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Pravidelné n-úhelníky 

Pravidelný n-úhelník (n je přirozené číslo větší než 2) je obrazec, který je složený z n rovnoramenných 

trojúhelníků. Má n vrcholů, n stran, které mají stejnou velikost, také všechny vnitřní úhly jsou stejně 

velké Pravidelný n-úhelník sestrojíme jednoduše tak, že jej vepíšeme do kružnice. Na následujícím 

obrázku jsou znázorněny konstrukce, kterými sestrojíme velikosti stran některých n-úhelníků, jejich 

popis je uveden u jednotlivých n-úhelníků. 

 

Obrázek: Pravidelné n-úhelníky. 
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Pravidelný trojúhelník (n = 3) 

 Pravidelný trojúhelník je trojúhelník, který má všechny tři strany stejně dlouhé, jedná se teda 

o rovnostranný trojúhelník. 

 Pokud známe délku strany, použijeme pro sestrojení trojúhelníku klasickou konstrukci. 

 Máme-li vepsat rovnostranný trojúhelník kružnici, konstrukce je zřejmá z obrázku. Kružnice 

k₁ sestrojená v bodě O₁ o poloměru zadané kružnice vytíná na kružnici k tětivu. Ta je stranou 

a₃ rovnostranného trojúhelníku. 

Pravidelný čtyřúhelník (n = 4) 

 Pravidelný čtyřúhelník = čtverec. 

 Strana čtverce je na obrázku označena a₄. Dostaneme ji spojením krajních bodů svislého 

a vodorovného průměru kružnice. 

Pravidelný pětiúhelník (n = 5) 

 Tvar pravidelného pětiúhelníku bývá označován pojmem pavéza. 

 Stranu a₅ sestrojíme takto: 

 sestrojíme kružnici 𝑘2(𝑂2;  𝑟 =  |𝑂2𝑅|); 

 kružnice 𝑘2 protíná vodorovný průměr v bodě P; 

 strana a₅ je rovna velikosti úsečky PR. 

 

Obrázek: Pravidelný pětiúhelník. 
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Pravidelný šestiúhelník (n = 6) 

 Vrcholy pravidelného šestiúhelníku umí narýsovat každý z nás, ani o tom neví. Oblíbeným 

obrázkem dětí je narýsovat kružnici a nanést na ni šestkrát stejný poloměr, čímž se vrátí do 

počátečního bodu. A to je právě konstrukce pravidelného šestiúhelníku. 

 Strana pravidelného šestiúhelníku a₆ je rovna poloměru r zadané kružnice. 

Pravidelný sedmiúhelník (n = 7) 

 Stranu a₈ pravidelného sedmiúhelníku sestrojíme takto: 

 nejprve určíme střed úsečky AS, označíme jej O₂; 

 bodem O₂ sestrojíme kolmici k poloměru AS, ta protíná kružnici k v bodě V; 

 strana a₇ má velikost úsečky O₂V. 

 

Obrázek: Pravidelný sedmiúhelník. 

Pravidelný osmiúhelník (n = 8) 

 Stranu a₈ pravidelného osmiúhelníku sestrojíme takto: 

 sestojíme osu o pravého úhlu, ta protne kružnici k v bodě T; 

 strana a₈ má velikost úsečky AT. 
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Pravidelný desetiúhelník (n = 10) 

 Stranu a₁₀ sestrojíme takto: 

 sestrojíme kružnici 𝑘2(𝑂2;  𝑟 =  |𝑂2𝑅|); 

 kružnice 𝑘2 protíná vodorovný průměr v bodě P; 

 strana 𝑎10 je rovna velikosti úsečky SP. 

Pravidelný dvanáctiúhelník (n=12) 

 strana a₁₂ je rovna velikosti úsečky BM, kde bod M je průsečík kružnice k₁ s kružnicí k. 
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