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Abstrakt. Symediány patří k velice zajímavým oblastem moderní geometrie trojú-
helníka. Jedná se o pokročilejší, ale pro olympiádní matematiku velice důležité téma,
protože rozmanitých vlastností symedián se dá v úlohách často využít. Příspěvek ob-
sahuje nejprve několik nejdůležitějších tvrzení a poté sbírku úloh. Na konci příspěvku
najdete nápovědy ke zmíněným tvrzením i úlohám.

Než začneme se symediánami, připomeneme si některé související pojmy.

Definice. Mějme daný úhel XV Y a jeho osu o. Přímky p a q nazveme antirovno-
běžné, pokud osový obraz přímky p podle o je rovnoběžný s přímkou q. Pokud navíc
V ∈ p a V ∈ q, říkáme, že p a q jsou izogonální.

Jedna ze základních vlastností antirovnoběžek je, že jejich průsečíky s přímkami
V X a V Y leží na jedné kružnici.
Nyní si můžeme definovat, co jsou to symediány.

Definice. Symediány trojúhelníka jsou přímky izogonální s jeho těžnicemi.

Tvrzení 1. Symediány se protínají v jednom bodě, který nazveme Lemoinovým
bodem a budeme ho značit K.

Ještě než začneme s důležitými tvrzeními a příklady, dohodneme se na značení.
Symediánu skrz vrchol A nazveme A-symediána. Průsečíky symedián se stranami
BC, CA, AB značíme postupně Sa, Sb, Sc.

Tvrzení 2. Symediána je množina středů antirovnoběžek s protější stranou.

To samé se dá říct ještě jiným způsobem. Protíná-li antirovnoběžka ke straně BC

přímky AB, AC v bodech B′, C′, tak symediána v trojúhelníku ABC je těžnice
v trojúhelníku AB′C′ a naopak těžnice v ABC je symediána v AB′C′.

Z následujícího tvrzení se dá snadno dokázat, že se symediány protínají v jednom
bodě.

Tvrzení 3. Symediána z vrcholu A je množina vnitřních bodů X úhlu BAC, pro
něž je

d(X,AB)

d(X,AC)
=

c

b
.
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Tvrzení 4. A-symediána prochází průsečíkem tečen ke kružnici opsané v bodech
B a C.

Další vlastnosti symedián

Tvrzení 5. Sa dělí stranu BC v poměru

BSa

SaC
=

c2

b2
.

Tvrzení 6. Mějme bod X na symediáně a veďme jím antirovnoběžky ke stranám
AC, AB. Ty protnou přímky AB, AC v bodech T , U . Pak platí |XT | = |XU |.

Tvrzení 7. Udělejme tečny ke kružnici opsané v bodech A, B, C. Ty ohraničují
takzvaný Gergonnův trojúhelník EaEbEc (Ea je průsečík tečen z vrcholů B, C).
Pak Lemoinův bod trojúhelníku ABC je Gergonnův bod trojúhelníku EaEbEc (to
je průsečík přímek AD, BE, CF ).

Tvrzení 8. Nechť X je bod na kružnici opsané různý od A, pro který platí

|XB|

|XC|
=

c

b
.

Pak AX je A-symediána. Navíc BC,XA, CB jsou symediány v trojúhelnícíchBXA,
XBC, BAX .

Obtížnější tvrzení

Tvrzení 9. (Kosinová kružnice) Bodem K vedeme antirovnoběžky se stranami.
Ty na obvodu trojúhelníka vytnou šestici koncyklických bodů. Střed této kružnice
je K.

Tvrzení 10. (Lemoinova kružnice) Bodem K vedeme rovnoběžky se stranami. Ty
na obvodu trojúhelníka vytnou šestici koncyklických bodů. Střed kružnice, na níž
leží, je střed úsečky OK.

Tvrzení 11. Nechť M je střed strany BC a X střed A-výšky. Pak na MX leží
Lemoinův bod.

Tvrzení 12. (Tuckerovy kružnice) Strany trojúhelníka „přistejnolehlímeÿ ke K
s koeficientem menším než jedna. Obrazy na obvodu trojúhelníka vytnou šestici
koncyklických bodů. Střed kružnice je na úsečce OK.

Tvrzení 13. (Lemoine Theorem) Lemoinův bod je jediný bod, který je těžištěm
svého pedal triangle, tedy trojúhelníku, jehož vrcholy jsou projekce K na strany.
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Příklady

Příklad 14. Symediána leží vždy mezi osou úhlu a výškou.

Příklad 15. Nechť D, E, F jsou body dotyku kružnice vepsané postupně se stra-
nami BC, CA, AB. Dokažte, že ABC je rovnostranný, pravě když je těžiště trojú-
helníku ABC Lemoinovým bodem trojúhelníku DEF .

Příklad 16. Je dán trojúhelník ABC, v němž |AC| = 2|AB|. Ke kružnici k jemu
opsané sestrojme tečny v bodech A a C a jejich průsečík označme P . Dokažte, že
průsečík přímky BP a osy strany BC leží na kružnici k. (ČR TST 2013)

Příklad 17. Nechť ABC je rovnoramenný trojúhelník se základnou BC. Bod P

leží uvnitř trojúhelníku tak, že |∢CBP | = |∢ACP |. Označme M střed strany BC.
Ukažte, že |∢BPM |+ |∢CPA| = 180◦. (Poland 2000)

Příklad 18. V konvexním čtyřúhelníku ABCD pro střed M úsečky AC platí
|∢BMC| = |∢CMD| = |∢BAD|. Dokažte, že ABCD je tětivový.

(Poland 2005)

Příklad 19. Nechť MN je přímka rovnoběžná s BC, kde M , N leží na stranách
AB, AC. Přímky BN a CM se protínají v bodě P . Kružnice opsané trojúhelníkům
BMP a CNP se protínají ve dvou různých bodech P a Q. Dokažte |∢BAQ| =
|∢CAP |. (Balkan MO 2009)

Příklad 20. Nechť ABC je ostroúhlý trojúhelník. Osa úhlu u vrcholu A protne
stranu BC v bodě D a kružnici opsanou trojúhelníku ABC v bodě E (různém od
A). Kružnice s průměrem DE protne podruhé kružnici opsanou v bodě F . Dokažte,
že AF je symediána v trojúhelníku ABC. (ARO 2009)

Příklad 21. Trojúhelník ABC je vepsaný do kružnice ω. Tečny k ω v bodech B a
C se protínají v T . Bod S leží na polopřímce BC tak, že AS ⊥ AT . Body B1 a C1
leží na polopřímce ST (s C1 mezi B1 a S) tak, že |B1T | = |BT | = |C1T |. Dokažte,
že trojúhelníky ABC a AB1C1 jsou podobné. (USA TST 2007)
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