  

Riešenie je triviálne. Stačí si uvedomiť, že podľa predchádzajúcich viet platí  α + β + γ ≤ 2R 

a súčasne γ + γ´ = 2R.  

Odtiaľ tvrdenie priamo vyplýva. 

Cvičenia 
1) Výška na základňu rovnoramenného trojuholníka je súčasne osou vnútorného uhla 

ležiaceho oproti základni. Dokážte! 
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2) Os vnútorného uhla rovnostranného trojuholníka je súčasne osou protiľahlej strany 

tohto trojuholníka. Dokážte! 

3) Do kružnice k(S,r) je vpísaný štvoruholník. Dokážte, že súčet dvoch protiľahlých 

vnútorných uhlov sa rovná súčtu druhých dvoch vnútorných uhlov. 

4) Do kružnice k(S,r) je vpísaný šesťuholník ABCDEF. Dokážte platnosť vzťahu: 

∠A+∠C+∠E = ∠B+∠D+∠F . 

5) Pre dotyčnicový štvoruholník KLMN platí k + m = l + n. Dokážte! 

6) Nech je trojuholníku ABC opísaná kružnica k(S, r). Ukážte, že platí : 

 ∠A+∠B - ∠C = konšt. 

  

II. 2  Lobačevského axióma rovnobežnosti 
 

Piata axióma rovnobežnosti „determinuje“ typ geometrie. Skôr ako uvedieme 
príslušnú axiómu v Lobačevského rovine, zadefinujeme pojem rovnobežných priamok. 

 
Definícia  II. 2. 1. Dve priamky, ktoré majú spoločný bod  (ktoré sa pretínajú), nazveme 

rôznobežnými priamkami (rôznobežky). V opačnom prípade hovoríme, že priamky sú 

nerôznobežné (ktoré sa nepretínajú).  

Ak nerôznobežné priamky ležia v jednej rovine, hovoríme o rovnobežných 

priamkach (rovnobežkách). Nerôznobežné priamky, ktoré neležia v jednej rovine, 

nazývame mimobežnými priamkami (mimobežkami). 

 
L – axióma rovnobežnosti. 
 

 Ak  P  je bod neležiaci na priamke  q, tak v rovine  α, určenej priamkou  q  a bodom  

P, existujú aspoň dve rôzne priamky  p1, p2  prechádzajúce bodom  P  a nepretínajúce 

priamku  q.  

 

Veta II. 2. 1. Nech  q  je ľubovoľná priamka a  P  bod, ktorý na nej neleží. Bodom  P  

prechádza nekonečne veľa priamok, ktoré priamku  q  nepretínajú a ležia v rovine  α  určenej 

priamkou  q  a bodom  P. 

Dôkaz. Podľa axiómy prechádzajú bodom P, neležiacim na priamke q, dve priamky  p1, p2, 

ktoré nepretínajú q a ležia v príslušnej rovine α. Zvoľme na p1 bod  B  tak, aby ležal v opačnej 

polrovine s hranicou p2 ako body priamky q. Nech bod X je ľubovoľný bod polpriamky q1. 

Priamka BX pretne priamku p2 v bode C. Nech bod D je ľubovoľný bod otvorenej úsečky  CB  
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a nech r je priamka určená bodmi  P, D. Priamka r nemôže preťať priamku  q, čo ukážeme 

nepriamo. 

 Nech priamka r pretne priamku q, označíme Y ich priesečník. Podľa Paschovej axiómy 

aplikovanej na trojuholník  DXY platí, že priamky  q  a  p2 sa pretínajú, čo podľa predpokladu 

nastať nemôže.  

Navyše otvorená úsečka BC obsahuje nekonečne veľa bodov, preto bodom P  

prechádza nekonečne veľa priamok, ktoré priamku  q  nepretínajú, ako sme mali dokázať.  

 
Obr. 2 

 

 Prijatím L-axiómy sme súčasne vylúčili z Lobačevského geometrie aj vety, ktoré 

priamo alebo nepriamo súvisia s Euklidovým postulátom. Niektoré z nich uvedieme  

Veta  II. 3. 2   

a) Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je zhodný s priamym uhlom.  

b) Súčet veľkostí uhlov v každom trojuholníku sa rovná tej istej konštante. 

c) Dĺžka strany pravidelného šesťuholníka vpísaného do kružnice sa rovná dĺžke 

polomeru danej kružnice. 

d) Ľubovoľným bodom, ležiacim vo vnútri daného ostrého uhla, možno viesť priamku, 

ktorá pretína jeho ramená vo vnútorných bodoch. 

e) Množina všetkých bodov, ktoré majú od priamky  q  danú vzdialenosť a ktoré ležia 

vnútri jednej z obidvoch polrovín s hranicou  q, je priamka.  

f) Ľubovoľnému trojuholníku možno opísať kružnicu. 

Dôkazy je možné nájsť v [15]. 

 

Príklad  II. 2. 1. Dokážte tvrdenie: 

Ak existujú v rovine dva podobné, ale nezhodné trojuholníky, potom nie je možné bodom, 

neležiacim na danej priamke, zostrojiť dve rovnobežky s danou priamkou. 
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Riešenie: Uvažujme o podobných trojuholníkoch ABC a A´B´C´, kde pre uhly platí  

∠ A = ∠ A´, ∠ B = ∠ B´ , ∠ C =∠ C´ a nech AC > A´C´ .  

 
Obr. 3 

Na strane AC určíme bod C´´ tak, aby CC´´≅ C´A´ a v polrovine ACB zostrojíme uhol 

CC´´D zhodný s uhlom C´A´B´.  

Priamka C´´D nemôže preťať priamku AB (objavil by sa trojuholník so súčtom 

vnútorných uhlov väčším než 2R), a pretože priamka C´´D neprechádza ani jedným 

z vrcholov trojuholníka ABC, podľa Paschovej axiómy priamka C´´D pretne stranu stranu BC 

trojuholníka ABC medzi bodmi B, C v bode B´´.  

Trojuholník C´´B´´C  je podľa vety USU zhodný s trojuholníkom A´B´C´ a platí, že 

veľkostí uhlov C´´B´´C a ABC sa rovnajú. Tým sa vo štvoruholníku ABB´´C´´ súčet 

vnútorných uhlov rovná 4R a po jeho rozdelení uhlopriečkou AB´´ dostaneme dva 

trojuholníky. V každom z týchto trojuholníkov sa súčet vnútorných uhlov rovná 2R, čo podľa 

vety II. 3. 2 a) znamená, že ide o euklidovskú rovinu a to sme mali dokázať.  

 

Dôsledky viet II. 3.2 sú ďalekosiahle. Nielenže sa dá dokázať, že súčet vnútorných uhlov 

v Lobačevského rovine (ďalej len L - rovine) je menší než  2R, ale ak navyše prechádzame od 

jedného trojuholníka k inému, ktorý s ním nie je zhodný, mení sa súčet veľkostí ich 

vnútorných uhlov. Tento fakt zdôrazňuje nasledujúca veta: 

 

Veta  II. 2. 3. Ak sa dva trojuholníky zhodujú vo všetkých troch vnútorných uhloch, potom sú 

zhodné.  

Dôkaz (nepriamo): Ak by neboli zhodné, boli by podobné a platilo by tvrdenie 

z predchádzajúceho príkladu, čo je spor.  

 

Veta  II. 2. 4. Každá úsečka v L-rovine definuje určitý uhol.  
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Dôkaz. Zostrojíme rovnostranný trojuholník, ktorého strany sú zhodné s danou úsečkou. 

Zostrojený trojuholník má taktiež všetky vnútorné uhly navzájom zhodné. Vnútorný uhol 

trojuholníka je teda danou úsečkou určený.  

 Zvolíme úsečku inej dĺžky a skonštruujeme jej odpovedajúci rovnostranný trojuholník. 

Vnútorný uhol tohto nového trojuholníka už nie je zhodný s vnútorným uhlom pôvodného 

trojuholníka, pretože ak by uhly týchto trojuholníkov boli zhodné, podľa predchádzajúcej vety 

by išlo o zhodné trojuholníky, čo však pri úsečkách rozdielnych dĺžok  nie je možné.  

Dôsledok: Každému rovnostrannému trojuholníku prislúcha určitá veľkosť uhla.  
Poznámka. Vzťah medzi uhlom a úsečkou ešte zdôrazníme pri uhle súbežnosti.  

     L-rovina sa niekedy nazýva aj hyperbolickou rovinou.  

 

Cvičenia 
1) Ak v konvexnom štvoruholníku ABCD platí ∠A+∠C = ∠B+∠D ,  tak štvoruholník je 

tetivový. 

2) Nad priemerom AB kružnice k(S, r) je zostrojený trojuholník ABC. Dokážte: 

a) ∠C= ∠A+∠B  

b) veľkosť uhla  pri vrchole C sa rovná polovičnému súčtu veľkostí všetkých 

vnútorných uhlov trojuholníka ABC 

3) Strana pravidelného šesťuholníka vpísaného do kružnice k(S, r) je väčšia než polomer 

r tejto kružnice. 

4) Pokúste sa zdôvodniť, prečo v L – rovine neplatí  

a) Tálesova veta 

b) Pytagorova veta 

5) Na priamku prechádzajúcu stredmi strán LM a LK trojuholníka KLM zostrojíme 

kolmice z vrcholov K a L. Ich päty označíme K´ a L´. Ukážte, že súčet vnútorných 

uhlov štvoruholníka KLL´K´ je zhodný so súčtom vnútorných vnútorných uhlov v  

trojuholníku KLM. 

6) Zdôvodnite tvrdenie: Dve priamky p, q , ktoré sú kolmé na priamku r, sa nepretínajú.  

 

II. 3 Vzájomná poloha priamok v L – rovine 

 

Skôr, ako prikročíme k problému vzájomnej polohy L – priamok, zavedieme niekoľko 

potrebných pojmov. 

Definícia  II. 3. 1. O množine M hovoríme, že je reláciou <  usporiadaná, ak platí 
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1. pre každé dva prvky a, b ∈ M  platí práve jeden zo vzťahov  

a = b, a < b , b < a 

2. a, b, c ∈ M, a < b b < c ⇒ a < c 

Označujeme (M, < ). 

 

Definícia  II. 3. 2 . Usporiadanú množinu (M, <) nazveme husto usporiadanou , ak ku každým 

dvom prvkom a, b ∈ M existuje vždy prvok c ∈ M taký, že platí a <  c <  b .  

 

V množine bodov na priamke má táto podmienka nasledujúci tvar:  ku každým dvom 

bodom A, B priamky existuje bod C tak, že µ[ACB]. 

 

Poznámka.  µ [ACB] znamená , že bod C leží medzi bodmi A a B.  

(grécke písmeno budeme používať aj na označenie uhla  trojuholníka v Lobačevského rovine, preto na 

zápis relácie usporiadania používame hranaté zátvorky).  

 

Definícia  II. 3. 3. Prirodzeným (lineárnym) usporiadaním množiny bodov priamky sa nazýva  

binárna relácia ∠ definovaná ekvivalenciou 

µ [ACB] ⇔ A ∠ C ∠ B alebo B ∠ C ∠ A 

 

Definícia  II. 3. 4. Hovoríme, že priamka je orientovaná (na priamke je zvolená orientácia), 

ak je na nej pevne vybrané prirodzené usporiadanie. Orientácie priamky určené navzájom 

opačnými prirodzenými usporiadaniami sa nazývajú navzájom opačné orientácie. Priamka so 

zvolenou orientáciou nazývame orientovaná priamka a značíme 
→

p .   

 

Definícia  II. 3. 5 (Dedekindov rez).  Ak rozdelíme všetky prvky husto usporiadanej množiny 

(M, <)  do dvoch neprázdnych tried S1 a S2 tak, že platí 

1. triedy S1 a S2 sú disjunktné 

2. každý prvok z M patrí práve do jednej triedy z oboch tried 

3. ak a, b  sú ľubovoľné prvky z M, pre ktoré je a ∈ S1, b ∈ S2, tak a < b, 

potom rezom množiny M rozumieme usporiadanú dvojicu oboch tried (S1, S2). 
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Definícia  II. 3. 6. Hovoríme, že rez (S1, S2) množiny (M, <) je vytvorený  d ∈ M (d je 

generujúci prvok rezu), ak pre každé a ≠ d , a ∈ S1 a pre každé  b ≠ d, b ∈ S2 platí  

a< d< b. 
Poznámka.  

    1) Obe nerovnosti a ≠ d, b ≠ d uvádzame preto, že nie je podstatné, či d ∈ S1  alebo d ∈ S2 .                 

Podľa definície rezu, ak generujúci prvok rezu existuje, musí patriť do jednej z podmnožín S1, S2. 

     2) Podmienku 3 z definície rezu sformulujeme pre množinu bodov priamky: 

Ak sú a1, b1 ľubovoľné (rôzne) dva prvky podmnožiny S1, patria do S1 aj všetky prvky x ∈ M, pre 

ktoré platí a1 < x < b1 . Podobne, ak a2, b2 ∈ S2 , patria do S2 aj všetky prvky y ∈ M, pre ktoré platí  

a2 < y < b2. 

 

Pomocou axióm incidencie ľahko dokážeme, že platia vety: 

 

Veta  II. 3. 1.  Existuje bod, ktorý neinciduje s danou priamkou. 

 

Veta  II. 3. 2.  Ak bod A inciduje s rovinou α, bod B inciduje s rovinou α a bod C inciduje 

s priamkou AB, potom bod C inciduje s rovinou α . 

 

Použijúc aj axiómy usporiadania, dokážeme vetu: 

Veta  II. 3. 3.  Pre rôzne body A, C existuje na priamke AC taký bod B, že platí µ[ABC]. 

 
Obr. 4 

Dôkaz. Podľa vety II.3.1 existuje bod D, ktorý 

neinciduje s priamkou AC. Podľa axióm usporiadania 

existuje taký bod E incidujúci s priamkou AD, že platí 

µ[ADE]. Podľa vety II.3.2 bod E inciduje s rovinou ACD 

a opäť použitím axióm usporiadania zistíme, že existuje 

taký bod F na priamke EC, že platí µ[ECF]. Bod F leží 

v rovine ACD. Body A, E, C sú nekolineárne, určujú  

trojuholník AEC. Priamka DF neinciduje so žiadnym vrcholom trojuholníka a inciduje 

s vnútorným bodom strany AE (úsečka). Podľa Paschovej  axiómy priamka inciduje 

s vnútorným bodom strany EC alebo s vnútorným bodom strany AC. Úsečku EC preťať 

nemôže, preto priamka DF má s úsečkou AC spoločný vnútorný bod úsečky AC a to je bod B, 

ako sme mali dokázať. 
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Veta  II. 3. 4 . Nech AB, PA a CP sú priamky roviny, pre ktoré platí PA ⊥ AB a CP ⊥ AP 

a nech body B, C sú v tej istej polrovine s hraničnou priamkou PA. Bodmi úsečky AC 

zostrojíme polpriamky so začiatkom v bode P. Ak sa všetky body úsečky AC rozdelia na dve 

triedy tak, že v prvej triede sú body, ktorými možno zostrojiť polpriamky nepretínajúce 

polpriamku AB a v druhej sú body, ktorými prechádzajú polpriamky PR pretínajúce AB, tak 

1. obe triedy generujú rez na množine všetkých bodov úsečky AC 

2. generujúcim bodom tohto rezu prechádza polpriamka nepretínajúca priamku AB . 

 
Obr.5 

Dôkaz. 1. Rozdelenie bodov úsečky AC podľa 

predpokladu spĺňa podmienky 1., 2. z definície II. 

3.5. Zostáva ešte ukázať, že je splnená aj  

podmienka uvedená v poznámke 2 za definíciou II. 

3.6. To sme však v podstate už urobili v dôkaze 

vety II. 2. 1. 

2. Označme ako R bod, ktorý je vytvárajúcim 

bodom rezu na množine bodov úsečky AC.  

Máme dokázať, že bodom R prechádza  

polpriamka so začiatkom v P, ktorá nepretína AB.  

Predpokladajme opak. Nech polpriamka PR  pretína AB v bode M. Na AB by existoval 

bod N, pre ktorý by platilo µ[AMN]. Polpriamka PN by prechádzala vnútorným bodom 

úsečky RC, ktorá však obsahuje len body prvej triedy a teda nemôže preťať AB, čo je spor. 

 

Definícia II. 3. 7.  Nech  
→

p , 
→

q sú orientované priamky v rovine, ktoré sa nepretínajú. 

Hovoríme, že priamky 
→

p , 
→

q  sú súhlasne orientované, ak na nich existujú polpriamky 

aa
q.resp,p   určujúce orientáciu so začiatkami P, resp. Q tak, že polpriamky 

aa
q,p   ležia v tej 

istej polrovine s hraničnou priamkou PQ.  
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Obr. 6 

 

 

 

Vidíme, že takto definovaný pojem nie je 

závislý od voľby bodov P, Q. 

Definícia  II. 3. 8.  (Súbežka s orientovanou priamkou 
→

AB prechádzajúca bodom P) 

Nech je daná orientovaná priamka 
→

AB (výberom polpriamky 
a

AB ), nech PA ⊥ AB, CP ⊥ PA 

a nech body B, C ležia v tej istej polrovine s hraničnou priamkou PA. Nech 
a
p je polpriamka 

prechádzajúca generujúcim bodom rezu množiny všetkých bodov úsečky AC, ktorý je 

charakterizovaný vetou II. 3. 4.  

Súbežkou prechádzajúcou bodom P k orientovanej priamke AB sa nazýva taká orientovaná 

priamka 
→

p , že  

1. p je priamka obsahujúca polpriamku 
a
p  

2. orientácia priamky p je daná polpriamkou 
a
p  

3. priamky 
a
p  a 

→

AB sú súhlasne orientované 
 

Definícia  II. 3. 9.  (Súbežnosť neorientovaných priamok) 

Dve neorientované priamky sa nazývajú súbežné, ak ich možno orientovať tak, že sú 

orientovanými súbežnými priamkami.  

Poznámka: Je zrejmé, že orientáciu možno urobiť len jedným spôsobom. 

 

Definícia  II. 3. 10.  Dve totožné priamky sa taktiež nazývajú súbežné. 

Podľa vety II. 3. 4 je množina bodov úsečky AC rozdelená na dve disjunktné triedy 

tak, že v prvej triede sú body, ktorými možno zostrojiť polpriamky nepretínajúce AB. 

Generujúcim prvkom rezu prechádza súbežka k danej priamke AB (pochopiteľne v zmysle 

vyššie uvedených definícií). Ostatnými bodmi tejto triedy a bodom P prechádzajú priamky, 

ktoré nazývame rozbežkami. 
Poznámka: Podľa definície súbežky a jednoznačnosti generujúceho prvku rezu je jasné, že bodom neležiacim na 

orientovanej priamke možno viesť práve jednu súbežku s touto priamkou. 
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Poloha priamok v L - rovine 

rôznobežné  

spoločný práve 1 bod  L - roviny   

  

  

  

rovnobežné 

 totožné  

spoločných 
nekonečne veľa 
bodov L -roviny 

Podľa definície II. 3. 10 
do tejto skupiny patrí aj 

súbežka 

  rôzne 

žiadny spoločný L - 
bod 

 súbežky   rozbežky 

   
  
 

Uvedieme niekoľko viet o súbežkách, ktoré z priestorových dôvodov nebudeme 

dokazovať. Dôkazy nájde čitateľ v [11], prípadne v [18].  

 

Veta II. 3. 5. Ak orientovaná priamka 
→

b , prechádzajúca daným bodom  A, je súbežná 

s orientovanou priamkou 
→

a , tak je priamka 
→

b  súbežná s priamkou 
→

a  vzhľadom ku 

ktorémukoľvek svojmu bodu  B.  

 
Obr.7  

Obr.8 

Veta  II. 3. 6. Ak je priamka  
→

b   súbežná s danou priamkou  
→

a , potom je priamka  
→

a   

súbežná s priamkou  
→

b .  

 

Veta  II. 3. 7. Dve priamky  
→

b , 
→

c   súbežné s treťou priamkou  
→

a , sú navzájom súbežné.  

 

Veta  II. 3. 8. Ak sa bod jednej z dvoch rôznych súbežiek pohybuje v zmysle súbežnosti, potom 

jeho vzdialenosť od druhej súbežky sa neohraničene zmenšuje, ak sa pohybuje v zmysle 

opačnom ku zmyslu súbežnosti, potom táto vzdialenosť neohraničene rastie. 



 19  

 Veta  II. 3. 9. (veta o prvej  kolmici) 

Ku každému ramenu ostrého uhla existuje kolmica na rameno, ktorá je súbežná s druhým 

ramenom.  

Veta  II. 3. 10. Ak sú vnútorné striedavé uhly dvoch priamok  m, n  s priečkou  l  zhodné, 

priamky  m, n  sú rozbežky(obr.8). 

Veta  II. 3. 11. Každé dve rozbežky m, n majú spoločnú jedinú kolmicu. 

Definícia  II. 3. 11. Nech  a, AC  sú dve súbežky a nech B  je päta kolmice zostrojenej z bodu  

A  priamky  AC  na priamku a. Uhol  α = ∠CAB  nazývame uhlom súbežnosti v bode   A 

 vzhľadom k priamke  a. 

 
Obr. 9 

  Vzhľadom k definícii II. 3. 11. môžeme zaviesť funkciu 

Π : {λ(AB)} → (0,π /2〉,  

kde λ(AB) predstavuje neeuklidovskú vzdialenosť bodov  A, B Lobačevského roviny a jej 

absolútna hodnota je mierou úsečky AB v tejto rovine. Miera úsečky je vyjadrená nezáporným 

reálnym číslom, ako aj veľkosť uhla súbežnosti meraná v prirodzenej miere. Definičným 

oborom funkcie Π je množina +
0R  a oborom hodnôt zase interval (0,π /2〉. 

Poznámka. Neeuklidovskú vzdialenosť λ(AB)  dvoch bodov A, B a pojem dĺžky  úsečky  AB v Lobačevského 

rovine upresníme neskôr (grécke písmeno λ  budeme používať aj pre označenie uhla v trojuholníku 

v Lobačevského rovine, preto neeuklidovskú vzdialenosť dvoch bodov značíme tučným písmom. Inak z kontextu 

bude vždy jasné, v akom význame berieme toto označenie). 

        Každej úsečke  x ≡ AB  odpovedá určitý uhol súbežnosti α, čo zapisujeme pomocou 

funkcie Π nasledovne  

α =  Π (x) . 

Poznámka: Funkcia   Π(x)  sa nazýva Lobačevského funkciou. 

Veta II. 3. 12. Funkcia   Π (x)  je monotónne klesajúca funkcia.  
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Dôkaz. Nech 
→

a  a 
→

AC sú dve dané súbežky. Vyznačíme uhol súbežnosti  α = ∠CAB, pričom 

platí α =  Π ( x ). Na priamke AB zvolíme bod  A’ tak , aby µ[BAA´] a budeme ním viesť  

súbežku  c ≡ A´F k priamke a, pričom uhlu 

súbežnosti  α1  = ∠FA´B priradíme úsečku dĺžky 

x1 a zapíšeme α1 =  Π ( x1 ). Bodom  A’ vedieme 

priamku  l ≡ A´D tak, aby  ∠CAB bol zhodný s 

∠DA’B, čím sú  príslušné striedavé priľahlé uhly 

pri priečke BA zhodné.  

Podľa vety II. 3. 10 ide o rozbežky a polpriamka  

l  neprechádza vnútrom uhla  ∠FA’B,  

t.j.  α1 < α  a teda pri  x1 > x   je   Π (x1) <  Π (x),  

ako  sme mali dokázať.  
Obr. 10 

 

Veta  II. 3. 13. Ak pre dĺžku úsečky x  platí  x → ∞ , tak veľkosť uhla  α =  Π (x) → 0. 

Dôkaz. Vetu dokážeme tak, že si zvolíme uhol  ε > 0  a nájdeme uhol súbežnosti ešte menší 

než  ε.  

Zostrojme najprv  ∠ PQE = ε  > 0  ako uhol súbežnosti priamok  QE  a p. 

 
Obr. 11 

Zostrojme útvar zhodný s útvarom EQPp 

v útvare na obr. 10 tak, že p = a, P = B, PQ ≅ 

BQ´, QE ≅ Q´E, ∠PQE ≅ ∠BQ´E´. Každému 

bodu C∈BQ’, pre ktorý platí µ[BQ´C], 

zodpovedá hľadaný menší uhol súbežnosti 

a veta platí. 

Posledne dokázanú vetu stručne zapíšeme   

.0)x(lim
x

=Π
∞→

 

Ďalej len skonštatujeme dve rôzne tvrdenia, ktorých dôkazy vzhľadom k analytickému 

vyjadreniu Lobačevského funkcie v VI. kapitole budú triviálnou záležitosťou. 

 

Ak sa dĺžka úsečky x  blíži k nule, príslušný uhol súbežnosti sa blíži k uhlu pravému. 

Zapisujeme  
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.
2

)x(lim
0x

π
=Π

→
 

Lobačevského funkcia je spojitá s definičným oborom (0, ∞ ) a uhol súbežnosti je 

ostrý.  
 

Definícia  II. 3. 12. Úsečky dĺžok x  a  x’  nazveme doplňujúcimi sa (niekedy hovoríme, že 

úsečka x dopĺňuje úsečku  x’), keď platí  

( ) ( )
2

xx , π
=Π+Π . 

 

 
Obr. 12 

Na základe vyššie uvedeného môžeme 

povedať, že dokážeme zadať  ostrý uhol 

prostredníctvom dĺžky úsečky. Vtedy 

hovoríme o lineárnom zadaní uhla. 
Upozorňujeme čitateľa, že funkcia, ktorá priradí 

veľkosti ostrého uhla úsečku určitej dĺžky, je inverznou 

funkciou k Lobačevského funkcii. 
Pre možnosť lineárneho zadania aj tupého  

uhlu Lobačevsky zaviedol funkciu   Π(x) aj pre záporný argument.  

Ak α =  Π(x) , potom pod zápisom  Π(-x)rozumieme taký tupý uhol , pre ktorý platí         

Π(x) +  Π(-x) = π. 

Vzhľadom na to, že veľkosť uhla súbežnosti je určená dĺžkou príslušnej úsečky jednoznačne, 

vyjadruje výraz  Π(-x) uhol tiež jednoznačne.  

Ak položíme x = 0, dostaneme 2Π(0) = π, čo je v súlade s tvrdením o limite funkcie Π(x).



 22  

 

V jadierku sa skrýva strom. 
  Stendhal 

 

III. Poincarého model Lobačevského roviny 

 
Definícia III.1. Pod modelom axiomatizovanej teórie rozumieme každý konkrétny súhrn 

množín a vzťahov medzi ich prvkami, ktorý vyhovuje všetkým axiómam nejakej axiomatickej 

sústavy danej teórie.  

 

Model predstavuje axiomatickú teóriu v „inom svetle“, čo neraz umožňuje nachádzať 

nové vety a dôkazy, ktoré by v abstraktnom rámci formálnej axiomatickej sústavy mohli byť 

skryté a zložité.  

Často existuje viac modelov jednej teórie. Vybrali sme Poincarého polrovinový model 

Lobačevského geometrie v rovine, v ktorom študujeme planimetriu prostriedkami 

euklidovskej geometrie.  

 

III. 1 Interpretácia Lobačevského roviny prostredníctvom polrovinového modelu 
 

Nech je v euklidovskej rovine E2 daná pevná základná priamka  x, určujúca v tejto 

rovine dve otvorené polroviny, ktoré označíme  ξ  a  ν  (uvažované ako množiny bodov). 

Bodmi Lobačevského roviny sú body otvorenej polroviny ξ . Kvôli ich odlíšeniu od 

bodov euklidovskej roviny E2  ich budeme označovať predsymbolom L– (napr. A∈ξ zapíšeme 

L-bod A). 

        Ak  p  je kružnica so stredom  S ∈ x, tak množinu  L-bodov, ktoré patria prieniku  ξ  ∩ p, 

nazveme L-priamkou prvého druhu (obr. 13 L-priamka a, resp.  p2).  

L-priamkou druhého druhu nazveme prienik otvorenej polroviny  ξ  s priamkou 

kolmou na priamku  x (L-priamky b, c, p1  na obr. 13).  

Ak ponecháme vzťahom  incidencie  a usporiadania  („ leží na “, „ prechádza bodom “ 

a „ medzi “) rovnaký význam ako v euklidovskej geometrii, tak príslušné axiómy zostávajú 

v platnosti a dovoľujú nám zaviesť aj také pojmy ako sú L-polpriamka, L-úsečka a L-

polrovina.  

Otvorenú polrovinu ξ nazveme Lobačevského rovinou a je jedným z modelov tejto 

rovinnej geometrie. Budeme používať označenie L-rovina. 
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Pretože ide o otvorenú polrovinu ξ , body priamky  x  nie sú L-bodmi. Nazývame ich 

nevlastnými bodmi L-roviny (obr. 13, niekedy hovoríme, že L–priamka a má nevlastné body 

U a V, L–priamka druhého druhu b má nevlastný bod P). 

 
Obr. 13 

Poznámka. Skôr než pristúpime ku konkrétnej interpretácii L-zhodnosti v Lobačevského rovine, budeme 

sledovať nasledujúce prípravné úvahy. 

V prvom rade, zavedieme pojem rozšírenej euklidovskej roviny E2, čím sa výrazne zmení charakter 

pôvodnej euklidovskej roviny E2. Rozšírenie E2 urobíme formou dohody: 

I )  Množinu všetkých bodov každej priamky m doplníme práve jedným bodom. 

II ) Dve rovnobežné priamky sú doplnené tým istým bodom (tento bod je spoločným bodom pre všetky priamky 

euklidovsky rovnobežné s priamkou m). 

III ) Dve priamky, ktoré nie sú euklidovsky rovnobežné (rôznobežky), doplníme rôznymi bodmi. 

Každú priamku m doplnenú o podľa požiadaviek I, II a III  nazývame rozšírenou priamkou a označujeme 
___
m . 

Pridaný bod tejto priamky budeme nazývať nevlastným bodom priamky 
___
m  a označíme ho niekedy ∞U  (pre 

nevlastné elementy budeme vpravo hore písať symbol ∞ ). Všetky ostatné body rozšírenej priamky 
___
m  sú 

vlastné body. Množinu všetkých nevlastných bodov rozšírených priamok v rozšírenej euklidovskej rovine E2 

nazveme nevlastnou priamkou ∞u . Ľubovoľnú  priamku m  euklidovskej roviny E2 doplnenú nevlastným 

bodom ∞
mU  nazveme vlastnou priamkou. 

IV ) Nevlastná priamka obsahuje všetky nevlastné body a žiadne iné. 

 

Definícia  III. 1. 1. Rozšírenou euklidovskou rovinou E2 sa nazýva systém pozostávajúci  

a) zo všetkých vlastných bodov a zo všetkých nevlastných bodov doplňujúcich  priamky 

euklidovskej roviny. 

b) Zo všetkých vlastných priamok a z jedinej nevlastnej priamky,  

pričom platí:  
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i) každá priamka roviny E2 je rozšírená práve o jeden  nevlastný bod 

ii) nevlastné body dvoch rôznych vlastných priamok sú totožné, ak sú tieto priamky 

v euklidovskej rovine rovnobežné 

iii) nevlastné body dvoch rôznych vlastných priamok sú rôzne, ak sú tieto priamky 

v euklidovskej rovine rôznobežné 

iv)nevlastná priamka obsahuje všetky nevlastné body a žiadne iné. 

 

Čitateľ sa môže sám presvedčiť sa, že  v E2  dvoma rôznymi bodmi prechádza jedna priamka a každé 

dve priamky majú spoločný práve jeden bod.  

Rozšírenú euklidovskú rovinu potrebujeme kvôli efektívnemu zavedeniu miery úsečky v L-rovine.  

 

Definícia  III. 1. 2.  Nech A, B, C sú tri navzájom rôzne kolineárne body. Deliacim pomerom 

usporiadanej trojice bodov A, B, C na priamke AB nazývame reálne číslo 

 (ABC) = ±
BC
AC

 , B≠C 

kde AC, BC znamenajú dĺžky úsečiek AC, BC. Deliaci pomer (ABC)  je kladný, keď µ[ABC] 

alebo µ[CAB] a záporný pre prípad µ[ACB].  

Definícia III. 1. 3.  Nech A, B, C, D sú štyri navzájom rôzne kolineárne body. Dvojpomerom nazývame 

reálne číslo 

 (ABCD) = 
)ABD(
)ABC(

, 

 kde (ABC) a (ABD) sú deliace pomery zavedené definíciou III. 1. 2. 

 

Nech  S je bod neležiaci na priamke p a nech A, B, C, D sú štyri navzájom rôzne body priamky p. 

Označme priamky a ≡ AS, b ≡ SB, c ≡ SC, d ≡ SD (obr. 14). Pre dvojpomer (ABCD) platí 

(ABCD) = 
( ) ( )
( ) ( ))c,b(sin.)d,a(sin

)d,b(sin.)c,a(sin
∠∠
∠∠

.  

Dokážeme výpočtom. 

 
Obr.14 

Vypočítame obsahy trojuholníkov ACS a BCS 

a dáme ich do pomeru.  

1ACS sin.SC.SA.
2
1v.AC.

2
1S ϕ==  

3BCS sin.SC.SB.
2
1v.BC.

2
1S ϕ== . 

Dostaneme  

(1)    
3

1

sin
sin.

SB
SA

BC
AC

ϕ
ϕ

= . 
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Analogickým spôsobom z obsahov trojuholníkov ADS a BDS vypočítame  

(2)   
4

2

sin
sin.

SB
SA

BD
AD

ϕ
ϕ

= .   

Pomocou rovníc (1) a (2) získame dokazovaný vzťah, ktorý môžeme zapísať 

(ABCD) = 
( ) ( )
( ) ( ))c,b(sin.)d,a(sin

)d,b(sin.)c,a(sin
∠∠
∠∠

 = (a,b,c,d). 

Ak bod D bude nevlastným bodom priamky p, tak 

(ABCD∞) = 
( )
( ))c,b(sin

)c,a(sin
∠
∠

, 

pretože (ABD∞) = 1. 

 

Pri interpretácii  zhodnosti v L-rovine sa nezaobídeme bez pojmu miery L-úsečky, resp. vzdialenosti 

dvoch L-bodov.. 

Definícia  III. 1. 4.  Pod mierou úsečky AB rozumieme každé zobrazenie ρ množiny všetkých úsečiek do 

množiny všetkých nezáporných reálnych čísel s nasledujúcimi vlastnosťami: 

1) ρ(AB)≥ 0,  pričom ρ(AB) = 0 vtedy a len vtedy , ak A ≡ B 

2) ρ(AB) =  ρ(BA) 

3) Ak A, B, C  sú tri ľubovoľné body, platí  ρ(AC) ≤ ρ(AB) + ρ(BC). 

 

Dvojpomer (ABCD) použijeme pre zavedenie neeuklidovskej vzdialenosti dvoch L-bodov. 
 

Vo všeobecnosti, každej dvojici L-bodov  A, B  priradíme číslo  

λ(AB) = k . log a (ABUV), 

 kde a ako základ logaritmu bude pevne zvolené kladné reálne číslo rôzne od 1.  

(ABUV)  znamená dvojpomer bodov  A, B, U, V, pričom  U, V sú nevlastné body L-

roviny ležiace na základnej priamke x. Vzhľadom k tomu, že dvojpomer dokážeme určiť 

pomocou pomerov sínusov príslušných uhlov, nebude problém stanoviť L-vzdialenosť L-

bodov A, B (obr. 15). 

Možnosť voľby ľubovoľnej L-úsečky ako „L-jednotky“ je zohľadnená 

multiplikatívnou konštantou   k > 0.  
Poznámka. Treba ešte poznamenať, že takto zavedená neeuklidovská vzdialenosť dvoch L-bodov je 

orientovaná. Pri vzájomnej zámene krajných bodov L-úsečky sa zmení znamienko na opačné. 

 

Všeobecný vzťah pre „neeuklidovskú vzdialenosť “ je možné v Poincarého modeli ešte 

zjednodušiť a to nasledovne: 

a) za  základ  logaritmu zvolíme Eulerovo číslo  e. 
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b) ak  L-body  A, B  sú bodmi L-priamky prvého druhu, označíme  |∠ VOB| = ϕ 2,  |∠ 

VOA| = ϕ 1 (obr. 15). 

 
Obr. 15 

Z vlastnosti obvodového a stredového 

uhla platí 

 
2

90USB 2o ϕ
−=∠   a   .

2
VSA 1ϕ

=∠  

Pre dvojpomer platí (ABUV) =  (a,b,u,v). 

Dosadíme príslušné hodnoty uhlov 

a dostaneme 

(a,b,u,v) = 

2
tg

2
tg

1

2

ϕ

ϕ

 

Dosadením  do vzťahu  λ(AB)  dostaneme  

λ ,

2
tg

2
tg

ln.k
2

tg.

2
tg

1ln.k)AB(
1

2

2

1 ϕ

ϕ

=















ϕ

ϕ
=  

pričom  0< 
2

1ϕ < 90°, 0 < 
2

2ϕ < 90°. 

Ak L-body  C, D  patria L-priamke druhého druhu a R∞ je nevlastným bodom euklidovskej 

rozšírenej priamky CD (obr. 13), tak  

λ
CP
DP

ln.k
)DCR(

)DCP(ln.k)DCPR(ln.k)CD( === ∞
∞  

λ ,
y
yln.k

|CP|
|DP|ln.k)CD(

1

2==  

kde  y1, y2  sú súradnice bodov  C, D  v euklidovskom zmysle a platí  y1 > 0,  y2 > 0.  

 

Definícia  III. 1. 5. L-úsečky AB a CD  sú L-zhodné, ak sa absolútne hodnoty 

neeuklidovských vzdialeností ich krajných bodov rovnajú. 

 

Definícia  III. 1. 6. Pod uhlom dvoch L-priamok rozumieme ich uhol v euklidovskom zmysle. 

Uhly v Poincarého modeli nazveme zhodnými, ak sú zhodné v zmysle euklidovskom. 

Model je konformným zobrazením L-roviny na otvorenú rozšírenú euklidovskú polrovinu 

s hraničnou priamkou  x jej uzáveru. Vynecháme dôkaz tohto tvrdenia.   
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Uhol dvoch L- priamok je : 

a) uhlom dotyčníc kružníc, ktoré reprezentujú tieto L- priamky 

b) uhlom dotyčnice a L – priamky druhého druhu 

c) nulový uhol v prípade dvoch priamok druhého druhu 

 
Obr. 16 

 
Obr. 17 

Pri uhle dvoch súbežiek je potrebné zohľadniť orientáciu L–priamok. 

 Na obr. 18 je orientácia L–priamky naznačená šípkou a uhol uvedený v oblúkovej miere. 

 
Obr. 18 

Vyššie uvedené pojmy a vzťahy spĺňajú axiómy L-geometrie v rovine. Podrobné overenie 

platnosti axióm v tejto interpretácii vynechávame. 

V ďalšom, ak budeme v modeli Lobačevského geometrie v euklidovskej rovine 

uvažovať o objektoch Lobačevského geometrie, zdôrazníme to už naznačeným spôsobom– 

napíšeme pred príslušný pojem označenie  L, napr.  

bod  A  v Lobačevského rovine          →   L-bod  A   

priamka  p  v Lobačevského rovine   →   L-priamka  p      a pod. 
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Elementy euklidovskej geometrie ponecháme bez zvláštneho označenia, aby sme sa vyhli 

zbytočnému preplneniu textu. Nerozlišujeme ani medzi uhlami euklidovských objektov 

a s nimi súvisiacimi príslušnými útvarmi v L–rovine. 

 
Poznámka. 

1) V euklidovskej rovine definujeme veľkosť uhla dvoch súhlasne orientovaných rovnobežiek ako nulu, 

resp. pri nesúhlasnej orientácii ako  π.. Uhol neorientovaných rovnobežiek je nulový a jeho veľkosť sa 

rovná nule. V prípade rozbežiek táto analógia nie je možná.  

2) Isté komplikácie nastávajú aj pri určenosti konvexnosti útvaru. Vieme, že množina  M  je konvexná, ak 

spolu s každými dvomi bodmi  A, B  obsahuje celú úsečku  AB. Vzhľadom na charakter našej 

interpretácie L-roviny, bude nutné odlíšiť konvexnosť v euklidovskom zmysle od L-konvexnosti množiny 

v  Poincarého modeli(obr. 15). 

 
Obr. 19 

Útvar EFGH  je konvexný, 

ale nie je L-konvexný 

      L-trojuholník ABC je L-

konvexný, ale nie je 

konvexný 

L-kruh  k je konvexný a aj L-

konvexný 

 

Príklad  III. 1. 1. Na priamke prvého druhu  

p2  sú dané tri navzájom rôzne L-body  E, F, 

G  tak, že L – bod  F  leží medzi L - bodmi E  

a G (obr. 13). 

Dokážte  

a) λ(EF) = - λ(FE)   

b) λ(EF) + λ(FG) = λ(EG)  
              Obr. 13 b 
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Riešenie:  Ponecháme označenia z obr. 13, na ktorý sa budeme odvolávať. Kvôli názornosti 

sme zvýraznili potrebnú časť obr. 13. 

a) Platí 

λ

2
tg

2
tg

ln.k)EF(
1

2

ψ

ψ

=     a    λ

2
tg

2
tg

ln.k)FE(
2

1

ψ

ψ

=     , 

odkiaľ priamo vyplýva 

 λ(EF) = - λ(FE). 
Poznámka. Znamienko „ vzdialenosti “ závisí od orientácie úsečky vzhľadom k L-priamke, na ktorej L-úsečka 

leží, preto sa v definícii L-zhodnosti  L-úsečiek požaduje rovnosť absolútnych hodnôt vzdialeností ich krajných 

bodov.  

b) Počítajme 

λ(EF) + λ(FG) =  

=
ψψ

ψψ

=
ψ

ψ

+
ψ

ψ

2
tg.

2
tg

2
tg.

2
tg

ln.k

2
tg

2
tg

ln.k

2
tg

2
tg

ln.k
21

32

2

3

1

2

 

 

=
ψ

ψ

=

2
tg

2
tg

ln.k
1

3

λ(EG). 

Venujme pozornosť ešte nasledujúcim úvahám.  

Všimneme si „vzdialenosť “ L-bodov  EF. Nech L–bod E má pevnú polohu. Pokiaľ 

pre bod F  bod „pohybuje“ po priamke  p2  smerom k bodu  W, priebežne sa mení aj hodnota  

λ(EF) a platí 

λ ∞=
ψ

ψ

=
π→ψ

2
tg

2
tg

lnlim.k)EF(
1

2

2

 

Ak sa  F  bod „pohybuje“ smerom k L-bodu  E   

λ 01lnlim.k

2
tg

2
tg

lnlim.k)EF(
1212 1

2

==
ψ

ψ

=
ψ→ψψ→ψ
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Ak sa L-bod  F  „ blíži “ k bodu  Z, potom  

λ −∞=
ψ

ψ

=
→ψ

2
tg

2
tg

lnlim.k)EF(
1

2

02

 

Na základe  úvah môžeme povedať, že miera L-úsečiek  na L-priamke nie je ohraničená.  
Poznámka. Podobným spôsobom možno počítať aj so vzdialenosťami L-bodov, ak ležia na priamkach druhého 

druhu.  

 

III. 2 Elementárne konštrukcie v  modeli 
 

 V tejto podkapitole ukážeme základné konštrukcie neeuklidovských L - útvarov 

pomocou prostriedkov euklidovskej geometrie v Poincarého modeli. Pôjde o  konštrukcie, 

ktorých zvládnutie a osvojenie je potrebné pri náročnejších konštrukčných úlohách. 

Štruktúra kapitoly bude taká, že vždy uvedieme názov príslušnej konštrukcie, podstatu 

konštrukcie sformulujeme ako úlohu a následne ju vyriešime. Kvôli názornosti je obrázok 

neoddeliteľnou súčasťou konštrukcií. 

Postup konštrukcie bude napísaný inštruktážnym spôsobom, potom v prípade 

náročnejších úloh nasleduje buď dôkaz alebo logické zdôvodnenie a opodstatnenie 

konštrukcie. 

V elementárnych konštrukciách opúšťame klasický algoritmický prístup ku 

konštrukčným úlohám /rozbor, postup konštrukcie, skúška a diskusia/. Tento formálny postup 

ponechávame na  úvahe čitateľa, ktorý usúdi potrebnosť jednotlivých krokov. Elementárne 

konštrukcie chápeme ako "prostriedok" realizácie ďalších náročnejších konštrukcií. 

 

V ďalšom texte predpokladáme, že je zostrojená základná priamka x a je  

určená príslušná polrovina  ξ  .  
 

 K1 :  Konštrukcia L-priamky  
 
 Zostrojte L- priamku  p, ktorá prechádza danými dvomi L- bodmi  A, B. 
 

Zostrojíme os úsečky  AB. Ak existuje priesečník osi úsečky  AB  a priamky  x, potom 

je tento bod stredom kružnice, ktorá prechádza bodmi  A, B.  L- priamkou  p  je príslušná 

polkružnica v otvorenej polrovine  ξ. 
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Ak je os AB euklidovsky rovnobežná s priamkou x, L- priamkou je príslušná 

polpriamka v otvorenej polrovine  ξ. L-priamka vždy existuje a je jediná. 

Dôkaz konštrukcie je triviálny. 

 
Obr. 20 

 

K2:  Konštrukcia súbežky 

 
 L-bodom  A neležiacim na L-priamke  p  zostrojte súbežku k tejto L-priamke. 

 

Uvažujme zatiaľ o L–priamke p prvého druhu s nevlastnými bodmi U a V, kde je  

zavedená orientácia usporiadaním L-bodov µ[BCD]. Zostrojíme os úsečky AV. Jej prienik 

s priamkou x, pokiaľ existuje, je stred kružnice prechádzajúcej bodom A. Súbežka patria 

prieniku kružnice s polrovinou  ξ.  

 
Obr. 21 

 

Dôkaz je tiež triviálny a vynechávame ho.  

Ostatné prípady sú znázornené na obr. 22. 
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L–bod A v opačnej L–polrovine            súbežka s je L–priamkou          L–priamka p  je  
druhého druhu                            L–priamkou                    
        druhého druhu 

 
Obr. 22 

  

 K3 : Konštrukcia  L-kolmice 

 
 L-bodom  A zostrojte L-kolmicu ku L-priamke  p. 

 

Rozlíšime niekoľko prípadov. 

a) Nech bod  A  nie je bodom kruhu ohraničeného kružnicou  p. Určíme stred úsečky, 

ktorej krajné body sú  A a dotykový bod dotyčnice zostrojenej z bodu A ku kružnici  p. 

Týmto stredom vedieme kolmicu na úsečku s krajnými bodmi A a stredom S kružnice  

p. Prienik kolmice s priamkou x je stred kružnice, kolmej na kružnicu p. Hľadaná L–

kolmica leží v otvorenej polrovine  ξ . 

b) Ak bod  A  patrí kružnici  p, zostrojíme v bode  A dotyčnicu. Dotyčnica pretne 

priamku  x  v strede kolmej kružnice na kružnicu  p.  

c) Ak bod  A leží v kruhu ohraničenom kružnicou  p. Pomocou Euklidovej vety 

o odvesne zostrojíme bod  A’  tak, aby platilo  

|SA| . |SA‘| = r2, 

     kde r je polomer kružnice p. Ďalej zostrojíme kolmú kružnicu ako v prvom prípade, 

ibaže pre bod A´. 
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Obr. 23 

 

Dôkaz: Z teórie kružníc je známe, že chordála dvoch kružníc je množina stredov kružníc, 

prechádzajúcich týmto bodom a pretínajúcich danú kružnicu ortogonálne (konštrukcia 

v prvom prípade). 

Konštrukcia v druhom prípade je triviálna. 

Pokiaľ ide o tretí prípad, v kružnicovej inverzii obrazom kružnice, kolmej na kružnicu 

kružnicovej inverzie je pôvodná kružnica, ktorá je ako útvar samodružná. Bodu A odpovedá 

jediný bod A´, z ktorého možno zostrojiť jedinú L–kolmicu prechádzajúcu daným L–bodom 

A. Zostrojíme ju ako L–priamku prvého druhu prechádzajúcu L–bodmi A a A´. 

Ak je L-priamka  p  priamkou druhého druhu, je konštrukcia veľmi jednoduchá. Stred 

príslušnej kružnice je priesečník priamky  p s priamkou x. 

 

Keďže študujeme L-rovinu euklidovskými prostriedkami, dokážeme v Poincarého 

modeli  zrealizovať istú  „ zvláštnu konštrukciu “.  

 

Z bodu W základnej priamky x dokážeme zostrojiť L-kolmicu na danú L-priamku p 

(obr. 24, vpravo). Inak povedané, z ľubovoľne zvoleného nevlastného bodu W L-roviny 

zostrojíme L- kolmicu k  na  L- priamku  p.  

Obr. 24 
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K4  : Konštrukcia L–úsečky príslušnej danému uhlu súbežnosti 

 

Sú dané dve rôznobežné L–priamky p, q , ktoré zvierajú ostrý uhol ϕ. Na L–

priamke p zostrojte L–úsečku a tak, aby platilo  Π (a) = ϕ . 

 

Nech priesečník L–priamok p a q je L–bod P a nevlastný bod L – priamky q, ktorý 

nepatrí kruhu určenému kružnicou p bude  W (obr. 24, vpravo). Z bodu W zostrojíme L–

kolmicu k na L–priamku p a jej pätu označíme Q. Hľadaná L–úsečka je určená L–bodmi P, Q. 

 

Dôkaz. Uhol súbežnosti dvoch súbežiek je uhol, ktorého jedno rameno leží na príslušnej 

súbežke a patrí do tejto orientácie, druhé je kolmé na druhú z uvažovaných súbežiek. V našom 

prípade L–priamky q a k sú súbežkami, lebo euklidovské polkružnice majú spoločný bod W, 

pričom L–priamka 
→

PQ  zviera s L–priamkou 
→

q daný uhol ϕ  a je kolmá na L–priamku k. 

Podľa definície II. 3. 11 je L–úsečka PQ určená uhlom ϕ.  

Pokiaľ  je jedna z L–priamok p, q druhého druhu, konštrukcia sa zjednodušuje (obr. 

24, vľavo), čo využijeme pri ďalšej konštrukcii K5. 

 

K5 : Konštrukcia uhla súbežnosti  určeného danou L–úsečkou 

 

Je daná L úsečka PQ. Zostrojte uhol súbežnosti  ϕ  odpovedajúci tejto L–úsečke. 

 

Umiestnime L–úsečku PQ na L–priamku p druhého druhu. V L–bode Q zostrojíme L-

kolmicu k, ku ktorej vedieme L–bodom P súbežku q podľa  konštrukcie K2 (obr. 24, vľavo). 

Vrchol hľadaného uhla je v L–bode P a jeho ramená ležia na L–priamkach PQ a q. 

 

Dôkaz vyplýva priamo z definície uhla súbežnosti a k nemu prislúchajúcej úsečky. 

 

K6 : Konštrukcia doplňujúcej L–úsečky k danej L-úsečke 

Je daná L-úsečka PQ. Zostrojte L-úsečku PQ´ tak, aby platilo  
Π(PQ )+Π(PQ´ ) = π /2. 

Opäť umiestnime L–úsečku PQ na L–priamku druhého druhu a zostrojíme postupne 

v L–bodoch P a Q L–kolmice k a l (obr. 24, vľavo). Jeden z nevlastných bodov L–kolmice 
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k označíme W. Z tohto bodu zostrojíme L–kolmicu m na L–priamku l a jej pätu označíme Q´. 

Úsečka , ktorú hľadáme, je určená L–bodmi P a Q´. Uhol WPQ´ je uhlom súbežnosti 

odpovedajúcim tejto L–úsečke. 

 

Dôkaz. Pretože sme pravý uhol QPQ´ rozdelili L–priamkou q na uhly ϕ a ϕ´, platí  

ϕ + ϕ´ = π /2, 

pričom podľa definície II. 3. 11 uhlu ϕ odpovedá L–úsečka PQ  a uhlu ϕ´ zase L–úsečka PQ´. 

Teda ide o navzájom sa doplňujúce L–úsečky. 

 
Poznámka. S navzájom doplňujúcimi sa L–úsečkami budeme ešte pracovať pri L-štvoruholníkoch. 

 

 K7 : Konštrukcia spoločnej  L–kolmice dvoch rozbežiek 

 

 Sú dané dve rozbežky  p, q. Zostrojte ich spoločnú L-kolmicu  k. 

 

Rozlíšime tri prípady. 

a) Nech rozbežky  p, q  ležia na kružniciach so stredmi Sp, Sq, pričom vzdialenosť ich 

stredov Sp, Sq  je väčšia než súčet polomerov  r1 + r2. 

Zostrojíme spoločnú dotyčnicu oboch kružníc a dotykové body označíme  T1, T2. 

Stredom úsečky T1T2  vedieme kolmicu  m na priamku  x. Prienik kolmice m a priamky  x  

je stred  S kružnice , ktorá je kolmá na obe kružnice  p, q. Z bodu  S  zostrojíme dotyčnicu 

jednej z kružníc napr. p a označíme bod dotyku ako T. Prienik kružnice  k (S, |ST|)  

s otvorenou polrovinou  ξ  je hľadaná L-kolmica  k. 

 
Obr. 25 

Dôkaz je triviálny, lebo chordála  m  je množina stredov kružníc kolmých na dané kružnice.  
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b) Ak je vzdialenosť stredov  Sp, Sq  menšia než rozdiel polomerov a príslušné kružnice  

p, q  nie sú sústredné, zostrojíme úsečku dĺžky  v, pre ktorú platí nasledujúca rovnica 

(r1 – r2) . (r1 + r2) = a2 + 2av, 

kde r1  je polomer kružnice  p, r2  polomer kružnice  q , a = Sp Sq, pričom r1 > r2. 

Na konštrukciu úsečky v využijeme mocnosť bodu Q vzhľadom na pomocnú kružnicu n (obr. 

26). Nebudeme ju komentovať.  

 
Obr. 26 

Zostrojíme kružnicu  n’ (Sq, v). Prienik tejto kružnice  n’  s priamkou  x  sú dva body  

S  a  S’.  Jeden z nich je stredom hľadanej kružnice, ktorá reprezentuje L–kolmicu (obr. 27 – 

v našom prípade bod  S ).   

Dôkaz Kružnica k má byť kolmá na každú z daných kružníc p, q a jej stred má ležať na 

priamke x. Potom  

 
Obr. 27 

podľa označenia na obr. 27 platí: 

(1)         222
1 )va(rr +=+  

(2)           222
2 vrr =+  
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2222
2

2
1 vvav2arr −++=−  

( )( ) ( )v2aarrrr 2121 +=+−  

Odkiaľ priamo vyplýva   (r1 – r2) . (r1 + r2) = a2 + 2av. 

 

c ) Ak sú kružnice  p, q  sústredné, je konštrukcia triviálna (obr. 27, vpravo).  

 

Konštrukcia v prípade a) je veľmi jednoduchá a menej náročná. Hľadajme také  

riešenie úlohy b), ktoré by sa transformovalo na prvý prípad.  

Za tým účelom postačí, ak v kružnicovej inverzii s určujúcou kružnicou  p  nájdeme 

obraz q´ kružnice q. Spoločnú L–kolmicu rozbežiek p a q nájdeme ako spoločnú L–kolmicu 

rozbežiek p a q´ (obraz q´ je na obr. 27, vľavo).  

Dôkaz. Kružnicová inverzia je konformným zobrazením, a pretože je kružnica k kolmá 

na kružnice p, q´, musí byť kolmá aj na vzor kružnice q´, t.j. ide o spoločnú L-kolmicu 

rozbežiek p, q.  

 

V súvislosti so spoločnou L–kolmicou dvoch L–rovnobežiek sa pýtajme:  

Existuje spoločná kolmica dvoch súbežiek? 

Predpokladajme, že  p, q  sú súbežky a ako euklidovské polkružnice majú spoločný bod V. 

a) Ak bod  V je vnútorným bodom dotyku  p, q, tak  

|SpSq| = r1 – r2 = a 

Vypočítame  príslušnú dĺžku úsečky v podobne ako v predchádzajúcom prípade 

( )222
1 varr +=+  

222
2 vrr =+  

2222
2

2
1 vvav2arr −++=−  

2rv =  

Po dosadení do jednej z východiskových rovníc dostaneme  r = 0, čo znamená, že body Sq 

a S sú totožné. 

 

b) Ak bod  V je vonkajší bod dotyku kružníc  p, q, tak označíme  |SpS| = v, |SqS| = u,  

kde  S je hľadaný stred kolmej kružnice (obr. 28). 
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Obr. 28 

 Potom máme nasledujúce rovnice 
222

1 vrr =+  
222

2 urr =+  

21 rrvu +=+  

Úpravou získame výsledok 

2ru =  a 1rv =  

Opäť je  r = 0. To znamená, že bod S je totožný s bodom V. 

 
Poznámka: Konštrukcie K2, K3, K4, K5 a K7 patria k charakteristickým konštrukciám v L–rovine. Ich obtiažnosť 

závisí od druhu modelu, ktorým sa táto rovina interpretuje. 

 

K8 : Konštrukcia L- úsečky L-zhodnej s danou L-úsečkou 
 
 Je daná L-úsečka  AB. K danému L-bodu  C  zostrojte taký bod  D, aby L-úsečky  

AB  a CD  boli L-zhodné.  

 

Konštrukciu rozdelíme na niekoľko prípadov. 

a) Nech body  A, B z polroviny ξ patria kolmej priamke na priamku x. Bodom C ∈ ξ 

vedieme rovnobežku  m  s priamkou  AB. Zostrojíme priamku  p1  určenú bodmi  A, C, 

ktorá pretne priamku x v bode U .  Prienik priamky UB s priamkou m je bod D1. 

Priamka p2 určená bodmi B, C pretne priamku x v bode V. Ak bodom V zostrojíme 

priamku prechádzajúcu bodom A, priesečník tejto priamky s priamkou m je bod D2. 

Oba body D1, D2 sú riešením. 
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Obr. 29 

Dôkaz (len pre bod U). Označíme päty kolmíc ako P, Q (obr. 29). 

Trojuholníky  UPA a UQC  sú podobné podľa vety UU, preto 

UQ
UP

QC
PA

=  

Analogicky pre trojuholníky  UPB a UQD1  

UQ
UP

QD
PB

=
1

 

Z oboch rovností dostaneme 

QC
QD

PA
PB 1= , 

odtiaľ 

QC
QD

k
PA
PB

k 1ln.ln. =  

L-úsečky AB a CD1 sú L-zhodné, ako sme mali dokázať. 

 

b) Nech body A, B z polroviny ξ patria kružnici p so stredom S na priamke x. 

Zostrojíme priamku r kolmú na priamku x. Ak bod U je bodom prieniku priamky x 

a kružnice p (obr. 30), stačí zostrojiť polpriamky UA, UB, ktoré pretnú priamku r 

v bodoch E, F. L-úsečka AB je zhodná s L – úsečkou EF. L–úsečku CD zhodnú s L- 

úsečkou EF zostrojíme podľa predchádzajúceho prípadu. 
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Obr. 30 

Dôkaz. V zmysle označenia na obr. 30 a podľa vety o obvodovom a stredovom uhle platí 

ϕ=∠=∠ ASVAUV
2
1  a  ψ=∠=∠ BSVBUV

2
1  

Neeuklidovskú vzdialenosť L–bodov A, B vypočítame  

( )
ϕ
ψ

=
ϕ

ψ

=λ
tg
tgln.k

2
2tg

2
2tg

ln.kAB  

Na druhej strane, z pravouhlých trojuholníkov URE a URF  určíme 

UR
FR

tg =ψ   a  
UR
ER

tg =ϕ . 

To znamená, že L-úsečky AB a EF sú L-zhodné. 

b) Ak body A, B patria kružnici p so stredom na priamke x, bod C kružnici  q tiež so 

stredom S´ na priamke x, skombinujeme predchádzajúce dve konštrukcie podľa obr. 

31. 

Dôkaz vynechávame. 

 
Obr. 31 
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Príklad  III. 2. 1. V L–rovine sú dané dve L–úsečky AB a CD na L–priamkach prvého druhu, 

L–priamka p  tiež prvého druhu a na nej L–bod E. Zostrojte na L–priamke p  

a) L–úsečku EF, ktorá bude grafickým súčtom L–úsečiek AB a CD   

b) b) L–úsečku EF´, ktorá bude grafickým rozdielom L–úsečiek AB a CD  

    

Riešenie: Zostrojíme L–priamky AB, CD. Vyznačíme nevlastné body L-roviny U, U´ a V, V´. 

Ku  L–úsečke AB zostrojíme jej zhodnú L–úsečku A´B´, ku L–úsečke CD  zase zhodnú L-

úsečku C´D´ (obr. 32). 

 
Obr. 32 

Zrealizujeme grafický súčet L – úsečiek A´B´a C´D´ podľa obr. 33.  

 
Obr. 33 

Výslednú L–úsečku C´B´´ prenesieme na L–priamku p pomocou L–priamky druhého 

druhu  (obr. 34). 
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Obr. 34 

Grafický rozdiel L–úsečiek A´B´a C´D´ zostrojíme tak, ako je naznačené na obr. 35  . 

 
Obr. 35 

L–úsečku D´B´´´ prenesieme na L–priamku p podobne ako L–úsečku C´B´´(obr. 36). 

 
Obr. 36 

 

K9 : Konštrukcia L–stredu L-úsečky 

 
Je daná L–úsečka AB. Zostrojte jej L–stred S. 
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a) Najprv uskutočníme konštrukciu pre špeciálny prípad - L-body A, B budú bodmi L–

priamky druhého druhu. Pätu kolmice priamky AB označíme P. Zostrojíme pomocnú kružnicu 

k, ktorá prechádza bodmi A, B a nepretína priamku x. Z bodu P skonštruujeme dotyčnicu ku 

kružnici k, označíme dotykový bod T. Hľadaný L–stred S leží na priamke AB vo vzdialenosti 

PTod bodu P. 

 
Obr. 37 

Dôkaz.  Pre L– stred  S L–úsečky AB má  platiť 

( ) ( )ASBS λλ = . 

To znamená 

AP
SP

k
SP
BP

k ln.ln. = . 

Odtiaľ 

AP
SP

SP
BP

= . 

Potom 
2. SPAPBP = . 

Posledný vzťah vyjadruje  mocnosť bodu P ku kružnici k.  

Keďže body A, B sú dané, skonštruujeme bod S  tak, ako sme uviedli vyššie. 

b) Nech je daná L- úsečka CD, ktorá leží na L-priamke q prvého druhu. Priesečník priamky 

CD s priamkou x označíme O.  Z bodu O zostrojíme dotyčnicu t kružnice q tak, že dotykový 

bod S leží v polrovine ξ. Bod S je hľadaným L–stredom (obr. 37, vpravo). 

Dôkaz. Z  mocnosti bodu O ku kružnici q  
2OSOD.OC = . 
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Zostrojíme kružnicu o(O,OS) a budeme o nej uvažovať ako o určujúcej kružnici 

kružnicovej inverzie. V tomto zobrazení sú L- body C a D navzájom inverzné,  L–body L- 

úsečky CS sa zobrazia  na  L–body L–úsečky DS a pochopiteľne naopak. V tomto zobrazení 

existuje jediný samodružný bod S, ktorý je L–stredom L–úsečky CD. 
Poznámka: L–priamka o reprezentovaná kružnicou o(O, OS) prechádza L-stredom S  L–úsečky CD a súčasne 

je kolmá na L–úsečku CD - je L–osou L–úsečky CD. 

 

Veta  III. 2. 1. Každá L – kružnica je euklidovskou kružnicou, ktorej všetky body sú aj L–

bodmi. Každá euklidovská kružnica, ktorá celá leží v L–rovine ξ je aj L–kružnicou. 

 
Obr. 38 

Dôkaz. Nech je daná L–kružnica k(S, r) a nech A ≠B sú jej dva L–body také, že priamka AB je 

kolmá na priamku x a prechádza bodom S. 

 Nech m je euklidovská kružnica zostrojená nad priemerom AB. Ak L–bod X (rôzny od 

A, B) je bodom L–kružnice, prechádza L–bodmi X, S jediná L–priamka q, ktorej nevlastnými  

bodmi v L-rovine sú body označené ako U, V. 

Podľa definície platí ( ) ( ) ( )SBSASX λλλ ==  a podľa poznatkov o zostrojovaní L–

zhodných úsečiek priamka AX prechádza jedným z bodov U alebo V. Priamka BX  pôjde 

druhým z týchto bodov.  

Dostaneme euklidovský pravouhlý trojuholník UVX vpísaný kružnici q. Uhly UXV  a 

UXB sú susedné a zhodné (euklidovské priamky), preto bod X patrí euklidovskej kružnici m. 

Naopak, ak X patrí euklidovskej kružnici m a pre body A, B platí A ≠ B ≠ X, tak 

zostrojíme body U, V po poradí ako priesečníky priamky x s priamkami AX, BX. L–priamka q, 

ktorej nevlastnými bodmi  budú U, V, pretne L - priamku AB v bode S. Podľa konštrukcie K8 

dostaneme L-zhodné úsečky SA, SB  a SX, čo znamená, že S je L–stredom L–úsečky AB 
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a naviac L–bod X leží na L–kružnici k( S, r). Tým sme dokázali , že každá L–kružnica je aj 

euklidovskou kružnicou. 
Poznámka: Euklidovský stred kružnice m  je rôzny od L–stredu L-kružnice k. 

 

K10 : Konštrukcia L–kružnice určenej L–stredom a jedným jej L–bodom. 

 

Sú dané L–body S a A. Zostrojte kružnicu, ktorej L–stred bude L–bod S a bude 

prechádzať L–bodom A. 

 

Konštrukcia je popísaná v dôkaze predchádzajúcej vety. Zostrojíme kružnicu q so 

stredom P na priamke x tak, aby prechádzala bodmi A a S. Kružnica q pretne priamku x dvoch 

bodoch U a V. V bode S zostrojíme kolmicu l na priamku x. Prienik l ∩ AU označíme D, 

prienik  l ∩ AV  bude bod C. Body C, D sú bodmi priemeru hľadanej L-kružnice k (obr. 39). 

 
Obr. 39 

Iná konštrukcia kružnice je založená na charakteristickej vlastnosti kružnice – 

kružnica pretína ortogonálne všetky priamky prechádzajúce jej stredom. 

V bode A zostrojíme kolmicu t na AP. Prienik kolmice l a priamky t je euklidovský 

stred kružnice, ktorá prechádza bodom A. Tým je konštrukcia ukončená (obr. 39). Dôkaz 

vynechávame. 
Poznámka. Ak sa L–bod S bude „pohybovať “po L–priamke l smerom ku L–bodu P a pozícia L–bodu A zostane 

nezmenená, bude sa L–polomer L–kružnice k zväčšovať dovtedy, kým bod S nesplynie s bodom P, čím dostaneme 

euklidovskú kružnicu dotýkajúcu sa priamky x v bode S. Táto kružnica reprezentuje limitný prípad L–kružnice 

s L-stredom S, ktorý L-rovine nepatrí. L–kružnicu tejto vlastnosti budeme nazývať kružnicou neohraničeného 

polomeru. Pochopiteľne, navzájom rôznych euklidovských kružníc, ležiacich  v polrovine ξ a dotýkajúcich sa 

priamky x v bode S, dokážeme zostrojiť nekonečne mnoho. Tieto kružnice ako objekty L–planimetrie sú navzájom 

zhodné, pretože v L–rovine nieto podobnosti. 
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Obr. 40 

Príklad  III. 2. 2. Zostrojte L–kružnicu s L-stredom  v danom L–bode S, ak je daný jej L–

polomer r. 

Riešenie. 

 
Obr. 41 

Na L–priamku l druhého druhu prechádzajúcu L–bodom S prenesieme L–úsečku r tak, 

aby L–úsečky SA, SB boli L-zhodné s L–úsečkou r (obr. 41). Euklidovská kružnica zostrojená 

nad  priemerom AB reprezentuje L–kružnicu.  

 

Príklad  III. 2. 3. K danej L–kružnici k skonštruujte L–dotyčnicu prechádzajúcu daným L–

bodom M. 

Riešenie. (obr. 42. a 43.)  

Rozbor. V priesečníku L-priamky SM a L-kružnice k, v L-bode T´, zostrojíme kolmú L-

priamku p a určíme jej prienik s pomocnou kružnicou l(S,|λ(SM)|), ktorý označíme ako M´. 

Nech je vyznačený jeden z hľadaných dotykových bodov T. Vidíme, že trojuholníky STM 

a ST´M´ sú zhodné na základe vety SsU  ( ST ≅ ST´, SM ≅ SM´, ∠ST´M´ ≅ ∠STM) . Dotykový 

L-bod T  hľadanej L–dotyčnice zostrojíme ako prienik L-kružnice k a L-priamky SM´. 
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Postup (všetko L-objekty).  

1) k(S, r) , M ∉k 

2) T´, T´∈ SM ∩ k 

3) p, p ⊥ SM, T´ ∈ p 

4) l, l (S, SM ) 

5) M´, M´ ∈ p ∩ l 

6) SM´ 

7) T, T ∈ SM´ ∩ k 

8) MT 

 

Obr. 42 

Konštrukcia. 

 
Obr. 43 

Skúška. Správnosť konštrukcie vyplýva z vety o zhodnosti trojuholníkov SsU.  

Diskusia. Ak L–bod M patrí L–kruhu určenému L–kružnicou k, úloha nemá vyhovujúce 

riešenie. Ak L–bod M leží na L–kružnici k, úloha má  jediné  riešenie a v prípade, že  L–bod 

M nepatrí L–kruhu určenému L–kružnicou k, úloha má dve rôzne  riešenia.   

 
Príklad  III. 2. 4. Zostrojte takú L–kružnicu k, ktorá sa bude dotýkať danej L–kružnice k1 

a zároveň aj L–priamky p v jednom jej L–bode T. 

Riešenie. Rozbor.  
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Obr. 44 

L–priamka p má byť L–dotyčnicou s dotykovým L–bodom T, preto L–stred hľadanej 

L–kružnice leží na L–kolmici m prechádzajúcej týmto L–bodom. Načrtneme riešenie úlohy a 

tiež L–kružnicu k1´ (obr. 44) L–zhodnú s L–kružnice k1, tak ako je naznačené na obr. 44. L–

bod S má od L–bodov S1 a S1´ rovnaké neeuklidovské vzdialenosti, preto L–bod S leží na 

prieniku L–osi  o L–úsečky S1S1´ a L–priamky m. 

Postup (všetko L-objekty) 
1) k1(S1, r1), p, T∈ p 
2) n, n( T, r1) 
3) S1´, S1´ ∈ n ∩ m , kde m ⊥ p a súčasne T ∈ m 
4) os S1S1´≡ o 
5) S, S ∈o ∩ m 
6) k, k( S, |ST|) 

 
Konštrukcia. 

 
Obr. 45 
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Skúška. 
L–kružnica k sa v L–bode T dotýka L–priamky p, pretože jej L–stred S leží na L–

kolmici m tejto L–priamky. Naviac L–trojuholník S1S1´S je rovnoramenný s L–základňou  

S1S1´. Odtiaľ vyplýva, že L–úsečky T1S a TS sú L-zhodné a L–kružnice k a k1 sa dotýkajú. 

 
Diskusia. Úloha má najviac dve riešenia. Druhé riešenie dostaneme tak, že zostrojíme L–bod 

S1´´ v druhej L–polrovine určenej L–priamkou p.  

 
Príklad III. 2. 5. Dvomi danými navzájom rôznymi L–bodmi A, B veďte L–kružnicu 

neohraničeného polomeru. 

Riešenie. Úlohu v L–rovine prevedieme na problém v euklidovskej geometrii. 

Rozbor. 

Hľadajme taký bod S, ktorý bude dotykovým 

bodom kružnice k s priamkou x. Priamka AB 

pretína priamku x v bode M.  Z mocnosti 

bodu M vzhľadom ku kružnici k platí 

  |MA| . |MB| = |MS|2 . 

Bod S skonštruujeme na základe 

Euklidovej vety o odvesne. Hľadaná kružnica 

prechádza bodmi A, B a S. 

 
Obr. 46 

Postup. 
1) A, B, x 
2) M, M ∈ AB ∩ x 
3) v, v ⊥ AB, B ∈ v 
4) kt, kt – Tálesova kružnica nad priemerom AM 
5) C, C ∈ v ∩ kt 
6) m, m (M,| MC |) 
7) S, S ∈ m ∩ x 
8) k, k určená bodmi A, B, S 
 
Konštrukcia ( len výsledné útvary). 
 

 
Obr. 47 
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Skúška. Podľa konštrukčných krokov 3), 4) a 5) sme zostrojili pravouhlý trojuholník 

AMC. Podľa Euklidovej vety o odvesne platí |BC|2 =|AM|. |BM|, čo vyhovuje vzťahu pre 

mocnosť bodu M vzhľadom k hľadanej kružnici k. 

Diskusia. Úloha má dve vyhovujúce riešenia, ak za riešenie považujeme aj priamku 

rovnobežnú so základnou priamkou x. Ide o prípad, kedy body A, B ležia na rovnobežke s 

priamkou x. Vtedy  môžeme povedať, že máme špeciálnu kružnicu so stredom v 

nekonečne. Existujú  teda dve kružnice neohraničeného polomeru, ktoré prechádzajú 

danými dvoma L–bodmi.  

 

Predtým, ako sa budeme venovať dôležitej krivke v L–rovine, L-ekvidištante, 

dokážeme nasledujúcu lemu. 

 

Lema  III. 2. 1. Krivka, ktorá pretína všetky kružnice daného zväzku kolmo, je kružnica alebo 

priamka. 

Dôkaz. a) Najprv určíme zväzok kružníc.  

Nech je daný pravouhlý súradnicový systém Oxy, v ktorom  je daný bod M [xM, yM],  kružnica 

e rovnicou   

( ) ( ) 0rbyax 222 =−−+−  

 a kružnica e1, ktorej  rovnica je  

( ) ( ) 0rbyax 2
1

2
1

2
1 =−−+− . 

Mocnosti bodu M ku kružniciam e, e1 označíme S a S1  a sú vyjadrené vzťahmi  

( ) ( ) Srbyax 22
M

2
M =−−+−         a         ( ) ( ) 1

2
1

2
1M

2
1M Srbyax =−−+− . 

Skúmajme podiel k
S
S

1

= , kde k ≠ 0 . 

Dosadíme vyššie uvedené vzťahy a získame rovnicu 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 0rbyax.krbyax 2
1

2
1M

2
1M

22
M

2
M =−−+−−−−+−  (*) 

Ak za hodnotu parametra položíme k = 1, výsledná krivka je priamkou.  

V prípade k ≠ 1, ide o rovnicu kružnice, pretože rovnica obsahuje členy x2, y2 a nemá 

zmiešaný člen xy. Stred tejto kružnice má súradnice  

k1
kaax 1

0 −
−

= , 
k1

kbby 1
0 −

−
= . 
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Bod s týmito súradnicami leží na priamke určenej stredmi kružníc e, e1 a delí 

vzdialenosť medzi nimi v pomere k.  

Pre rôzne hodnoty parametra k, dostávame zväzok kružníc.  

 

b) Ukážeme, že kružnice tohto zväzku majú spoločnú chordálu. 

Zvoľme dva parametre k1 a k2, priradíme im kružnice podľa rovnice (*). Rovnica 

chordály je daná vzťahom  

   
2

22

1

11

k1
SkS

k1
SkS

−
−

=
−

− .      (**) 

Po elementárnej úprave vypočítame 

S = S1, 

t.j.  ide o chordálu  pôvodných kružníc e a e1, ktorá je spoločnou chordálou všetkých kružníc 

zväzku. 

 

c) Pristúpime k samotnej podstate dôkazu. 

Ak bod M je bod chordály daného zväzku kružníc (neleží vo vnútri ani jednej 

z kružníc e alebo e1), potom jeho súradnice vyhovujú rovnici (**), nech sú hodnoty k1, k2 

akékoľvek a bod M má rovnakú mocnosť ku každej kružnici zväzku. Dotyčnice z bodu M ku 

kružniciam zväzku sú navzájom zhodné a množinou bodov dotyku dotyčníc bude kružnica so 

stredom  práve v bode M. Táto kružnica bude kolmá na všetky kružnice zväzku. 

Triviálne platí aj opačná inklúzia. Každá kružnica, ktorá kolmo pretína kružnice zväzku, 

má stred na chordále tohto zväzku.  

Dokázali sme, že krivka, kolmo pretínajúca všetky kružnice daného zväzku, je 

kružnicou. Pre úplnosť, priamka tejto vlastnosti je spoločná chordála zväzku kružníc. 

 

 

 K11 : Konštrukcia L-ekvidištanty určenej L–priamkou a L-výškou. 
 

Zostrojte L–ekvidištantu e L–priamky p tak, aby L-vzdialenosť L–ekvidištanty e od 

L–priamky p bola určená L-dĺžkou danej L–úsečky v. 

 

Rozlíšime dva prípady. Začneme jednoduchším. 

a) Najprv zostrojíme L–ekvidištantu k L–priamke p druhého druhu. Nevlastný bod L– 

priamky p označíme P. V ľubovoľne zvolenom L–bode Q´∈ p zostrojíme kolmú L– 
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priamku q, na ktorú nanesieme L–úsečku v tak, že  jeden jej krajný bod bude 

Q´. Druhý koncový L–bod označíme Q. Polpriamka PQ reprezentuje L-ekvidištantu 

e. 

 
Obr. 48 

Dôkaz. Pre každý bod X polpriamky PQ platí 

( ) ( )´QQ

2
tg

4
tg

ln.k´XX λ=
ϕ

π

=λ  

odkiaľ je zrejmé, že L–bod X je bodom L–ekvidištanty e. 

Na druhej strane, ak L–bod X patrí L–ekvidištante e  L–priamky p druhého druhu, jeho 

vzdialenosť od tejto L–priamky je konštantná a daná vyššie uvedeným vzťahom, 

z ktorého  jasne vyplýva konštantnosť uhla ϕ a teda aj existencia euklidovskej  

polpriamky PQ. 
Poznámka: L–ekvidištantu je možné zostrojiť aj v druhej L–polrovine určenej L–priamkou p. 

 

b) Nech L–priamka p je priamkou prvého druhu s nevlastnými bodmi U a V. 

Skonštruujeme ľubovoľnú L–kolmicu k na L–priamku p a ich priesečník bude L–bod 

P´. Na L–kolmici k určíme v rôznych L–polrovinách L–body P a P1 tak, aby L– 

úsečky PP´ a P1P´ boli L-zhodné s danou L–úsečkou v.  

Jedna L–ekvidištanta e je prienik otvorenej ξ polroviny a euklidovskej kružnice 

prechádzajúcej bodmi U, V a P. V druhej  L-polrovine je L–ekvidištanta e1 určená 

prienikom otvorenej ξ polroviny s kružnicou určenou bodmi U, V a P1. 
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Obr. 49 

Dôkaz. Euklidovský stred kružnice p označíme O a v tomto bode zostrojíme kolmicu na 

základnú priamku x. Kolmica pretne kružnicu p v bodoch N´ a N1´. Nech je ďalej daná 

kružnica e so stredom S´ na polpriamke ON´, prechádzajúca bodmi U a V. Priesečníky 

kolmice ON´ s kružnicou e označíme N a N1 (obr. 50a). 

Najprv nech P ≠ N . Dokážeme P∈e má od L–priamky konštantnú neeuklidovskú 

vzdialenosť, t.j. je L-bodom L-ekvidištanty.  

Označíme ψ = | ∠PMO|, ϕ = |∠P´MO| a nech bod X ležiaci v kruhu k je prienikom 

kružnice k a priamky x. Trojuholník XPM je rovnoramenný so základňou XP, preto uhol PXM 

má veľkosť 90° -
2
ψ .  Odpovedajúci vrcholový uhol OXN1 má tú istú veľkosť a priamky PX a 

ON zvierajú uhol 
2
ψ . 

Najprv ukážeme, že priamka PN1 inciduje s bodom X.  

Podľa lemy III.2.1 kružnice k a e sú na seba kolmé, a preto  dotyčnica kružnice 

k vedená bodom P prechádza stredom S´ kružnice e. Štvoruholník PS´OM je tetivovým 

štvoruholníkom, pretože súčet veľkostí vnútorných uhlov pri vrcholoch O a P je 180°. Odtiaľ  

pre stredový uhol NS´P vyplýva ψ = | ∠NS´P|. Príslušný obvodový uhol NN1P má polovičnú 

veľkosť rovnú 
2
ψ . Priamka PN1 prechádza bodom X. 

Podobnými úvahami by sme prišli k záveru, že priamka P´N1´ tiež prechádza bodom X 

a zviera s priamkou ON uhol 
2
ϕ . 
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Z pravouhlých trojuholníkov XON1, XON1´ určíme        

2
tg

2
tg

ON
ON

1

'
1

ψ

ϕ

= .  

Poloha bodov N1´ a N1 je vzhľadom ku polohe kružníc p a e pevná. Platí  

λ(PP´)=
1

´
1

ON
ON

ln.k  = konšt. 

 
Obr. 50a 

Pre úplnosť ešte ukážeme, že L–úsečky PP´ a NN´ sú L–zhodné.  

Nech bod Y je druhým bodom prieniku kružnice k s priamkou x (obr. 50b).  

 
Obr. 50b 
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Úsečka N´P´ zviera s polpriamkou N´O uhol veľkosti 90°-
2
ϕ . Ako vyplýva z 

pravouhlého trojuholníka XP´Y, tento uhol zviera s polpriamkou N´O aj priamka YP´. Body 

N´, P´ a Y ležia na jednej priamke. 

 Analogickým spôsobom by sme sa presvedčili o kolineárnosti bodov N, P a Y.  

 

Podľa konštrukcie K8 sú L–úsečky N´N a P´P  L-zhodné. Vzhľadom na konštrukciu L 

– úsečky PP´ je zrejmé, že táto L–úsečka je L–zhodná s danou L–úsečkou v. 

 
Dokážeme opačnú implikáciu, t.j. ak L-bod P je bodom ekvidištanty, tak leží na 

kružnici e.  

Nech je pevne daná L-kolmá L–úsečka PP´ ⊂ k, ktorá je L–zhodná s L–úsečkou v. Pri 

konštantnej hodnote  

2

2
1

'
1

ψ

ϕ

tg

tg

ON

ON
= , 

má bod N1 pevnú polohu na polpriamke ON1
´. 

Nech dotyčnica tk kružnice k v bode P pretína priamku ON v nejakom bode O´.  

Kružnica so stredom v bode O´, prechádzajúca bodom N1, je kolmá na kružnicu 

k a podľa lemy III.2.1 patrí do zväzku kružníc, na ktoré je kružnica k kolmá. 

Kružnice tohto zväzku majú spoločnú chordálu - priamku UV a keďže bod N1 leží 

v opačnej polrovine ku polrovine ξ, musí kružnica týmito bodmi prechádzať. 

Bod P musí patriť tejto kružnici, pretože trojuholník N1PO´ je rovnoramenný so 

základňou N1P (uhly pri základni sú zhodné a ich veľkosti sú ψ/2).  

Bodmi U, V, N1 je kružnica určená jednoznačne a podľa prvej časti dôkazu ide 

o kružnicu e so stredom S´. Tým  je dôkaz skončený.    

 
 
Poznámka. 1) Dôkaz, že krivka e1 v druhej L–polrovine predstavuje ekvidištantu (obr. 49) vynechávame. 

     2) Všimnime si, že žiadne tri L-body  L–ekvidištanty e nikdy neležia na jednej L-priamke. 
 

 

Definícia III. 2. 1. Ortogonálnou trajektóriou nejakej množiny priamok nazveme krivku, 

ktorá je na každú priamku tejto množiny kolmá. 
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Definícia. III. 2. 2. Eliptickým zväzkom L–priamok nazveme množinu L–priamok, ktoré 

prechádzajú jedným L–bodom.  

Parabolickým zväzkom L–priamok nazveme množinu L–priamok, ktoré budú po 

dvojiciach súbežné v tom istom zmysle. 

Hyperbolickým zväzkom L–priamok nazveme množinu L–priamok, ktoré budú kolmé 

k nejakej pevne zvolenej L–priamke. 

 

Podľa definície III.2.2 môžeme L–kružnicu chápať ako ortogonálnu trajektóriu 

eliptického zväzku L–priamok príslušného L–stredu tejto L-kružnice.  

L–kružnica neohraničeného polomeru je ortogonálna trajektória parabolického zväzku 

L–priamok so spoločným  nevlastným bodom patriacim  základnej priamke x. Ak by sme mali 

súbežky reprezentované priamkami druhého druhu, ortogonálnou trajektóriou tohto 

parabolického zväzku L – priamok bude v polrovine ξ  každá euklidovská priamka 

euklidovsky rovnobežná so základnou priamkou x (obr. 51). 

L–ekvidištantu nejakej L–priamky môžeme interpretovať ako ortogonálnu trajektóriu 

nejakého hyperbolického zväzku L–priamok tejto pevnej L–priamky (obr. 49). 

 
Obr. 51 

V niektorej literatúre sa L–ekvidištanta nazýva hypercyklom. L–kružnica 

neohraničeného polomeru býva pomenovaná ako horocyklus, prípadne sa hovorí o limitnej 

kružnici. 
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Cvičenia 

1. Sú dané tri L-body  A, B, C. Zostrojte L - priamku prvého druhu, ktorá prechádza  L-

bodmi  A, B, L-priamku druhého druhu určenú L-bodom  C  a L-bodom  A zostrojte 

súbežku k tejto L-priamke.  

2. Zostrojte L -priamky  p, q, r  tak, aby p, q  boli súbežky a súčasne  q, r boli súbežky. 

3. Sú dané rozbežky  p, q. Zostrojte takú L-priamku, ktorá bude súbežná s každou 

z daných L-priamok. Úlohu riešte v prípadoch  a)  p, q  sú rovnakého druhu 

                                                         b)  p, q  sú rôzneho druhu 

4. Zdôvodnite pravdivosť nasledujúceho tvrdenia: Nech je daných  n  navzájom rôznych 

L-priamok  a1, a2, a3, ..., an. Potom vždy existuje L -priamka  b  rovnobežná s každou 

z daných priamok  a1, a2, a3, ..., an.  

Vymodelujte celú situáciu pre  n = 4.  

5. Sú dané tri L-body  A, V, B  tak, že L-priamky  VA  a  VB  zvierajú ostrý uhol. 

Zostrojte také L-kolmice na L-rameno  VA, aby 

a) pretínali L-rameno  VB 

b) nepretínali L-rameno  VB.  

c) boli súbežné s L-ramenom  VB 

Koľko existuje L-kolmíc v jednotlivých prípadoch? 

6. Je daný uhol  AVB. Zostrojte jeho L-osi. Nájdite aspoň dva spôsoby riešenia. 

7. Je daná L-priamka  p druhého druhu a L-bod  P, ktorý jej nepatrí. Zostrojte súbežku 

predchádzajúcu L-bodom  P  ku L-priamke  p  a zostrojte osi uhla súbežnosti s L-

vrcholom P.  

8. Je daný ostrý L-uhol  AVB. Zostrojte L-úsečku určenú týmto uhlom ako uhlom 

súbežnosti.  

9. Je daná L-priamka  p  a na nej dva L-body  P  a  P’. Zostrojte uhol súbežnosti určený L 

-úsečkou PP’.  

10. Zvoľte si v L-rovine tri ľubovoľné L-nekolineárne L-body. Ku každej L-úsečke 

určenej týmito L-bodmi zostrojte doplňujúcu L-úsečku.  

11. Sú dané rozbežky  a, b, z ktorých jedna je L-priamkou druhého druhu. Zostrojte ich 

spoločnú L -kolmicu.  

12. Pomocou L-kružnice zostrojte L-os danej L-úsečky  AB.  

13. Sú dané 2 rôznobežné L-priamky  p, q  a L-priamka  r, na ktorej leží L-bod  V.  

Zostrojte takú L-priamku  s prechádzajúcu L-bodom  V, aby uhol L-priamok  r, s bol 

zhodný s uhlom L-priamok  p, q.  
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14. L -priamky  a, b, prechádzajúce L-bodom  S, určujú spolu s L-kružnicou  k s L-stredom  

S, L-kruhový výsek. Vpíšte do neho L-kružnicu.  

15. V L-rovine si zvoľte tri L-body  A, B, C. Zostrojte tri L-kružnice s L-stredmi v týchto 

L-bodoch tak, aby sa navzájom dotýkali.  

16. Sú dané 2 súbežky  a, b  a L-bod  A. Zostrojte takú L-priamku prechádzajúcu týmto L-

bodom, aby preťala obe súbežky pod rovnakými uhlami.  

17. Nad L -priemerom  AB  L -kružnice  k s L -stredom  S  sú zostrojené dve L -kružnice  

k1, k2, ktorých L-priemery sú L-úsečky  AS  a  SB. Zostrojte takú L-kružnicu, ktorá sa 

bude dotýkať všetkých troch L-kružníc.  

18. Je daná L-kružnica  k1 s L-stredom  S1, L-kružnica  k2  s L-stredom  S2  a na nej L-bod  

T. Zostrojte takú L-kružnicu, ktorá sa bude dotýkať L-kružnice  k1  a L-kružnice  k2  sa 

dotkne v jej  L-bode  T.  

19. Zostrojte spoločnú L-dotyčnicu dvoch L-kružníc.  

20. Nájdite iné, jednoduchšie riešenie príkladu III.2.5 na základe vlastností kružnice 

neohraničeného polomeru popísaných definíciou III.2.2.  

21. Zostrojte kružnicu neohraničeného polomeru, ak poznáte polohu jej euklidovského 

stredu a jeden jej L-bod.  

22. Je daná L-kružnica  k a na nej L-bod  T. Zostrojte L-kružnicu neohraničeného 

polomeru, ktorá sa bude dotýkať L-kružnice  k v L-bode  T.  

23. Z nevlastného bodu  U L-roviny, ktorý leží na L-dotyčnici k danej L-kružnici  k, 

zostrojte druhú L-dotyčnicu.  

24. Zostrojte L-kružnicu, ktorá sa bude dotýkať dvoch rovnobežiek. Uvažujte oba prípady. 

25. Na L-priamke  a leží L-bod  T. Zostrojte L-kružnicu  k  tak, aby sa dotýkala L-priamky 

a v L-bode  T  a mala L-polomer určený danou L- úsečkou  r.  

26. Je daná L-kružnica  k (S, r). Vpíšte do nej pravidelný L-šesťuholník. Porovnajte jeho 

L–stranu s L–polomerom L–kružnice k.  
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Čo sa učíš, pre seba sa učíš. 
  Petronius 

 

IV. Niektoré štvoruholníky v Lobačevského rovine 

 

 V tejto kapitole prikročíme k štúdiu vlastností niektorých špeciálnych L-

štvoruholníkov užitočných pri riešení istých konštrukčných úloh. Zámerne začíname 

skúmaním L–štvoruholníkov a nie L–trojuholníkom. Prácu orientujeme smerom ku 

konštrukčným úlohám typickým pre L–rovinu a práve v nej majú L–štvoruholníky 

dominantné postavenie. 

Budeme uvažovať len o objektoch L–geometrie, preto si môžeme dovoliť vynechať 

označenie „L- ...“ . Pochopiteľne, jednotlivé konštrukcie zrealizujeme v Poincarého 

polrovinovom modeli pomocou elementárnych konštrukcií, uvedených v predchádzajúcej 

kapitole.  

V rozboroch úloh budeme aj naďalej používať symbolicky načrtnuté obrázky. Ak 

sa konštrukciou zostrojí viac zhodných útvarov, vyhovujúcich zadaniu úlohy, budeme ich 

považovať za jedno riešenie. 
 

IV. 1 Štvoruholník s dvomi susednými pravými uhlami 
 

 Nech  ABCD  je štvoruholník, kde uhly  ∠ DAB,  ∠ ABC  sú pravé.  

Stranu  AB  nazveme dolnou základňou, CD  hornou základňou a stranám  AD  a  BC  

hovoríme ramená.  
 

Definícia IV. 1. 1  Štvoruholník s dvomi susednými pravými uhlami, ktorého ramená sú 

zhodné, nazývame Saccheriho štvoruholník.  
Poznámka: V niektorej literatúre býva uvedený názov Chajjámov – Saccheriho štvoruholník.  
 
Príklad  IV. 1. 1  V Saccheriho štvoruholníku os dolnej základne pretína hornú základňu 

(obr. 52). 

Riešenie. Nech stredom S strany AB prechádza kolmica k na túto stranu. Zostrojíme 

uhlopriečku  AC. Podľa Paschovej axiómy kolmica k musí preťať niektorú z ďalších strán 

trojuholníka  ABC. Stranu  BC  preťať nemôže (BC a k sú rozbežky), pretne stranu  AC  

v bode P. Ak aplikujeme Paschovu axiómu na trojuholník  ACD, musí kolmica  k pretnúť 

stranu  CD  vo vnútornom bode  O. To sme mali dokázať.  
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Veta  IV. 1. 1  (vlastnosti Saccheriho štvoruholníka) 

V Saccheriho štvoruholníku platí: 

a) uhly pri hornej základni sú zhodné 

b) os dolnej základne je osou hornej základne 

c) dolná a horná základňa sú rozbežky. 

 

Obr. 52 

 
obr. 53 

Dôkaz:  

a) Na základe príkladu IV.1.1 vieme, že os dolnej základne  AB  pretne hornú základňu  

CD  v bode  O. Vzniknutý trojuholník  ABO  je rovnoramenný a platí:  ∠BAO ≅ ∠ 

ABO. Odtiaľ vyplýva zhodnosť uhlov  DAO  a CBO. Podľa vety  SUS (trojuholníky  

DAO  a CBO) platí, že uhly  CDA  a  DCB  sú zhodné.  

b) Zo zhodnosti trojuholníkov  ASO, BSO  a z vyššie dokázanej zhodnosti trojuholníkov  

DAO  a  CBO  vyplýva, že uhol  DOS  je zhodný so svojím susedným uhlom  COS.  

Podľa definície pravého uhla je pravý.  

c) Priamky  AB  a CD  majú spoločnú kolmicu  k a podľa vety II.3.10 sú rozbežkami.  
 

Dôsledok: Os dolnej základne Saccheriho štvoruholníka je osou súmernosti tohto útvaru 

a pretína hornú základňu v jej strede.  
 

Príklad  IV. 1. 2. Nech ABCD je štvoruholník s dvomi susednými pravými uhlami,  pričom  

 |BC| > |AD|. Dokážte  | ∠ADC| > | ∠ DCB| ! 

 

Riešenie. Podľa predpokladu |BC| > |AD|. Na polpriamke BC  zostrojíme bod D´ tak, aby AD 

≅ BD´ (podľa predpokladu platí µ [BD´C]). 

Štvoruholník ABD’D je Saccheriho štvoruholníkom so zhodnými uhlami pri hornej základni  

D’D. 

Uhol  DD’B  je vonkajším uhlom trojuholníka  DD’C  a podľa príkladu II.1 platí 
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| ∠CDD’ |  + | ∠DCD‘ |  <  | ∠DD’B |  =  | ∠D’DA |  

                                    | ∠CDD’ |  + | ∠DCD‘ |  <  | ∠D´DA |   

                                                         | ∠DCD‘ |  <  | ∠D´DA |  

                                                         | ∠DCD‘ |  <  | ∠D´DA |  +  | ∠CDD‘ |  

                                                         | ∠DCB |    <  | ∠ADC |   

Výsledok možno povedať : 

„V štvoruholníku s dvomi susednými pravými uhlami oproti väčšiemu ramenu leží väčší 

uhol“. 
 

Cvičenia 

1. V Saccheriho štvoruholníku sú uhly pri hornej základni ostré. Dokážte! 

2. Ak sú v dvoch Saccheriho štvoruholníkoch zhodné horné základne a uhly pri týchto        

     základniach, potom sú štvoruholníky zhodné. Dokážte! 

3. Zostrojte Saccheriho štvoruholník, ak poznáte:  

a) dĺžky strán  AB, AC 

b) dĺžku strany  AB  a uhlopriečky  AD 

c) dĺžku strany  CD  a uhol  ∠BCD 

d) dĺžku strany  AB  a vzdialenosť oboch základní  

e) dĺžku  AB  a CD.  

4. Zostrojte spoločnú kolmicu dvoch rozbežiek pomocou vlastností Saccheriho štvoruholníka.  
 

 

IV. 2  Dvojpravouholníky 
 

Saccheriho štvoruholník je špeciálnym prípadom štvoruholníka, ktorý má dva vnútorné 

uhly pravé. Saccheriho štvoruholník patrí do triedy dvojpravouholníkov. 

 

Definícia  IV. 2. 1  Dvojpravouholníkom nazveme štvoruholník, ktorý má dva vnútorné uhly 

pravé.  

Dvojpravouholníkom prvého druhu nazveme dvojpravouholník, ktorého pravé uhly 

budú susednými uhlami.  

Dvojpravouholníkom druhého druhu nazveme dvojpravouholník, ktorého pravé uhly 

budú protiľahlými uhlami.  
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Poznámka. Dvojpravouholníky kvôli jednoduchšiemu vyjadrovaniu vždy pomenujeme ABCD tak, ako je 

naznačené na obr. 54.  

 

Obr. 54 
 

Veta  IV. 2. 1.  Dva dvojpravouholníky prvého druhu  sú  zhodné, ak: 

a) sa zhodujú v dolnej základni a v bočných ramenách 

b) sa zhodujú v hornej základni a v uhloch k nej priľahlých 

c) sa zhodujú v hornej základni, jednom ramene a v uhle nimi zovretom 

d) sa zhodujú v dolnej základni a v uhloch pri hornej základni  

e) sa zhodujú v hornej základni a v ramenách. 

Dôkazy vynechávame. Je možné ich nájsť v [11].  

 

Príklad  IV. 2. 1.  Zostrojte  dvojpravouholník  prvého druhu, ak poznáte  ramená AD, BC  

a uhol µ.   

Riešenie.  

 Rozbor 
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Nech štvoruholník ABCD na obr. 55 je 

hľadaným štvoruholníkom.Bod  C  sa bude 

nachádzať na ramene  DX  uhla  ADX  

zhodného s daným uhlom ADC. Vzdialenosť 

bodu  C  od dolnej základne  AB  je určená 

dĺžkou ramena  BC,  preto bod  C  bude ležať 

na ekvidištante  e priamky k kolmej na 

rameno  DA  a prechádzajúcej bodom  A. Bod 

B  je pätou kolmice m zostrojenej z bodu C na 

priamku k.  
Obr. 55 

Postup (všetko L-objekty)  

1)  DA 

2)  ∠ADX,  | ∠ADX| = |∠ADC| 

3)  k, k  ⊥  AD,  A ∈ k 

4)  e, e – ekvidištanta ku k; |λ(e, k)| = |λ(BC) 

5)  C, C ∈ DX ∩ e 

6)  m, m ⊥ k,  C ∈ m 

7)  B, B ∈ m ∩ k 

8)  ABCD.  
 

Obr. 56 

 

Skúška: Strana  AB  je dolná základňa, pretože uhly pri nej sú pravé podľa konštrukčných 

krokov 3) a 6). Strana  BC  má zadanú dĺžku, pretože bod  C  leží na ekvidištante e, ktorej 

každý bod má od priamky  AB  vzdialenosť určenú dĺžkou strany BC. Uhol  ADC  je 

zachovaný podľa kroku 2). 

Diskusia. Počet riešení závisí od prieniku ekvidištanty e a polpriamky DX, preto má úloha 

najviac dve riešenia.  
 

Príklad  IV. 2. 2  Zostrojte dvojpravouholník  ABCD  druhého druhu, ak sú dané dĺžky AB, 

AD a veľkosť uhla ν = ∠ BCD.  

Riešenie. 

Rozbor. Načrtneme si dvojpravouholník ABCD druhého druhu a zvýrazníme zadané prvky.  
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Bod  A sa bude nachádzať na prieniku 

ekvidištánt e1 a e2 priamok  m, n, zvierajúcich 

daný uhol ν. 

Body B, D sú postupne kolmé 

priemety bodu  A  do  priamok m a n.  

 

 
Obr. 57 

Postup (všetko L-objekty) 

 1)  m, n,   ∠ (m, n) = ν,    C ∈ m ∩ n 

             2)  e1, e1 – ekvidištanta ku  m,  |λ (e1, m)| = a  

             3)  e2, e2 – ekvidištanta ku  n,  |λ (e2, n)| = d 

             4)  A, A ∈ e1 ∩ e2               

             5)  k1, k1 ⊥ m,   A ∈ k1 

             6)  k2, k2 ⊥ n,  B ∈ k2 

             7) B;  B ∈ k1 ∩ m; 

      8) D;  D ∈ k2 ∩ n 

            9) ABCD 

Konštrukcia.  

 
Obr. 58 
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Skúška: Štvoruholník  ABCD  je dvojpravouholníkom druhého druhu. Podľa krokov 5), 6) sú 

pri vrcholoch  B, D  pravé uhly.  Strany  AD, AB  majú dĺžky určené zadaním podľa bodov 

postupu 2) a 3).  

Diskusia: Úloha má vždy 1 riešenie. 

 

Cvičenia 

1. Zostrojte dvojpravouholník ABCD prvého druhu, ak poznáte uvedené dĺžky strán a veľkosti 

uhlov 

a) a, c, d 

b) a, d, µ 

c) a, b, µ 

d) a, b, d 

e) a, b, ν 

f) a, b, c 

2. Zostrojte dvojpravouholník ABCD druhého druhu, ak poznáte uvedené dĺžky strán 

a veľkosti uhlov 

a) a, b, c 

b) a, b, λ 

c) a, c, λ 

d) a, d, λ 

 

IV. 3  Trojpravouholník 

 

V Lobačevského rovine nie je možné, aby súčet veľkostí vnútorných uhlov 

akéhokoľvek štvoruholníka bol rovný 360°. Táto skutočnosť bráni existencii štvoruholníka so 

štyrmi pravými uhlami, nevylučuje však existenciu štvoruholníka s tromi pravými uhlami. 

  

Definícia  IV. 3. 1.  Trojpravouholníkom nazveme štvoruholník, ktorý má tri vnútorné uhly 

pravé. Strany, ktorým prislúchajú pravé uhly, nazveme základňami, zvyšným dvom stranám 

hovoríme výšky.  
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Na obr. 59 je znázornený 

trojpravouholník  EFGH  s ostrým 

uhlom vo vrchole  H. 

 
Obr. 59 

Trojpravouholník (Lambertov štvoruholník) je špeciálny dvojpravouholník. Vety 

o zhodnosti dvojpravouholníkov prvého druhu sú platné aj v prípade trojpravouholníka. 

Dokážeme ich však formulovať ako jednu vetu.  

 

Veta  IV. 3. 1. Dva trojpravouholníky sú zhodné, ak dva prvky jedného (nepočítajúc pravé 

uhly) sa zhodujú s odpovedajúcimi prvkami druhého trojpravouholníka.  

Dôkaz vynechávame. Čitateľ ho nájde v [11]. 

 
Poznámka. V literatúre býva tiež uvedený názov Hajthamov – Lambertov štvoruholník, pretože systematicky 

študoval trojpravouholníky al-Hajtham a 750 rokov po ňom Lambert. Kvôli jednoduchšiemu vyjadrovaniu 

budeme  hovoriť o len Lambertovom štvoruholníku. 

 

Príklad  IV. 3. 1.  Nech  M, N  sú päty spoločnej kolmice  k dvoch rozbežiek  m, n. Na 

priamke  m  zvoľme ľubovoľný bod   P ≠ M  a nech  Q  je päta kolmice zostrojenej z bodu  P  

na priamku  n. Potom platí | λ(MN) |  <  | λ(PQ) |. Dokážte! 

Riešenie.  

 
Obr. 60 

 

      Štvoruholník  MNPQ  je Lambertovým 

štvoruholníkom s ostrým uhlom vo vrchole  P  

a teda špeciálny dvojpravouholník prvého 

druhu so základňou  NQ. Podľa príkladu 

IV.1.2 strana MN má menšiu dlžku než strana 

PQ. 
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Poznámka. Na základe príkladu IV.3.1 hneď vidno, že úsečka, ktorej koncové body sú pätami spoločnej kolmice 

dvoch rozbežiek, predstavuje ich priečku najmenšej dĺžky a určuje najkratšiu vzdialenosť dvoch rozbežiek.   

 

Cvičenia 

1. Premyslite si nasledujúce tvrdenia: 

a) Os dolnej základne Saccheriho štvoruholníka rozdelí tento štvoruholník na dva 

zhodné Lambertove štvoruholníky.  

b) Nie vždy je možné zostrojiť Lambertov štvoruholník, ak sú dané dĺžky jeho výšok 

a veľkosť uhla nimi zovretého. 

c) Protiľahlé strany Lambertovho štvoruholníka ležia na rozbežkách.  

2. Na základe úlohy 1b) rozhodnite, čo musí platiť o základniach Lambertovho štvoruholníka,  

    aby ho bolo možné zostrojiť.  

 

IV. 4  Lambertov štvoruholník a Lobačevského funkcia 

 

Nech je daný Lambertov štvoruholník  EFGH  s ostrým uhlom vo vrchole  H. Uhol 

zapíšeme pomocou Lobačevského funkcie nasledovne 

|∠GHE | = Π(γ ), 

 kde  γ   znamená dĺžku  úsečky, ktorej odpovedá uhol súbežnosti  ∠GHE  (obr. 61). 

Nech úsečka  GK = f ´ doplňuje úsečku  FG, ktorú prenesieme na polpriamku HG 

(usporiadanie bodov je µ[HGK]).  
Poznámka: Súčasne sme na obr. 61 vyznačili príslušné nevlastné body kolmíc. 

 
Obr. 61 

Pre uhly platí      ∠ NHK + ∠ NHE = ∠ KHE,  

preto zapíšeme                                              Π(ve + f ’) + Π(vf ) = Π(γ)     (1) 

Analogicky získame rovnicu 

                                                                       Π(vf + e’) + Π(ve) = Π(γ) ,                              (2) 
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 kde e´ doplňuje úsečku e = EF. 

Sledujme prípady rôznych dĺžok úsečiek f ’ a νe.  

a) Nech  νe > f ’.  

Prenesieme úsečku  f ’ na úsečku GH tak, že pre bod  J platí f ´≅ GJ. V bode J zostrojíme 

kolmicu  
a

´JJ   na stranu  GH  súbežnú s  
a

FE . Zostrojíme súbežku  
a

´HH   s priamkou  
a

FE   

(obr. 62).  

 
Obr. 62 

 Pre príslušné uhly platí   ∠H’HG = ∠H’HE + ∠EHG, 

t. j.       Π( ve – f ´) = Π(vf) + Π(γ) 

b) Ak νe < f ‘  (obr. 63).  

 
Obr. 63 

 
∠H´HG = π –  ∠JHH´  

t. j.  
|∠H´HG |= Π(ve – f´) 

 
Na druhej strane 

∠H´HG = ∠H´HE + ∠EGH  

a teda platí 

|∠H´HG |= Π(vf) + Π(γ) 

 

Dostaneme 

Π(ve – f´ ) = Π(vf) + Π(γ)    (3) 

Poznámka. Prípad  νe = f ´  je triviálny, pretože J ≡ H a  
2
π

= Π (0). 

Analogickými úvahami pre dĺžky úsečiek  vf  a e´ odvodíme rovnicu 

Π(vf  – e´) = Π(ve) + Π(γ).    (4) 
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Z rovníc (1), (2), (3) a (4)  vytvoríme systém (*)  

2.Π(γ) =  Π(vf – e´) +  Π(vf +e´)    (I) 

2.Π(γ) =  Π(ve – f ´) + Π(ve +f ´)    (II) 

2.Π(vf) = Π(ve – f ´) –  Π(ve +f ´)    (III) 

2.Π(ve) = Π(vf – e´) –  Π(vf +e´)    (IV) 

 

Systém však ešte nie je kompletný. Doplníme ho o ďalšie dve rovnice.  

Na polpriamke
a

EH zostrojíme úsečku  γ (pre usporiadanie bodov platí µ[EHJ]). 

V bode J zostrojíme kolmicu 
a

´JJ  na 
a

EH súbežnú k priamke 
a

GH (obr. 64). Na FE  

skonštruujeme úsečku  FK  zhodnú s f ’( µ[FEK]) a zostrojíme kolmicu  
a

´KK  na  FK  

súbežnú s 
a

GH . Úsečky  EK  a  EJ  sú doplňujúcimi sa úsečkami a platí  

Π(f ´- e) + Π(vf + γ) =  
2
π                (V) 

 
Obr. 64 

Podobne  

    Π(e´- f ) + Π(ve + γ) =  
2
π                     (VI) 

Rovnice I – VI popisujú vzťahy medzi elementami Lambertovho štvoruholníka. Ide 

o zaujímavú problematiku, a preto upozorňujeme, že viac podrobností je možné nájsť v [11]. 

Pre náš zámer postačia vyššie uvedené, aj to nie všetky. Neskôr niektoré z nich použijeme pri 

porovnaní s podobným systémom rovníc pravouhlého trojuholníka.  



 70  

Hlava je ako padák. 

 Funguje iba vtedy, keď je otvorená. 

  Anonym 
 

V. Trojuholník v Lobačevského rovine 

 V nasledujúcej podkapitole začneme s konštrukciami pravouhlého trojuholníka. 

Odvodíme vzťahy medzi jeho prvkami a ukážeme súvislosť s Lambertovým štvoruholníkom, 

ako sme už naznačili v predchádzajúcej kapitole. Upozorníme na grupové zákonitosti 

pravouhlého trojuholníka a ich vplyve na riešenie konštrukčných úloh. Zaujímavý bude aj 

„pohľad“ na všeobecný trojuholník. Zvláštnu pozornosť budeme venovať špeciálnym 

trojuholníkom s vrcholmi, ktoré budú nevlastnými bodmi Lobačevského roviny.  

 Pre väčšiu prehľadnosť a jasnejšie vyjadrovanie hovoríme vždy o trojuholníku  ABC  

so stranami  a, b, c  ležiacimi oproti vrcholom  A, B, C. Vnútorné uhly budú označené 

∠CAB = λ  ,  ∠ABC = µ , ∠BCA = ν  
 

 „ Klasické “ označenie vnútorných uhlov ako α, β  bude mať iný význam. 

V pravouhlom trojuholníku  ABC s preponou c budú α, β  úsečky, pre dĺžky ktorých platí  

|∠CAB |=  |∠A| = Π( α ) = λ 

|∠ABC |= |∠B| = Π( β ) = µ 

 
Obr. 65 

 

V. 1 Pravouhlý trojuholník 

Pravouhlý trojuholník v L-rovine má päť základných elementov. Strany  a, b, c  a dva 

ostré uhly. Z týchto prvkov je možné zostaviť desať rôznych úloh, avšak vzhľadom na 
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rovnoprávnosť oboch odvesien, ako aj oboch ostrých uhlov, redukuje sa tento počet na 

nasledujúcich šesť úloh:  

Zostrojte pravouhlý trojuholník ABC, ak je dané 

                  1.  a, b 

2. a, c 

3. a, µ  (b, λ) 

4. c, λ  (c, µ) 

5. a, λ  (b, µ) 

6. λ, µ. 

 

Príklad  V. 1. 1  Zostrojte pravouhlý trojuholník  ABC, ak poznáte dĺžky jeho odvesny  a, b. 

Riešenie. Rozbor 

 

Zostrojíme dve na seba navzájom kolmé 

priamky  p, q  a ich priesečník bude bod  C. 

Strana  AC  má dĺžku určenú úsečkou  b, preto 

bod  A ∈ p  leží na kružnici  k1 (C, b).  

Podobne bod  B ∈ q  leží na kružnici 

k2 (C, a). 

  
Obr. 66 

 

Postup 

1) p, q , p ⊥ q , p ∩ q ∈ C 

2) k1, k1 (C, b) 

3) A, A∈ p ∩ k1 

4) k2, k2 (C, a) 

5) B, B∈ q ∩ k2 

6) ABC 

Konštrukcia 

 
                  Obr. 67 

Skúška. Ponechávame na čitateľa.  
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Diskusia. Úloha má vždy riešenie. Podľa konštrukcie získame štyri zhodné trojuholníky. Ak 

žiadame, aby bod  B  patril priamke  p, potom dostaneme ďalšie štyri zhodné trojuholníky. 

Ako sme už zdôraznili, všetky navzájom zhodné útvary považujeme za jedno riešenie.  

 

Úlohy 1. - 4. sa dajú riešiť na základe poznatkov  z absolútnej geometrie, pričom v 

druhom prípade  musí platiť  a < c a v prípade 3 zase musí byť  µ < Π(a). 

Úlohu zostrojiť pravouhlý trojuholník z prvkov a, λ sme zaradili medzi úlohy na konci 

kapitoly.  

Konštrukčné úlohy na pravouhlý trojuholník sa zdajú byť nenáročné. Ide však o omyl. 

S úlohou, zostrojiť pravouhlý trojuholník, ak poznáme veľkosti jeho vnútorných uhlov, si na 

tejto úrovni našich vedomostí asi neporadíme.  

Problematická je aj úloha na zostrojenie dvojpravouholníka ABCD prvého druhu, ak 

poznáme dĺžky  d, c  a veľkosť uhla  ν.  

Riešenie týchto úloh priamo súvisí so systémom * uvedenom v predchádzajúcej 

kapitole. 

Nájdeme súvislosť medzi pravouhlým trojuholníkom a Lambertovým štvoruholníkom. 

Za tým účelom najprv odvodíme rovnice popisujúce vzťahy medzi prvkami pravouhlého 

trojuholníka. 

 

Cvičenia 

1) Zostrojte  pravouhlý trojuholník ABC, ak poznáte dĺžky strán a veľkosti uhlov 

a) a, c 

b) a, λ 

c) a, µ 

3) Sformulujte vety o zhodnosti dvoch pravouhlých trojuholníkov. 

 

V. 2  Pravouhlý trojuholník a Lobačevského funkcia 

 

Nech je daný pravouhlý trojuholník  ABC (obr. 68). 

 Na polpriamku  AB  za  B  nanesieme úsečku dĺžky  β, zostrojíme bod  D (pre usporiadanie 

bodov platí µ[ABD]), v ktorom skonštruujeme kolmicu 
a

´DD . Priamka  
a

´DD   bude súbežkou 

k priamke  
a

CB .  Ku priamke 
a

CB zostrojíme aj súbežku  
a

´AA prechádzajúcu bodom A .  
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Obr. 68 

 

Platí                   |∠A´AB| = Π(c + β ) 

|∠A´AC| = Π( b ) 

Potom                 ∠A´AC = ∠A´AB + ∠BAC 

     Π(b) =  Π( c + β) +  Π( α )  (1) 

Podobne   

         Π(a) =  Π( c + α) +  Π( β )                (2) 

Z rovníc (1) a (2) vyplýva: 

Π( b) > Π(α) ⇒ α > b 

Π( a) > Π(β) ⇒ a < β 

Dôsledok. V pravouhlom trojuholníku dĺžka úsečky určujúcej veľkosť ostrého uhla 

priľahlého k odvesne je väčšia než dĺžka tejto odvesny.  

 

Dĺžka úsečky  α, resp.  β, však môže byť väčšia alebo menšia ako dĺžka prepony  c.  

Analyzujeme oba prípady. 

a) Nech  α <  c.  

Na prepone  AB  

zostrojíme bod  D  tak, 

aby  AD ≅ α  (obr. 69) 

a v bode  D  zostrojíme 

kolmicu  
a

´DD  na stranu  

AB. Doplníme súbežku  
a

´BB ku kolmici 
a

´DD . 

 

 
Obr. 69 

Pre uhly platí  

∠B´BD = ∠B´BC + ∠CBA, 

t. j.  

Π(c – α) = Π(a) + Π(β)  (3) 

Podobne, ak  β < c 

Π(c – β) = Π(b) + Π(α)  (4) 
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b) Uvažujme α > c.  

Na polpriamke  
a

AC   

zostrojíme bod  D  tak, aby  

AD ≅ α (pre usporiadanie 

bodov platí µ[ABD])  a opäť 

zostrojíme kolmicu  
a

´DD  na 

priamku  AB. Bodom B 

vedieme súbežku 
a

´BB   

k priamke  
a

´DD  (obr. 70). 

 
Obr. 70 

Platí 

∠ABB´ = π –  ∠B´BD 

∠ABC + ∠BCB´= π –  ∠B´BD 

Zapíšeme pomocou Lobačevského funkcie 
 

Π(β) + Π(a) = π– Π(α – c)                  (3´) 

 

Pri   β > c    platí        

Π(α) + Π(b) = π– Π(β – c)                      (4´) 

Po úprave dostaneme 

Π(β) + Π(a) =  Π(c – α) 

a 

Π(α) + Π(b) =  Π(c – β) 

 

 Z  rovníc (1), (2), (3)  a (4) získame systém (**) 

 

2Π(a) =  Π(c – α) +  Π(c + α)  (I´) 
 

2Π(b) =  Π(c – β) +  Π(c + β)  (II´) 
 

2Π(α) =  Π(c – β) – Π(c + β)           (III´) 
 

2Π(β) =  Π(c – α) –  Π(c + α)  (IV´) 
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Prenesieme úsečku dĺžky  β  na 

polpriamku  BC  a zostrojíme bod  D (pričom 

µ[BCD]),  v ktorom zostrojíme kolmicu  
a

´DD   

na priamku  BC  súbežnú s priamkou  
a

BA   

(orientácia priamok je vyznačená na obr. 71). 

Doplníme súbežku  
a

´CC k priamke  
a

´DD . Na 

polpriamke CA zostrojíme bod E tak, aby 

úsečka AE bola zhodná s úsečkou α a platilo 

µ[CAE]. V bode E zostrojíme kolmicu 
a

´EE  

na priamku CA.  

 

 
Obr. 71 

Potom   ∠ACD =  ∠ACC´ +  ∠C´CD, 

Odkiaľ                   Π( α + b) +  Π(β – a) = 
2
π        (V´) 

Podobne odvodíme rovnicu  

Π( β + a) +  Π(α - b) = 
2
π   (VI´) 

Týmto spôsobom sme získali  úplný systém rovníc (**).  

Všimneme si niektoré rovnice systému (**) a porovnáme ich s vybranými rovnicami 

systému (*)  z kapitoly IV.4. 

Vybrané rovnice zo systému  (*) 

2Π(vf) =  Π(ve – f ´) –  Π(ve +f ´) 

2Π(γ) =  Π(ve – f ´) + Π(ve +f ´) 

Π( f ´– e) + Π(vf  + γ) =  
2
π  

Rovnice systému  (**) 

2Π(α) =  Π(c – β) – Π(c + β) 

2Π(b) =  Π(c – β) +  Π(c + β) 

Π(β – a)  + Π( α + b)  = 
2
π  

Rovnice systému  (**)  možno dostať zo systému  (*)  tak, že položíme  

e = a, f = β´ , ve = c , vf = α , γ = b 
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Sformulujeme ako vetu. 

Veta V. 2. 1.  V Lobačevského rovine každému pravouhlému trojuholníku s prvkami  a, b, c, 

α, β  odpovedá Lambertov štvoruholník s prvkami 

e = a, f = β´ , ve = c, vf = α, γ = b   

a opačne, každému Lambertovmu štvoruholníku s prvkami  e, f, νe, νf, γ  odpovedá pravouhlý 

trojuholník s prvkami  a, b, c,α, β  podľa uvedených rovníc. 

 

Dôkaz vynechávame. Skôr sa zameriame na použitie vety v úlohe, ktorej riešenie sme zostali 

dlžní v kapitole V.1. 

 

Príklad V. 2. 1. Zostrojte pravouhlý trojuholník  ABC, ak poznáte veľkosti uhlov  λ  a  µ.  

Riešenie.  

 Rozbor 

Najprv k veľkostiam daných uhlov  λ  a  µ. zostrojíme úsečky dĺžok α, β.  

Úlohu riešime na základe vety V.2.1. Zostrojíme teda odpovedajúci Lambertov 

štvoruholník  EFGH. Bod  H  leží na prieniku ekvidištanty  e1 (určenej priamkou  m ⊥ FG  

a výškou  α) a súčasne na priamke  n ⊥ GF.  

 
Obr. 72 

Postup. 

1) α, Π(α) = λ 

2) β, Π(β) = µ 

3) β´ , β´ doplňujúca úsečka ku β, Π(β´) + Π(β) = π / 2 

4) GF,GF ≡ β’ 

5) m, m  ⊥ FG, F ∈ m 
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6) n, n ⊥ FG, G ∈ n 

7) e1, e1 ekvidištanta ku m vo výške α 

8) H , H ∈ e1 ∩ n 

9) h, h ⊥ m, H ∈ h 

10) E, E ∈ h ∩  m 

11) EFGH 

12) a, a ≡ EF, c ≡ HG 

13) ABC 

Konštrukcia 

 
Obr. 73 

Skúška. Podľa vety V.2.1. sú prvky zostrojeného trojuholníka ABC určené prvkami 

štvoruholníka EFGH. 

Diskusia. Pokiaľ  Π (α) + Π (β) < π / 2, úloha má vždy riešenie. Prienik ekvidištanty  e1  

s priamkou  n je neprázdna množina, nakoľko α > β´. 

 

Cvičenia 

1.Zostrojte Lambertov štvoruholník  EFGH  s ostrým uhlom vo vrchole  H, ak poznáte 

a) stranu  EF  a uhol pri vrchole  H 

b) stranu  FG  a uhol pri vrchole  H 

2.Zostrojte dvojpravouholník  ABCD  prvého druhu, ak poznáte: 

a) a, c, µ 

b) a, d, ν 

c) d, c, ν 
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V. 3  Všeobecný trojuholník 

 

Šesť prvkov  všeobecného trojuholníka nám dovoľuje zostaviť týchto šesť typov úloh. 

Zostrojiť trojuholník, ak poznáme  

a) dĺžky všetkých troch strán 

b) dĺžky dvoch strán a veľkosť uhla oproti jednej z nich 

c) dĺžky dvoch strán a veľkosť uhla nimi zovretého 

d) dĺžku strany a veľkosti dvoch uhlov k nej priľahlých 

e) veľkosti dvoch uhlov a dĺžku strany oproti jednému z nich  

f) veľkosti vnútorných troch uhlov 

V euklidovskej geometrii sa prípady d) a e) zlúčia do jedného. Prípad f) sa rieši 

pomocou podobnosti. 

Trojuholník má v Lobačevského rovine iné vlastnosti, než v rovine euklidovskej. To 

sa prejaví už pri vlastnostiach jeho priečok. Platia totiž nasledovné vety, ktorých dôkazy 

vynechávame. V prípade nutnosti ich nájdeme v [11].  

 
Veta V. 3. 1. Ak sa dve výšky  trojuholníka pretínajú, potom aj tretia výška prechádza 

priesečníkom prvých dvoch. 

Ak sú dve výšky  trojuholníka rozbežkami, potom aj tretia výška je rozbežkou ku každej 

z daných výšok, pričom všetky tri výšky majú spoločnú kolmicu. 

Ak sú dve výšky trojuholníka súbežkami, potom aj tretia výška s nimi súbežná.  

 

Veta V. 3. 2. Ak sa dve osi vonkajších uhlov  trojuholníka pretínajú, potom os vnútorného 

uhla pri treťom vrchole trojuholníka  prechádza ich spoločným  priesečníkom. 

Ak sú dve osi vonkajších uhlov  trojuholníka rozbežkami, potom os vnútorného uhla 

pri treťom vrchole trojuholníka je rozbežkou ku každej z daných osí. 

Ak sú dve osi vonkajších uhlov trojuholníka súbežkami, potom os  vnútorného uhla pri 

treťom vrchole s nimi súbežná.  

 

Veta V. 3. 3. Ak sa dve osi strán trojuholníka pretínajú, potom os tretej strany trojuholníka 

prechádza ich priesečníkom. 

Ak sú dve osi strán trojuholníka rozbežkami, potom os tretej strany trojuholníka je 

rozbežná s každou z daných osí. 
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Ak sú dve osi strán trojuholníka súbežkami, potom os tretej strany trojuholníka je 

súbežná s každou z daných osí. 
 
Príklad V. 3. 1. V trojuholníku ABC sú osi jeho strán rozbežky. Dokážte, že vrcholy 

trojuholníka ABC ležia na jednej ekvidištante! 

Riešenie. Nech F a D sú postupne stredy strán AC a BC trojuholníka ABC.  Zostrojíme  osi 

týchto strán (obr. 74).   

 

Obr. 74 

Podľa predpokladu ide o rozbežky, 

existuje  teda ich spoločná kolmica F´D´. 

Z vrcholov A, B, C zostrojíme kolmice na 

priamku F´D´ a ich päty označíme postupne 

A´, B´, C´. Získame Lambertove 

štvoruholníky A´F´FA, C´F´FC, C´D´DC  

a B´D´DB. 

Štvoruholníky A´F´FA a C´F´FC sú zhodné, 

pretože AF  ≅ CF a majú spoločnú stranu FF´, a potom odpovedajúce strany AA´ 

a C´C  sú tiež zhodné. 

Rovnakým spôsobom  dostaneme, že strana C´C je zhodná s B´B. Tým sme dokázali, 

že vrcholy trojuholníka ABC ležia na ekvidištante priamky F´D´.  

 

 Príklad V. 3. 2.  Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte dĺžku jeho ťažnice ta na 

stranu a, výšku va na túto stranu a veľkosť uhla µ pri vrchole B. 

Riešenie. 

Rozbor. 

Nech ABC  je hľadaný trojuholník. Pri 

vrchole B  má byť uhol veľkosti µ a 

vzdialenosť bodu A od priamky BC je 

určená výškou va. Bod A patrí 

ekvidištante e priamky, na ktorej leží 

jedno rameno uhla ABC. Zároveň bod 

A patrí druhému ramenu. Bod S ∈ BY 

ako stred strany BC leží na kružnici so 

stredom A a polomerom ta.  
Obr. 75 
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Postup. 

1) ∠XBY, | ∠XBY| = µ 

2) e, e  ekvidištanta ku 

priamke BY, | e, BY | = va 

3) A, A ∈ e ∩ BX 

4) k1, k1 ( A, ta) 

5) S, S ∈ k1 ∩ BY 

6) k2, k2 (S, |BS| ) 

7) C , C ∈ k2  ∩ BY 

8) ABC 

Konštrukcia 

 
Obr. 76 

Skúška. Bod S je stredom strany BC, pričom jeho vzdialenosť od bodu A určuje dĺžka danej 

ťažnice ta. Bod A má vzdialenosť od strany BC rovnú výške va, pretože sa nachádza na 

ekvidištante e. Veľkosť vnútorného uhla pri vrchole B v trojuholníku ABC je µ, pretože podľa 

1) tento uhol zvierajú priamky BX a BY.  Riešenie úlohy vyhovuje zadaniu. 

Diskusia. Ak ta  ≥ va a µ ≠ π /2,  má úloha dve riešenia. Ak µ = π /2  a súčasne 

 ta > va, úloha má jedno riešenie. Úloha nemá vyhovujúce riešenie pre ta  < va. 

 

Cvičenia 

1. Zostrojte rovnoramenný pravouhlý trojuholník, ak poznáte dĺžku jeho prepony. 

2. Sú dané veľkosti uhlov µ , ν a výška va v trojuholníku ABC. Zostrojte tento trojuholník! 

3. Zostrojte rovnostranný trojuholník, ak je daná veľkosť jeho vnútorného uhla. 

4. Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte dĺžku strany a a veľkosti uhlov λ a µ. 

5. Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte dĺžku strany a, veľkosť uhla λa výšku vb . 

6. Zostrojte Lambertov štvoruholník EFGH so zhodnými výškami, ak sú dané dĺžky týchto 

výšok. 

7. Zostrojte Lambertov štvoruholník EFGH so zhodnými výškami, ak poznáte dĺžku 

uhlopriečky EH. 
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V. 4.  Poznámka k trojuholníkom s asymptotickými vrcholmi 

 

Uvažujme o troch navzájom rôznobežných priamkach a, b, c , ktoré sa pretínajú v bodoch 

C ∈ a ∩ b, A ∈ b ∩ c, B ∈ a ∩ c. Body A, B, C sú vrcholy trojuholníka ABC (obr. 77, vľavo). 

 
Obr. 77 

Ak priamky a a c budú súbežkami, z pôvodného trojuholníka ABC vznikne útvar 

AB∞C, ktorý nazveme dvojuholníkom. 

 
Obr. 78 

Nie je ťažké dokázať (podľa vety uuu), že dva dvojuholníky sú zhodné, ak  

a) sa zhodujú v uhloch priľahlých ku strane konečnej dĺžky 

b) sa zhodujú v  strane konečnej dĺžky a v uhle k nej priľahlom.  
 

 Ak aj priamky b a c budú súbežkami (teraz berieme priamku c v opačnej orientácii), 

vzniknutý útvar  A∞B∞C nazveme jednouholníkom. 

Je pochopiteľné, že dva jednouholníky budú zhodné, ak sa budú zhodovať v uhle pri 

vrchole každého z nich. 

 
Z pohľadu neeuklidovskej geometrie sú dvojuholník a jednouholník zvláštne útvary so 

zaujímavými vlastnosťami. Vezmime napríklad len ich obsahy. 
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Každý z trojuholníkov AiBiC, i = 1, 2, … má konečný obsah Si, pričom postupnosť 

obsahov ( )∞
=1iiS  je rastúca (obr. 79). 

Je postupnosť ( )∞
=1iiS  zhora ohraničená? 

 

Nech K∞L∞M je ľubovoľný jednouholník. Vrcholom M zostrojíme kolmicu na priamku  

m ≡ K∞L∞  a jej pätu označíme O. Na polpriamke 
a

∞KL  zvolíme bod P1. Zostrojíme mu osovo 

súmerný obraz Q1  ∈ 
a

∞MK  podľa osi MO. Bodmi P1, Q1 vedieme kolmice na priamku m 

a ich päty postupne pomenujeme R1, S1.  

 Bodom Q1 vedieme druhú súbežku ku priamke 
a

∞ML . Priamka ∞LQ1

a
 pretne priamky 

MO a P1R1 postupne v bodoch T1, U1. Súbežka ∞KP1

a
 ku priamke 

a
∞ML je osovo súmerná 

podľa osi súmernosti MO, prechádza bodom T1 a pretína úsečku Q1S1 v bode V1. Bod V1 je 

obrazom bodu U1 v osovej súmernosti podľa priamky MO. V osovej súmernosti podľa osi 

P1R1 zostrojíme obraz  ∞LQ1

a
, ktorý pretne 

a
∞ML  v bode P2 . Ak v osovej súmernosti s osou 

MO zobrazíme priamku ∞KP2

a
, dostaneme jej obraz ∞LQ2

a
. Potom trojuholníky Q1V1T1 

a P1U1P2 majú rovnaký obsah. 

Zopakujeme celý postup pre bod Q2 a ďalšie body Qi , ktoré vzniknú týmto procesom. 

Získame sieť trojuholníkov, ktoré postupne vypĺňajú dvojuholník Q1ML∞ a zároveň im 

zhodné trojuholníky pokrývajú aj päťuholník S1R1P1MQ1 konečného obsahu (na obr. 80 sú 

označené zhodnými číslami). 

 Tento výsledok nás oprávňuje povedať, že obsah jednouholníka je tiež konečný . 

               V jednouholníku A∞B∞C 

zostrojímeme z bodu C kolmicu na 

priamku c a jej pätu označíme P. 

Na otvorenej úsečke CP budeme 

postupne voliť body Qi, i =  1, 2, 

3… tak, že Qi leží medzi Q i-1 a  

Qi+1.V každom bode Qi zostrojíme  
 

Obr.79 

 

kolmicu na úsečku CP, ktorá pretne priamky b, a postupne v bodoch Ai, Bi. 
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Obr. 80 

Konečný obsah bude mať aj útvar, ktorý vznikne z dvojuholníka A∞B∞C tak, že 

rôznobežky a, b „prejdú “ do súbežiek. 

 
Obr. 81 

Tento útvar nazývame trojnásobne asymptotickým trojuholníkom. 
Poznámka. Dvojuholník by sme mohli pomenovať ako jednonásobne asymptotický trojuholník a v prípade 

jednouholníka by išlo o dvojnásobne asymptotický trojuholník. 

 Dá sa dokázať, že pre obsah trojuholníka ABC v L – rovine platí vzťah  

( )[ ]CBA.kS 2 ∠+∠+∠−π=  

Výraz ( )CBA ∠+∠+∠−π  vyjadruje rozdiel veľkosti priameho uhla a súčtov 

veľkostí vnútorných uhlov trojuholníka ABC a  nazýva  sa defektom trojuholníka ABC.  

Pre  trojnásobne asymptotický trojuholník platí  

π.2kS = , 

čo súhlasí s tým, že ide o trojuholník konečného a súčasne najväčšieho obsahu. 

Číselná hodnota obsahu závisí od konštanty k, ktorá vystupuje vo vzorci pre neeuklidovskú 

vzdialenosť. 
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Každý začiatok je ťažký. 
   Anonym 

 
VI. Analytické vyjadrenie Lobačevského funkcie a jej využitie 

v trigonometrii neeuklidovského trojuholníka. 
 

Vzťah medzi veľkosťou ostrého uhla a dĺžkou úsečky vyjadruje Lobačevského funkcia 

Π(x). Pokúsime sa, na základe znalostí Poincarého polrovinového modelu, odvodiť analytické 

vyjadrenie tejto monotónne klesajúcej funkcie.  

V Lobačevského rovine ξ zvolíme bod P a týmto bodom vedieme priamku druhého 

druhu, pričom Sp je prienik príslušných euklidovských priamok. Skonštruujeme priamku p 

prvého druhu tak, aby euklidovská kružnica p mala stred Sp a polomer r. Euklidovské body U, 

V sú na prieniku euklidovskej kružnice p a priamky x.  Prienik priamky p s priamkou PSp  

bude bod P´ (obr. 82). Ďalej zostrojíme súbežku  s  k priamke p prechádzajúcu bodom P. 

Označíme α uhol súbežnosti  a z euklidovskú dĺžku úsečky PP´. 

 
Obr. 82 

 

Pre neeuklidovskú vzdialenosť λ ( )'PP  v L – rovine platí 

x´=λ( PP´ )
r

rzln.k +
=  

Z vlastností obvodového a stredového uhla dostaneme 
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2
90 α

−°=∠ PPVS  

Z euklidovského pravouhlého trojuholníka PSpV vypočítame 

2
tg

rz
r

2
90ctg α

=
+

=





 α

−°  

Potom  
( )
k
PP

etg
'

2

λα −
= ,  

čo niekedy zapisujeme       ( ) k
x

extg
'

2

' −
=

π . 

Posledný napísaný vzťah je známy ako Lobačevského vzorec. Všeobecnejšie 

odvodenie je možné nájsť [5].  

 

Príklad VI. 1.  Vyjadrite dĺžky strán trojuholníka ABC  pomocou veľkostí jeho vnútorných 

uhlov. 

Riešenie. Nech strana BC  je na priamke druhého druhu, označíme prvky podľa obr. 83. 

 
Obr. 83 

Pre dĺžku  a platí  

HB
HC

ln.ka = . 

Odtiaľ 
 

HB
HC

e k
a

=      a       
HC
HB

e k
a

=
−

. 



 86  

Použijeme definíciu hyperbolickej funkcie  a dosadíme 
 

HCHB
HCHB

ee
k
a k

a
k
a

.
.

2
1.

2
1cosh

22 +
=










+=

−

. 

Pomocou Pytagorovej vety pre euklidovské trojuholníky OBH a O´CH získame tieto rovnice 
 

22222 OHOAOHOBHB −=−=  
22222 '''' HOAOHOCOHC −=−= . 

Ich sčítaním a aplikovaním kosínusovej vety na trojuholník OAO´ dostaneme 
( ) ( )

( ) ( )

H'OOH.2cosC'OOB.2

H'OOH.2'OOcosA'OOA.2'OO

H'OOH.2H'OOHcosA'OOA.2'OO

H'OOHA'OOAHCHB

22

22

222222

−λ=

=−−λ+=

=−+−λ+=

=+−+=+

 

 
Dosadíme a vypočítame 
 

HCHB
H'OOH

cos.
HCHB

C'OOB
k
acosh −λ=  

Z pravouhlých euklidovských trojuholníkov OBH a O´CH  máme rovnice 
 

µ
=

sin
1

HB
OB

     ,    
ν

=
sin

1
HC

C'O
 

 

µ= gcot
HB
OH

   ,   ν−= gcot
HC

H'O
 

Nahradíme podiely funkciami uhlov, upravíme a získame vzťah 
 

νµ
νµ+λ

=
sinsin

cos.coscos
k
acosh .   (1) 

Cyklickou výmenou 
 

νλ
νλ+µ

=
sinsin

cos.coscos
k
bcosh  

 

µλ
µλ+ν

=
sinsin

cos.coscos
k
ccosh  

 
Príklad VI. 2.  Odvoďte vzťah medzi veľkosťami uhlov a dĺžkami strán neeuklidovského 

trojuholníka.  
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Riešenie. Tento príklad vyriešime pomocou predchádzajúcich vzťahov pomerne ľahko. Pre 

hyperbolické funkcie platí  
 

1coshsinh 2 −=
k
a

k
a

. 

Po dosadení vzťahu (1) a následnej úprave vypočítame 

( ) ( )
( )2

2

sin.sin
sin.sincos.coscos

k
asinh

νµ
νµ−νµ+λ

= . 

Potom 
 

νµλ
=

λ sin.sin.sin
Q

sin
k
asinh

, 

kde  

1cos.cos.cos2coscoscos
...sin.sincos.coscos.cos.cos2cosQ

222

22222

−νµλ+ν+µ+λ=

=νµ−νµ+νµλ+λ=
 

Výraz je symetrický vzhľadom k λ, µ  a  ν, preto môžeme písať  

νµλ
=

ν
=

µ
=

λ sin.sin.sin
Q

sin
k
csinh

sin
k
bsinh

sin
k
asinh

. (2) 

Tento výraz predstavuje „neeuklidovskú sínusovu vetu“. 

 

Príklad VI. 3.  Vyjadrite uhol v trojuholníku pomocou dĺžok jeho strán. (Odvoďte vzťah pre 

„neeuklidovskú kosínusovu vetu “). 

Riešenie. Použijeme už dokázané vzťahy. Najprv vypočítame pomocné výrazy (a) a (b) 

 

( ) ( )
νµλ

µλ+ννλ+µ
=

sin.sin.sin
cos.coscos.cos.coscos

k
ccosh

k
bcosh 2   (a) 

Ďalej vieme, že 

νλ
=

sin.sin
Q

k
bsinh   a    

µλ
=

sin.sin
Q

k
csinh . 

Vzťah (b) 
 

νµλ
λ

=λ
sin.sin.sin

cos.Qcos
k
csinh.

k
bsinh 2 .  (b) 



 88  

 

Po ich odčítaní a následnej úprave 

 
k
acosh

sin.sin
cos.coscos.....cos

k
c.sinh

k
bsinh-

k
c.cosh

k
bcosh =

νµ
νµ+λ

==λ  

Odtiaľ  
 

k
csinh.

k
bsinh

k
acosh

k
ccosh.

k
bcosh

cos
−

=λ   (3) 

Opäť cyklickou výmenou  
 

k
csinh.

k
asinh

k
bcosh

k
ccosh.

k
acosh

cos
−

=µ  

 

k
bsinh.

k
asinh

k
ccosh

k
bcosh.

k
acosh

cos
−

=ν . 

Ak špeciálne položíme ν = π/2, dostaneme „neeuklidovskú Pytagorovu vetu“ v tvare 

k
b

k
a

k
c cosh.coshcosh = ,  

ktorej slovné vyjadrenie znie:  

Hyperbolický kosinus prepony pravouhlého neeuklidovského trojuholníka sa rovná 

súčinu hyperbolických kosinusov jeho odvesien. 

Preskúmajme ešte posledný vzťah tak, že rozvinieme hyperbolické funkcie do 

mocninových radov  





















+








+








+





















+








+








+=+








+








+ ...
!4!2

1....
!4!2

1...
!4!2

1

424242

k
b

k
b

k
a

k
a

k
c

k
c

, 

odstránime zátvorky a vynásobíme rovnicu výrazom 2k2 

...
12

2...
12 2

2244
22

2

4
2 +

++
++=++

k
cbcbba

k
cc  

Pre ∞→k  máme v limite Pytagorovu vetu  
222 bac +=  
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Vrátime sa ešte k hyperbolickej sínusovej vete. Ide o fundamentálnu vetu 

hyperbolickej geometrie v rovine. Je vhodné použiť ju k odvodeniu analogických viet ako sú 

Menelaova a Cevova veta v euklidovskej geometrii. Dôkazy v prípade hyperbolickej roviny si 

čitateľ ľahko vykoná sám, prípadne ich nájde v [31]. Skôr ako vety uvedieme, definujeme 

pojem deliaceho pomeru v hyperbolickej rovine. 

 

Definícia IV. 1 .  Nech A, B, C sú tri navzájom rôzne kolineárne L-body. 

Hyperbolickým deliacim pomerom nazývame reálne číslo 

 

k
BCsinh

k
ACsinh

ABC =  , 

kde AC, BC znamenajú L-dĺžky úsečiek AC, BC. Hyperbolický deliaci pomer 

〈ABC〉 je kladný, keď µ[ABC] alebo µ[CAB] a záporný pre prípad µ[ACB].  

 

Veta IV. 1 (hyperbolická Menelaova veta)  

Nech je daný trojuholník ABC. Nech C´, A´, B´ sú body ležia postupne na priamkach AB, BC, 

CA, ktoré nesplývajú so žiadnym vrcholom trojuholníka ABC.  

Body C´, A´, B´ ležia na jednej priamke vtedy a len vtedy, keď platí 

〈ABC´ 〉 . 〈BCA´ 〉 . 〈CAB´ 〉  = 1. 

 

Veta IV. 2. (hyperbolická Cevova veta) 

Nech je daný trojuholník ABC. Nech C´, A´, B´ sú body ležia postupne na priamkach AB, BC, 

CA, ktoré nesplývajú so žiadnym vrcholom trojuholníka ABC.  

Priamky CC´, AA´, BB´ prechádzajú jedným bodom vtedy a len vtedy, keď sa po 

dvojiciach pretínajú a platí 

〈ABC´ 〉 . 〈BCA´ 〉 . 〈CAB´ 〉  = - 1. 

Cvičenia 

1. V zmysle označenia na obr. 82 vypočítajte 
k
ycosh . 

2. V pravouhlom neeuklidovskom trojuholníku  odvoďte závislosť medzi:  

a) dĺžkou odvesny, prepony a veľkosťou jedného z ostrých uhlov 

b) dĺžkami odvesien a veľkosťou jedného ostrého uhla 



 90  

3. Pravouhlé neeuklidovské trojuholníky A1B1C1  a A2B2C2 majú zhodné vnútorné uhly 

pri vrcholoch A1 a A2. Vypočítajte 

k
a
k
a

2

1

sinh

sinh
. 

4. Hyperbolické funkcie vo vzťahoch (2) a (3) rozviňte do mocninových radov a uvažujte 

limitu pre k →∞. 

5. Upravte vzťah (2) pre pravouhlý trojuholník s pravým uhlom vo vrchole C.  

6. Dokážte Menelaovu vetu uvedenú v kapitole. 

7. Je daný trojuholník ABC a jemu vpísaná kružnica k, ktorá sa dotýka strán AB, BC a CA 

postupne v bodoch C´, A´a B´. Dokážte, že priamky CC´, BB´a AA´ prechádzajú jedným 

bodom ležiacim vo vnútri trojuholníka ABC. 
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Sláva všetkým veľkým geometrom, ktorí 
napísali hrubé knihy o geometrii, kde 
nebol ani jeden obrázok. Ich predstavivosť 
bola taká, že ich nepotrebovali. 

Colerus 
 

VII. Ďalšie modely Lobačevského roviny. 

 

Axiomatická sústava nejakej teórie má často viac modelov. V tejto kapitole len 

informatívne uvedieme niektoré ďalšie modely Lobačevského planimetrie v rovine.  

 

VII. 1 Poincarého kruhový model 

Model je istou modifikáciou nami používaného Poincarého modelu.  

 
Obr. 86 

V euklidovskej rovine zostrojíme kružnicu 

k(S,r).Všetky body patriace kruhu 

ohraničeného kružnicou k s výnimkou 

bodov kružnice k predstavujú body L–

roviny. Ak p je kružnica kolmá na 

základnú kružnicu k, tak L–priamkou 

nazveme prienik kruhu ohraničeného 

kružnicou k s kružnicou p. L–priamkou 

nazveme aj každý priemer kružnice k. Po 

vhodnej interpretácii základných vzťahov 

medzi základnými objektmi bude splnená 

celá sústava planimetrických axióm  L–roviny. 

VII. 2  Beltramiho –Kleinov model 

Ide o jeden z najznámejších modelov. Zostrojíme ľubovoľnú kružnicu k(S, r).  

L–bodmi nazveme euklidovské body vo vnútri kruhu 

ohraničeného kružnicou k, pričom body kružnice 

k z našich úvah opäť vylúčime. Tetivy kružnice k sú L–

priamkami. Vzťahy incidencie a usporiadania platia 

v bežnom euklidovskom slova zmysle. Zhodnosť L–

úsečiek sa zavádza pomocou neeuklidovskej 

vzdialenosti dvoch   L–bodov. Nech UV je tetiva 

kružnice k, na ktorej ležia L–body A, B.  
Obr. 87 
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Neeuklidovská vzdialenosť L–bodov A, B je číslo   ( ) 









=

AV
UA

BV
UB

kAB :ln.λ . 

Dve L – úsečky AB, CD sú zhodné, ak platí  ( ) ( )CDAB λλ = . 

 

Vzájomné „ prepojenie “ medzi jednotlivými modelmi ukazuje nasledujúci obrázok. 

 
Beltramiho – Kleinov model kolmo 
premietneme na guľovú plochu 
 
 
 
 
 
 
  K 
 
 
 
 

Útvary na guľovej ploche premietneme stredovým premietaním na rovinu  
kolmú k rovine π 
       
 

Poincareho model 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    Poincarého kruhový model  

stredové premietanie z bodu S 
na rovinu π  

                                                                                     
 
 

 
 

 

 

Obr. 88 
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VII. 3  Modely na plochách 

Doteraz spomenuté modely L–roviny boli vybudované euklidovskými prostriedkami 

a všetky v euklidovskej rovine, resp. rozšírenej euklidovskej rovine.  

Uvažujme o ploche zápornej 

konštantnej krivosti (taká plocha 

tvarom pripomína rotačný jednodielny 

hyperboloid, ten však nie je vyhovujúcou 

plochou) Plocha tejto vlastnosti je 

vhodným „ základom “ pre 

budovanie Lobačevského geometrie 

v rovine. Na obr. 89 je znázornená 

konštrukcia súbežky p1 idúcej 

bodom P neležiacim na priamke g. 

                   Obr. 89 

Inou vhodnou plochou je plocha, ktorá vznikne rotáciou krivky nazývanej traktrix okolo osi x. 

Parametrické rovnice krivky sú 

x = 1/cosh(t) 

y = t - tanh(t) 

 

Obr. 90 

 

 
Obr. 91 
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VIII. Poznámka k eliptickej geometrii v rovine. 

 
Eliptická geometria je výrazne odlišná od predchádzajúcich dvoch geometrií. 

Vysvetlíme  podstatu  eliptickej planimetrie na modeli. 

           

Nech je daná v euklidovskom priestore E3 

guľová plocha Σ so stredom S a polomerom r. Pod 

pojmom bod eliptickej roviny sa rozumie každá dvojica 

bodov guľovej plochy Σ , ktoré sú stredovo súmerné 

podľa bodu S. Eliptickou priamkou nazveme hlavnú 

kružnicu, kružnicu so stredom v bode S. 

 

 
                Obr. 92 

Poznámka. Je nutné, aby body A, A´ (obr. 92) predstavovali jeden bod eliptickej roviny. Ak by tomu tak nebolo, 

týmito dvomi rôznymi bodmi guľovej plochy by prechádzalo nekonečne veľa navzájom rôznych priamok, čo 

odporuje jednej z axióm incidencie. 

 

Prijatím dvojice bodov A, A´ za jeden bod eliptickej roviny sa výrazne zmenila 

podstata tejto roviny oproti rovine euklidovskej alebo Lobačevského.  

V predchádzajúcich dvoch geometriách priamka rozdelí príslušnú rovinu na dve 

polroviny.  V eliptickej rovine tomu tak nie je. Priamka p naznačená na obr. 92 nerozdeľuje 

eliptickú rovinu, pretože eliptický bod je súčasne v oboch euklidovských polguľových 

plochách. 

Rozdiel  je aj medzi hlavnou kružnicou guľovej plochy a eliptickou priamkou, napr. na 

eliptickej priamke je miera úsečky ohraničená, pretože vzdialenosť eliptických bodov sa 

definuje ako minimum veľkostí euklidovských uhlov ∠ASB a ∠ASB´, kde S je stred guľovej 

plochy. 

Euklidova rovina je limitný prípad Lobačevského roviny. V tomto zmysle, ani 

eliptická rovina nie je výnimkou. Predstavme si euklidovskú rovinu α, ktorej sa dotýka 

guľová plocha Σ. Ak pre polomer r  guľovej plochy Σ platí r→∞, geometria na povrchu 

guľovej plochy „ prechádza “ na geometriu euklidovskej roviny α. Na druhej strane sa 

nedopustíme veľkej chyby, ak v okolí bodu eliptickej roviny - miesta dotyku roviny α 

a guľovej plochy Σ -  budeme pracovať tak, ako  by to bola rovina euklidovská.
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