Čo zatajujú skriptá z planimetrie
alebo

Feuerbachova kružnica na Eulerovej priamke
Úvod
Vyučujem rád. V matematike môžete zažiť veľa zábavy, vidieť a spoznať veľa
nového, keď učíte správnu triedu planimetriu. Tak sme sa jedného dňa dostali v mojej
kvinte až k Eulerovej priamke a Feuerbachovej kružnici.
V stredoškolských skriptách Základy planimetrie (Boček, Leo, SPN, 1987) je
v 10. kapitole definovaná Eulerova priamka a v 15. kapitole Feuerbachova kružnica
bez uvedenia akéhokoľvek vzájomného vzťahu. Takisto nie je uvedený ani (v skutočnosti veľmi jednoduchý) vzťah na výpočet polomeru Feuerbachovej kružnice. Pôvodne som preto nadobudol dojem, že tieto dva poznatky sú tak zložité, že nie je možné
rozprávať o nich prvákom. Tento názor som však po nejakom čase radikálne zmenil,
pretože prváci nielenže tieto dva poznatky pochopia, ale ich odvodenie je aj výstižnou aplikáciou (neprávom) nepopulárneho a pre žiakov náročného učiva o rovnoľahlosti. Nakoniec ma k odvodeniu týchto vzťahov vyprovokovali žiaci v diskusii o príkladoch pred písomkou.
Najprv teda pár slov o tom, čo je Eulerova priamka a Feuerbachova kružnica.
Označenia
V trojuholníku ABC zavedieme nasledovné označenia:
V – ortocentrum (priesečník výšok)
T – ťažisko
S – stred opísanej kružnice
R – polomer opísanej kružnice
A1 , B1 , C1 – stredy strán v poradí BC, AC, AB
A2, B2, C2 – päty výšok z vrcholov v poradí A, B, C
A3, B3, C3 – stredy úsečiek v poradí AV, BV, CV
F – stred Feuerbachovej kružnice
Eulerova priamka
V každom trojuholníku ležia body V, T a S na jednej priamke. Táto priamka sa nazýva Eulerova. Hlavnou ideou dôkazu je, že rovnoľahlosť Λ so stredom T a koeficientom –2 zobrazuje stredy strán trojuholníka ABC do vrcholov trojuholníka ABC,
t.j. A1 → A, B1 → B, C1 → C. V rovnoľahlosti Λ sa preto osi strán trojuholníka ABC
zobrazujú do výšok trojuholníka (zachováva sa totiž rovnobežnosť), a preto sa bod
S zobrazí do bodu V. Teda nielenže body V, T, S ležia na jednej priamke v tomto
poradí, ale platí aj VT = 2 ⋅ TS .
Feuerbachova kružnica (kružnica deviatich bodov)
V každom trojuholníku leží 9 bodov A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 na jednej
kružnici. Táto kružnica sa nazýva Feuerbachova (kružnica deviatich bodov).
Dôkaz: Najprv dokážeme, že A1B1A3B3 je obdĺžnik. Úsečka A1B1 je strednou

priečkou trojuholníka ABC a takisto A3B3 je strednou priečkou trojuholníka ABV.
Úsečky A1B1, A3B3 sú teda rovnobežné s úsečkou AB a dĺžky obidvoch sa rovnajú
polovici dĺžky strany AB. Ďalej úsečka A1B3 je strednou priečkou trojuholníka BCV
a takisto A3B1 je strednou priečkou trojuholníka ACV. Úsečky A1B3, A3B1 sú teda
rovnobežné s úsečkou CV a ich dĺžky sa rovnajú polovici dĺžky tejto úsečky. Navyše
platí A1B3 ⊥ A1B1 , lebo CV ⊥ AB . Štvoruholník A1B1A3B3 je teda naozaj obdĺžnik.
Jeho uhlopriečky sa navzájom rozpoľujú. Ich priesečník označíme F. Analogicky platí , že A1C1A3C3 a B1C1B3C3 sú tiež obdĺžniky. Uhlopriečka A1A3 je spoločná pre dva
z týchto obdĺžnikov, t.j. priesečníky uhlopriečok dvoch obdĺžnikov sú totožné a uhlopriečky sú zhodné. Použitím spoločnej uhlopriečky B1B3 dokážeme, že bod F je priesečníkom uhlopriečok vo všetkých troch obdĺžnikoch a všetkých 6 bodov A1, B1, C1,
A3, B3, C3 leží na kružnici k so stredom F. Pokiaľ C1 = C2 (to nastane práve vtedy,
keď trojuholník ABC je rovnoramenný s ramenami AC, BC), leží bod C2 na kružnici
k. Pokiaľ C1 ≠ C2 , tak trojuholník C1C2C3 je pravouhlý a jeho prepona C1C3 je priemerom kružnice k. Podľa Talesovej vety leží potom bod C2 na kružnici k. Analogické
úvahy platia aj pre body A2 a B2, a tým je veta dokázaná.
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Špeciálne prípady
Rovnostranný trojuholník
Eulerova priamka nie je jednoznačne určená (body V, T, S splývajú). Je to jediný taký
trojuholník, pretože sa dá dokázať, že ak dva z bodov V, T, S splývajú (t.j. podľa

vzťahu VT = 2 ⋅ TS splývajú všetky tri), tak trojuholník je rovnostranný. Feuerbachova kružnica je totožná s vpísanou kružnicou.
Pravouhlý trojuholník
Na Eulerovej priamke leží ťažnica na preponu. Ťažnica na preponu je priemerom
Feuerbachovej kružnice.
Polomer Feuerbachovej kružnice
Už v dvoch špeciálnych prípadoch sme videli, že polomer Feuerbachovej kružnice sa
rovná polovici polomeru R opísanej kružnice. Nie je to náhoda, platí to v každom
trojuholníku.
Dôkaz: Feuerbachova kružnica je opísanou kružnicou trojuholníku A1B1C1, čo je
trojuholník vytvorený zo stredných priečok trojuholníka ABC. Preto má polovičné
všetky zodpovedajúce dĺžky vzhľadom na trojuholník ABC. Teda aj dĺžku polomeru
opísanej kružnice.
Súvislosť Eulerovej priamky a Feuerbachovej kružnice
1
Ak si bližšie všimneme rovnoľahlosť Ψ(V, k = ), vidíme, že z vlastností
2
rovnoľahlosti vyplýva: stred S opísanej kružnice trojuholníku ABC sa zobrazí do
stredu F Feuerbachovej kružnice. Preto body S, F, V ležia na jednej priamke tak, že
bod F je stred úsečky SV. To však znamená, že stred Feuerbachovej kružnice leží na
Eulerovej priamke v každom trojuholníku. Navyše body V, F, T, S ležia na Eulerovej
priamke v tomto poradí a pomer dĺžok úsečiek VF : TS : TF sa rovná 3 : 2 : 1 .
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