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Abstrakt. Příspěvek shrnuje základní poznatky o Simsonově přímce a obsahuje
řadu úloh, k jejichž řešení lze Simsonovu přímku využít.

Simsonova přímka je užitečným nástrojem k řešení některých geometrických úloh,
které se objevují v olympiádách a dalších soutěžích. Je tedy výhodné o ní vědět a
naučit se ji používat – přesně to bude obsahem přednášky.

Věta. (Simsonova přímka) Mějme trojúhelník ABC a bod P . Pak paty kolmic

z bodu P na přímky BC, CA a AB leží na jedné přímce, právě když bod P leží na

kružnici opsané trojúhelníku ABC. Tato přímka se nazývá Simsonova přímka bodu

P vzhledem k trojúhelníku ABC.
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Užitečné vlastnosti

(a) Simsonovou přímkou vrcholu trojúhelníka je výška na protější stranu.
(b) Simsonovou přímkou obrazu vrcholu podle středu kružnice opsané je protější
strana.
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(c) Je-li S střed kružnice opsané, pak Simsonovy přímky bodů P a Q svírají
úhel 1

2
|∢PSQ|.

(d) Je-li H ortocentrum, pak Simsonova přímka bodu P půlí úsečku PH.
(e) Mají-li dva trojúhelníky společnou kružnici opsanou, pak úhel Simsonových
přímek bodu P vzhledem k těmto trojúhelníkům nezávisí na volbě bodu P .

Cvičení. Ukažte, že Simsonovy přímky protějších bodů na kružnici opsané danému
trojúhelníku se protínají na kružnici devíti bodů tohoto trojúhelníka.

Cvičení. Ukažte, že obrazy přímky procházející ortocentrem podle stran trojúhel-
níka se protínají v jednom bodě na kružnici opsané.

Sbírka příkladů

Příklad 1. V trojúhelníku ABC protne výška z vrcholu A kružnici opsanou po-
druhé v bodě P . Ukažte, že Simsonova přímka bodu P je rovnoběžná s tečnou ke
kružnici opsané v bodě A.

Příklad 2. Mějme trojúhelník ABC a přímku, která protíná strany BC, AC a AB
postupně v bodech R, S a T . Označme P průsečík kružnic opsaných trojúhelníkům
ABC a RSC. Ukažte, že čtyřúhelník APST je tětivový.

Příklad 3. Na přímce jsou dány body A, B, C a mimo ni bod P . Dokažte, že bod
P leží na kružnici opsané trojúhelníku tvořenému středy kružnic opsaných trojúhel-
níkům ABP , BCP , ACP .

Příklad 4. V trojúhelníku ABC protíná osa úhlu BAC protější stranu v bodě D.
Označme P , Q paty kolmic vedených bodem D na strany AB, AC. Kolmice na BC

z bodu D protne PQ v bodě X. Ukažte, že X leží na těžnici z bodu A.

Příklad 5. Konvexní pětiúhelník AXY ZB je vepsán do půlkružnice se středem O

a průměrem AB. Označme P , Q, R, S postupně paty kolmic z bodu Y na přímky
AX, BX, AZ, BZ. Dokažte, že velikost ostrého úhlu, který svírají přímky PQ a
RS, je rovna 1
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|∢XOZ|. (USAMO 2010)

Příklad 6. Nechť kružnice vepsaná trojúhelníku ABC má střed I a protíná strany
BC, CA, AB postupně v bodech D, E, F . Nechť dále M je střed strany BC. Pak
se přímky EF , DI a AM protínají v jednom bodě.

Příklad 7. Na kružnici opsané trojúhelníku ABC leží body P , Q tak, aby PQ ‖
BC. Paty kolmic z bodů P a Q na AB, respektive AC označme postupně X1, Y1,
respektive X2, Y2. Dokažte, že přímky X1X2 a Y1Y2 se protínají na výšce na stranu
BC.

Příklad 8. Uvažujme pět bodů A, B, C, D, E takových, že ABCD je rovnoběžník
a BCED je tětivový čtyřúhelník. Přímka l prochází bodem A, protíná úsečku DC

v jejím vnitřním bodě F a přímku BC v bodě G. Platí-li |EF | = |EG| = |EC|,
ukažte, že l je osou úhlu DAB. (IMO 2007)
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Příklad 9. Nechť ABCD je tečnový čtyřúhelník a g je přímka procházející bodem
A, která protíná stranu BC v bodě M a stranu CD v bodě N . Označme I1, I2, I3
středy kružnic vepsaných trojúhelníkům ABM , MNC a NDA. Ukažte, že ortocen-
trum trojúhelníka I1I2I3 leží na přímce g. (IMO Shortlist 2009)

Příklad 10. Označme H ortocentrum ostroúhlého trojúhelníka ABC a k jeho
kružnici opsanou. Přímka procházející bodem H protne kratší oblouky AC, BC

kružnice k postupně v bodech M , P . Rovnoběžka se Simsonovou přímkou bodu P

vzhledem k trojúhelníku ABC vedená bodem M protne k v bodě K, rovnoběžka
s BC vedená bodem P protne k podruhé v bodě Q. Označme J průsečík BC a KQ.
Dokažte, že trojúhelník KJM je rovnoramenný. (China TST 2011)

Návody

1. Vyúhlete pomocí obvodového a úsekového úhlu.

2. Bodem P veďte kolmice na strany trojúhelníka ABC a přímku ST .

3. Interpretujte středy úseček AP , BP , CP jako paty kolmic.

4. Spusťte kolmici ze středu kratšího oblouku BC a použijte stejnolehlost.

5. Všimněte si, že PQ a RS se protínají na AB.

6. Za pomoci Simsonovy věty ukažte, že body A, M a průsečík DI a EF leží na
jedné přímce.

7. Dokreslete kolmice z P , Q na BC a najděte rovnoběžníky.

8. Uvažte Simsonovu přímku bodu E vzhledem k trojúhelníku BCD a vyúhlete.

9. Využijte vlastnost (d) Simsonovy přímky bodu C vzhledem k trojúhelníku
I1I2I3.

10. Označte S =MP ∩BC a uvědomte si, že stačí, aby KSJM byl tětivový.

Literatura a zdroje

[1] Posamentier, A. a Salkin, C.; Challenging Problems in Geometry
[2] Altshiller-Court, N.;An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle
and the Circle

[3] www.artofproblemsolving.com

Na závěr bych chtěla poděkovat Pepovi Tkadlecovi, z jehož příspěvku jsem pře-
vzala část úloh.
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