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SEZNAM P O U Ž I T É L I T E R A T U R A 
kromě článků, citovaných v poznámkách. V těchto knihách je možno 

naléztí další poučení i jiné konstrukce. 

I. W. Fiedler: Cyklographie oder Construktión der Aufgaben über 
Kreise und Kugeln und elementare Geometrie der Kreis- und 
Kugelsysteme, Leipzig 1882. 

I I . V. JaroUmek-B. Procházka: Deskriptivní geometrie pro vysoké 
školy technické, Praha 1009. 

I I I . F. Kadeřávek-J. Klima - J. Kounovský-. DeBkriptivní geometrie 
Praha 1928,1. a I I . díl. 

IV. E. Müller-J. L. Krames: Vorlesungen über darstellende Geo-
metrie, I I . — Die Zyklographie, Leipzig u. Wien 1929. 

V. J. Sobotka-. Deskriptivní geometrie promítáni paralelního, Praha 
1906. 

VI. L. Seifert:. Cyklografie, Praha 1948 (v tisku). 

Vysvětlení zkratek. 

J. Klíma-V. Ingriš: Deskriptivní geometrie pro VI. 
a VII. třídu reálek, 2. vyd. (JČMF) 1947. 
J . Holubář- J . Vojtěoh: Geometrie pro V. třídu střed-
ních škol, 7. výd. (JČMF) 1947. 
knihy uvedené vzadu v seznamu použité literatury. 
J . Holubář: O methodách rovinných konstrukcí 
(úloha Apolloniova a úlohy příbuzné), svazek 4. sbírky 
Cesta k vědění, JČMF 1940. 
geometrické místo. 

kružnice k se středem S; podobně k(r) = kružnice k 
s poloměrem r; k(S, r) = kružnice se středem 8 a 
s poloměrem r. 

Indexy průmětů prostorových útvarů, zvláště kde bylo použito jen 
jednoho průmětu, jsou někdy vyneohány pro zjedno. 
dušeni a se zřetelem k příslušné planimetrické úloze-
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