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M. rov. k.
- J . Holubář: O methodách rovinných konstrukcí
(úloha Apolloniova a úlohy příbuzné), svazek 4. sbírky
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G. m.
= geometrické místo.
k(S)
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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