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Poloha dvou kružnic 
Př: Narýsuj dvě kružnice k(S1; r1) a l(S2; r2)   

Jaké možnosti polohy dvou kružnic mohou nastat? 
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Poloha dvou kružnic k a l 
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Kružnice leží uvnitř sebe 
a) Kružnice k nemá s kružnicí l žádný společný bod.  
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Kružnice které mají 

společný střed nazýváme 

soustředné. 
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𝒌 ∩ 𝒍 = ∅ 
 Kružnice mají společný střed S1= S2.  
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Kružnice leží uvnitř sebe 
b) Kružnice k nemá s kružnicí l žádný společný bod.  
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Vzdálenost středů kružnic 

je menší než rozdíl 

poloměrů kružnic. 

r1 

𝒌 ∩ 𝒍 = ∅ 
 Kružnice nemají společný střed . 
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Úsečka S1S2  je středná kružnic k a l. 



Kružnice leží uvnitř sebe 
c) Kružnice k má s kružnicí l jeden společný bod – 

vnitřní bod dotyku.  
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je rovna rozdílu poloměrů 

kružnic. 
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Bod dotyku dvou kružnic leží na 
přímce procházející jejich středy, 
jejich společná tečna t v bodě 
dotyku T je k této přímce kolmá. 
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Kružnice se protínají 
Kružnice k má s kružnicí l dva společné body .  

l 

S1 

k 

Vzdálenost středů kružnic 

je menší než součet 

poloměrů kružnic. 

r1 

𝒌 ∩ 𝒍 = 𝑨,𝑩  

S2 

r2 

|S1S2|< r1+ r2  

m 

A 

B 



Kružnice leží vně sebe 
Kružnice k má s kružnicí l jeden společný bod – 

vnější bod dotyku.  
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je rovna součtu poloměrů 

kružnic. 
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Kružnice leží vně sebe 
Kružnice k nemá s kružnicí l žádný společný bod.  
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Vzdálenost středů kružnic 

je větší než součet 

poloměrů kružnic. 
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Př: Vypiš z obrázku, které z kružnic k1, k2, k3 a k4 mají  

a) vnější dotyk 

b) vnitřní dotyk 

c) dva průsečíky 

d) jsou soustředné.  

Řešení: 
a) vnější dotyk k1a k3, k2 a k3 

k1 

k4 

k2 

k3 

b) vnitřní dotyk k1a k2 

c) dva průsečíky k2a k4 

d) kružnice soustředné k1a k4 
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