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Základní geometrické konstrukce 

Běžné konstrukční čáry rýsujeme tenkou čarou, osy čerchovanou a výsledek výkresu tlustou čarou. 

Uvedeme si základní geometrické konstrukce, které budeme dále používat. 

Rýsování rovnoběžek 

Rovnoběžky rýsujeme použitím dvou pravítek, z nich aspoň jedno je trojúhelník. Jednu stranu 

trojúhelníku přiložíme k narýsované přímce. K volné straně trojúhelníku přiložíme druhé pravítko, 

podél kterého trojúhelníkem posunujeme. 

Rýsování kolmic 

Známým způsobem rýsování kolmic je použití pravítka s ryskou. 

Druhým způsobem je použitím dvou pravítek, z nichž aspoň jedno je trojúhelník: 

 K narýsované přímce přiložíme přeponu pravoúhlého trojúhelníku; 

 k jedné odvěsně trojúhelníku přiložíme pomocné pravítko; 

 trojúhelník otočíme k pomocnému pravítku druhou odvěsnou (nesmíme jej přitom překlopit); 

 podél přepony trojúhelníku narýsujeme přímku kolmou k zadané přímce. 
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Osa úsečky, střed úsečky 

 V krajních bodech A, B úsečky sestrojíme kružnice stejného poloměru, většího než polovina 

úsečky. 

 Přímka, která prochází průsečíky těchto kružnic, je osa o úsečky. 

 Osa protíná úsečku v jejím středu S. 

 

Obrázek: Osa úsečky. 

Osa úhlu 

 Sestrojíme kružnici k libovolného poloměru se středem ve vrcholu V úhlu, na každém rameni úhlu 

dostaneme průsečík – body A, B. 

 Sestrojíme dvě další kružnice se stejným poloměrem, jejich středy leží v bodech A, B. 

 Přímka určená průsečíkem kružnic a vrcholem V je osa o úhlu. 

 

Obrázek: Osa úhlu. 
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Dělení úsečky na stejné díly 

 Krajním bodem úsečky, např. bodem A, vedeme pomocnou polopřímku. 

 Kružítkem na ni naneseme požadovaný počet dílů libovolné velikosti. 

 Poslední bod pomocné polopřímky spojíme s druhým krajním bodem úsečky – bodem B. 

 Rovnoběžky s danou spojnicí vedené každým bodem polopřímky rozdělí úsečku na stejné díly. 

 

Obrázek: Dělení úsečky na stejné díly. 
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