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DD 

Nejen trojúhelník má svou výšku. 

v 

Do jaké výšky sahá 
strom? 



DD 

Nejen trojúhelník má svou výšku. 

v 

Do jaké výšky sahá 
Eiffelova věž? 



DD 

Nejen trojúhelník má svou výšku. 

v 

Do jaké výšky sahá 
tato věž? 

? Výšku měříme na 
kolmici k základně. 



DD 

Nejen trojúhelník má svou výšku. 

v 

Do jaké výšky sahá 
tato palma? 

? Výšku měříme na 
kolmici k základně. 



DD 

Výšky trojúhelníku 

A 

C 

b 
a 

c 

Každý trojúhelník má tři výšky protínající se        
v jednom bodě. 

B 

vc 

vc…výška trojúhelníku ABC 
na stranu c 

va 

va…výška trojúhelníku ABC 
na stranu a 

vb…výška trojúhelníku ABC 
na stranu b 

vb 



DD 

Výšky v tupoúhlém trojúhelníku 

A 

C 

b 
a 

c 

U tupoúhlého trojúhelníku si musíme jeho strany 
prodloužit, abychom mohli sestrojit výšku. 

B 

vc 

vc…výška trojúhelníku ABC 
na stranu c 

va 

va…výška trojúhelníku ABC 
na stranu a 

vb…výška trojúhelníku ABC 
na stranu b 

vb 



DD 

Výšky v tupoúhlém trojúhelníku 

A 

C 

b 
a 

c B 

vc 

vc…výška trojúhelníku ABC 
na stranu c 

va 

va…výška trojúhelníku ABC 
na stranu a 

vb…výška trojúhelníku ABC 
na stranu b 

vb 

Všechny tři výšky se 
po prodloužení opět 
protnou v jednom 

bodě. 
V 



DD 

Konstrukce výšky 
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vm vl vk 

Rýsku pravítka umísti 
vždy na stranu, na kterou 

chceš sestrojit výšku. 



DD 

Konstrukce výšky 

C 

E 

D 
vc 

ve vd 

Rýsku pravítka 
umísti vždy na 

stranu, na kterou 
chceš sestrojit 

výšku. 



DD 

V jakém bodě se protnou výšky v pravoúhlém 
trojúhelníku? 

Výšky  
v pravoúhlém 

trojúhelníku se 
protínají ve 
vrcholu při 

pravém úhlu.  

Q 

P O 

vo 

vp 

vq 
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Použité zdroje: 

 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů 

Microsoft Office. 
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