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KOLINEÁRNÍ OBRAZ ELIPSY 

 

THE COLLINEAR IMAGE OF AN ELLIPSE 

 

Marie Chodorová, Lenka Juklová1 

 

Autorky působí jako odborné asistentky na Přírodovědecké fakultě univerzity Palackého 

v Olomouci. Svůj výzkum věnují diferenciální geometrii, prostorové představivosti 

a konstrukcím kuželoseček. 

 

The authors act as assistant professors at the Faculty of Science of the Palacký University in 

Olomouc. Their research focuses on differential geometry, spatial imaging and cone structure. 

 

Abstract 

This paper is devoted collinear images of regular conics. Specifically, we constructed a 

picture of an ellipse in a given collineation, where the vanishing line is a tangent of ellipse. 

Key words: Conics, collineation, ellipse, parabola. 

 

Abstrakt 

Článek se zabývá kolineárními obrazy regulárních kuželoseček. Konkrétně jsme sestrojily 

obraz elipsy v dané kolineaci, kdy úběžnice je tečnou dané elipsy. 

Kľúčové slová: Kuželosečky, kolineace, elipsa, parabola.  

 

Úvod 

Kuželosečky jsou stále aktuální téma, neboť mají široké uplatnění v praxi. Kuželosečky patří mezi 

jedny z nejstarších křivek po kružnici a Hippiově kvadratrix. První ucelený spis o kuželosečkách se 

stejným názvem „Conics“ je od Apollonia z Pergy (260 – 180 př. Kr.). I když jejich dřívější objevení 

souvisí s řešením jednoho ze tří klasických problémů antické matematiky, a to se zdvojením krychle, 

kdy kolem roku 350 př. Kr. se tímto problémem zabýval Menaichmos. Problém zdvojení krychle byl 

redukován na nalezení dvou středních geometrických úměrných. Známe-li hranu krychle 𝑎 a chceme 

najít hranu krychle 𝑥 tak, aby 𝑥3 = 2𝑎3. Menaichmos údajně jako první nalezl dva způsoby řešení, 

které spočívalo v průsečíku dvou parabol a v průsečíku paraboly s rovnoosou hyperbolou, viz 

Lomtatidze (2006). 

Jádro 

Kuželosečky můžeme definovat v podstatě třemi způsoby: a) jako množiny bodů dané vlastnosti 

v rovině; b) jako řezy na kuželi; c) jako kolineární obraz kružnice.  

Studenti se běžně v kurzech konstrukční geometrie a zobrazovacích metod seznámí s kolineárním 

obrazem kružnice, kdy jejím obrazem mohou být také všechny tři regulární kuželosečky. Výuka této 

látky je opodstatněná a má své využití, neboť pomocí kolineace mezi kružnicí a kuželosečkou 

sestrojujeme řezy na kuželi.  Můžeme si položit otázku: Co bude obecně kolineárním obrazem 
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kuželosečky? Opět kuželosečka, ale toto téma už není nikde uceleně rozebráno a zpracováno a 

v běžných kurzech na to nezbývá čas.  

 Nyní uvažujeme příklad, kdy hledáme kolineární obraz elipsy a požadujeme, aby jím byla 

parabola. Budeme vycházet z jisté analogie kolineárního vztahu kružnice a paraboly. Víme, že 

kolineárním obrazem kružnice je parabola právě tehdy, jestliže úběžnice pole, kterému patří kružnice, 

je její tečnou, Havlíček (1955). Nechť kolineace je zadána středem 𝑆, osou 𝑜 a úběžnicí 𝑢. V takto 

zadané kolineaci hledáme obraz elipsy 𝑒, kterou zvolíme tak, aby úběžnice 𝑢 byla její tečnou. 𝑂 je 

střed a 𝐸, 𝐹 jsou ohniska dané elipsy 𝑒. Bod 𝑊 je bodem dotyku úběžnice 𝑢 a elipsy 𝑒. Z vlastností 

kolineace víme, že obrazem bodu 𝑊 je nevlastní bod 𝑊´∞Spojnice středu kolineace 𝑆 s tímto 

nevlastním bodem určuje směr osy hledané paraboly. Dále určíme směr vrcholové tečny hledané 

paraboly, ten je kolmý na směr osy paraboly, označíme ho 𝑃´∞. Platí 𝑆𝑃´∞ ⊥ 𝑆𝑊´∞. Vzorem 

nevlastního bodu 𝑃´∞ je bod 𝑃 = 𝑆𝑃´∞ ∩ 𝑢. Bodem 𝑃 vedeme tečnu 𝑣 elipsy 𝑒, jejímž obrazem bude 

právě vrcholová tečna 𝑣´ paraboly. Obrazem bodu dotyku 𝑉 tečny 𝑣 a elipsy 𝑒 je bod 𝑉´, který je 

vrcholem paraboly. Jelikož známe směr její osy, můžeme osu paraboly již sestrojit. K 

jednoznačnému určení paraboly si např. zvolíme na elipse 𝑒 libovolný bod 𝑌, ve kterém sestrojíme 

tečnu 𝑦, a najdeme jejich obrazy 𝑦´, 𝑌´. Parabola je tedy určena osou, vrcholem a tečnou s bodem 

dotyku a z těchto prvků již umíme určit její ohnisko a řídící přímku, abychom mohli parabolu 

vyrýsovat.  

Obr. 1 – Obraz elipsy v kolineaci 
Zdroj: autorky 

 

Závěr 

V článku jsme ukázali jednu z možností, kdy obrazem regulární kuželosečky v kolineaci je 

opět regulární kuželosečka. Zajímavá konstrukce by jistě byla i inverzní konstrukce, kdy 

bychom hledali obraz paraboly. V tomto případě by bylo zapotřebí hlubších znalostí 

z projektivní geometrie. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D. 
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