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Díl 9: Analytická geometrie – Průsečík přímek, míření na cíl 

MATEMATIKA 
Ve výuce analytické geometrie se často řeší úloha stanovení průsečíku přímek. 
Vyřeší se soustava rovnic, ale už se většinou nijak nekontroluje, jestli výsledek je 
opravdu průsečíkem. Proč to nezkontrolovat programem? Uživatel pomocí myši 
vytyčí dvě přímky, program spočte jejich průsečík a v okně ho zobrazí. Tím získáme 
bezprostřední vizuální kontrolu, že výpočet je v pořádku. 

  

ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ 
Než si rozmyslíme konstrukci programu, vyřešme nejprve soustavu rovnic úlohy, 
abychom to potom správně naprogramovali. 

Nechť je první přímka zadaná body A, B, druhá přímka body C, D. Parametrické 
rovnice obou přímek potom jsou: 

)(
1 ABA xxsxx −⋅+=  

)(
1 ABA yysyy −⋅+=  

)(
2 CDC xxtxx −⋅+=  

)(
2 CDC yytyy −⋅+=  

přičemž první přímka je parametrizována parametrem s, druhá parametrem t. 

Průsečík je bod, ve kterém x1 = x2 a současně y1 = y2. Při hledání průsečíku tedy 
řešíme soustavu dvou rovnic v neznámých s a t: 

)()( CDCABA xxtxxxsx −⋅+=−⋅+  

)()( CDCABA yytyyysy −⋅+=−⋅+  



Řešením této soustavy jsou hodnoty 
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kde ACCA yyy −=  a analogicky ostatní veličiny. Dosazením zjištěných hodnot (stačí 

i jen jedna z nich) do rovnic přímek najdeme průsečík. 

KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 
Program může fungovat tak, že čtyři klepnutí myši definují postupně body A, B, C, D. 
Po zadání posledního z nich se vypočte a zobrazí průsečík. Pro jednoduchost 
nemusíme uvažovat případ, že jmenovatel zlomků je nulový (rovnoběžky).   

TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

Nic speciálního, s čím bychom v předchozích dílech nepracovali. 

ŘEŠENÍ 

Uvádím zdrojový kód Form1.cs: 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Průsečík_přímek 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    int zadánoBodů = 0; 

    Point[] zadanéBody = new Point[4]; 

    Point průsečík; 

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

    private void oknoProgramu_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

    { 

      if (zadánoBodů == 4) // Přímky definujeme odznova 

      { 

        Array.Clear(zadanéBody, 0, 4); 

        zadánoBodů = 0; 

      } 

      // Uložíme pozici myši 

      zadanéBody[zadánoBodů] = e.Location; 

      zadánoBodů++; 

      // Je to již vše? 

      if (zadánoBodů == 4) 

        SpočtiPrůsečík(); 

      // Překresli okno 

      Refresh(); 

    } 

 



    private void SpočtiPrůsečík() 

    { 

      // Body A, B, C, D 

      Point A = zadanéBody[0]; 

      Point B = zadanéBody[1]; 

      Point C = zadanéBody[2]; 

      Point D = zadanéBody[3]; 

 

      // Koeficienty rovnice 

      double xBA = B.X - A.X; 

      double yBA = B.Y - A.Y; 

      double xDC = D.X - C.X; 

      double yDC = D.Y - C.Y; 

      double xCA = C.X - A.X; 

      double yCA = C.Y - A.Y; 

 

      // Hodnoty parametrů 

      double čitatel = yCA * xDC - xCA * yDC; 

      double jmenovatel = yBA * xDC - xBA * yDC; 

      double s = čitatel / jmenovatel; 

 

      // Průsečík (dosazení do rovnice první přímky) 

      double x = A.X + s * xBA; 

      double y = A.Y + s * yBA; 

      průsečík = new Point( 

          Convert.ToInt32(x), 

          Convert.ToInt32(y)); 

    } 

 

    private void oknoProgramu_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      // Odkaz na kreslicí plochu 

      Graphics kp = e.Graphics; 

 

      if (zadánoBodů >= 2) 

        // První přímka 
        kp.DrawLine(Pens.CornflowerBlue, zadanéBody[0], zadanéBody[1]); 

 

      if (zadánoBodů >= 4) 

      { 

        // Druhá přímka 
        kp.DrawLine(Pens.CornflowerBlue, zadanéBody[2], zadanéBody[3]); 

 

        // Průsečík 

        int poloměr = 5; 

        int xLH = průsečík.X - poloměr; 

        int yLH = průsečík.Y - poloměr; 

        int šířka = 2 * poloměr; 

        int výška = šířka; 
        kp.FillEllipse(Brushes.CornflowerBlue, xLH, yLH, šířka, výška); 

      } 

    } 

  } 

} 



V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

KAM DÁL V MATEMATICE 
Náročnější variantou úlohy stanovení průsečíku přímek je úloha míření na pohyblivý 
cíl – trefit přímočaře se pohybující cíl přímočaře se pohybující střelou. Zde nestačí, 
aby se jejich dráhy pouze křížily, musí se setkat také v témže čase. 

POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU 
Tento díl seriálu je poslední, co se týče školního roku 2008/9. Seriál bude dále 
pokračovat dalšími díly začátkem školního roku 2009/10. 

 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 

Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


