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Technické konstrukce paraboly 

Technické konstrukce paraboly nesouvisejí s definicí paraboly, ale vycházejí z jejích vlastností. 

Tětivová konstrukce paraboly 

Tětivovou konstrukci paraboly použijeme, je-li parabola určena osou o, vrcholem V a obecným 

bodem M paraboly. 

Popis konstrukce: 

1) Bodem M vedeme rovnoběžku s osou o. Dále sestrojíme kolmice k ose o v bodech M a V. 

Označením získaných průsečíků P, R dostaneme obdélník VPMR. 

2) Rozdělíme úsečky VR, RM na 5 stejných dílů (obecně na libovolný počet dílů), označíme je 1 až 4 

a 1´ až 4´. 

3) Body 1 až 4 vedeme postupně přímky p₁ až p₄ rovnoběžné s osou o. 

4) Sestrojíme úsečky V1´ až V4´. 

5) Průsečíky 𝐩₁ ∩ 𝐕𝟏´ až 𝐩𝟒 ∩ 𝐕𝟒´jsou body paraboly. 

6) Body pod osou o můžeme doplnit použitím osové souměrnosti podle osy o. 

7) Všechny sestrojené body včetně vrcholu V a zadaného bodu M spojíme plynulou křivkou podle 

křivítka. Pozor, přímka VR je vrcholovou tečnou paraboly! 
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Obrázek: Tětivová konstrukce paraboly. 

Tečnová konstrukce paraboly 

Pro tečnovou konstrukci je parabola určena dvěma tečnami t₁, t₂ s body dotyku T₁, T₂, kvůli konstrukci 

musí být dostupný průsečík R obou tečen. Na konstrukci je zajímavé, že nesestrojujeme body 

paraboly, ale pouze její tečny. Parabolu pak dostáváme jako obálku tečen. 

Popis konstrukce: 

1) Úsečky T₁R, T₂R rozdělíme na 5 stejných dílů (obecně na libovolný počet dílů). Na jedné úsečce je 

označíme 1 až 4 ve směru od bodu R, na druhé úsečce 1´ až 4´ve směru k bodu R. 

2) Sestrojíme přímky 11´ až 44´, což jsou tečny hledané paraboly, bohužel bez bodů dotyku. 

3) Parabolu narýsujeme křivítkem jako obálku tečen. Znamená to, že se každé z narýsovaných tečen 

dotýká a prochází zadanými body dotyku T₁, T₂. 

4) Je zřejmé, že čím hustší dělení zvolíme, tím je tvar paraboly zřetelnější a samozřejmě také 

přesnější. 
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Obrázek: Tečnová konstrukce paraboly. 
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