
Fontenovy věty
Martina Vaváčková

Mějme trojúhelník, jeho kružnici devíti bodů a libovolný bod, z něhož vedeme
kolmice na strany trojúhelníka. O vlastnostech průsečíku kružnice opsané patám
těchto kolmic s kružnicí devíti bodů hovoří tři Fontenovy1 věty.
Jednoduchým důsledkem těchto vět je například tvrzení, že kružnice vepsaná se

dotýká kružnice devíti bodů (v bodě zvaném Feuerbachův bod), známé pod názvem
Feuerbachova věta.

Pomocná tvrzení

Tvrzení. (Kružnice devíti bodů) Mějme trojúhelník ABC s ortocentrem H . Pak

středy jeho stran, paty výšek a středy úseček AH , BH , CH leží na jedné kružnici.
Tato kružnice se nazývá kružnice devíti bodů, někdy též Feuerbachova kružnice.

Tvrzení. (Miquelův bod čtyřúhelníka) Mějme čtyřúhelník ABCD. Označme R

průsečík přímek AB a CD, S průsečík přímek BC a DA. Pak kružnice opsané
trojúhelníkům ADR, ABS, BCR a CDS prochází jedním bodem. Tento bod se

nazývá Miquelův bod čtyřúhelníka ABCD.
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Tvrzení. (Anti-Steinerův bod) Mějme trojúhelník ABC a libovolnou přímku p,

která prochází jeho ortocentrem. Pak se osové obrazy přímky p podle stran AB, BC

a CA protínají v jednom bodě, který leží kružnici opsané trojúhelníku ABC. Tento
bod se nazývá Anti-Steinerův bod přímky p vzhledem k trojúhelníku ABC.

1Georges Fontené (1848–1923) byl francouzský matematik.
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Věta. (První Fontenova – FV1) Je dán trojúhelník ABC. Nechť A1, B1, C1 jsou

po řadě středy stran BC, CA, AB. Zvolme libovolný bod P a označme A2, B2, C2
paty kolmic z bodu P na přímky BC, CA, AB. Dále označme X průsečík přímek

B1C1 a B2C2, Y průsečík přímek A1C1 a A2C2, Z průsečík přímek A1B1 a A2B2.
Pak platí, že přímky A2X , B2Y , C2Z se protínají v jednom z průsečíků kružnic

opsaných trojúhelníkům A1B1C1 a A2B2C2.
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Strategie důkazu. Označme O střed kružnice opsané trojúhelníku ABC, F průsečík
kružnic nad průměry AO a AP , L průsečík přímky PA2 a kružnice nad průměrem
AP , Q průsečík přímky A2X a kružnice opsané trojúhelníku A1B1C1.
Ukážeme platnost následujících tvrzení:

(1) F je Miquelův bod čtyřúhelníka AC1XB2,
(2) LA2FQ je rovnoramenný lichoběžník,
(3) kružnice opsané trojúhelníkům A1B1C1 a A2B2C2 se protínají v bodě Q.

Věta. (Druhá Fontenova – FV2) Nechť se bod P pohybuje po pevně zvolené přímce
procházející středem kružnice opsané trojúhelníku ABC. Pak se poloha průsečíku

kružnic opsaných trojúhelníkům A1B1C1 a A2B2C2 nemění.

Strategie důkazu. Všimneme si, že Q je Anti-Steinerův bod přímky OP vzhledem
k trojúhelníku A1B1C1.
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Věta. (Třetí Fontenova – FV3) Nechť P ′ je isogonal conjugate bodu P vzhledem

k trojúhelníku ABC. Pak se kružnice opsané trojúhelníkům A1B1C1 a A2B2C2
dotýkají, právě když body O, P , P ′ leží na jedné přímce.

Některé důsledky

Důsledek 1. (Feuerbachova věta) V libovolném trojúhelníku má kružnice devíti
bodů vnitřní dotyk s kružnicí vepsanou a vnější dotyk s kružnicemi připsanými.

Důsledek 2. Nechť A2, B2, C2, X , Y , Z jsou jako v FV1 a nechť O
′ je střed

kružnice opsané trojúhelníku A2B2C2. Pak O
′ je ortocentrum trojúhelníka XY Z.

Důsledek 3. Je dán trojúhelník ABC se středem kružnice opsané O a libovolná
přímka procházející bodem O. Její průsečíky s přímkami BC, CA, AB označme po

řadě X , Y , Z. Ukažte, že kružnice nad průměry AX , BY , CZ a kružnice devíti

bodů trojúhelníka ABC se protínají v jednom bodě.
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