
STŘEDOVÁ KOLINEACE



PROJEKTIVNĚ ROZŠÍŘENÝ (EUKLEIDOVSKÝ) PROSTOR

V rovině 𝐸2 (= Euklidovská rovina) se dvě rovnoběžky 𝑝, 𝑞
neprotnou.

Pokud bychom připustili, že se rovnoběžky 𝑝, 𝑞 protnou, pak 
jejich průsečíkem je bod v nekonečnu = nevlastní bod
(značíme např. 𝑉∞).

• Všechny přímky, které jsou rovnoběžné s přímkami 𝑝, 𝑞
mají právě jeden nevlastní bod 𝑉∞.

• Další dvě rovnoběžky 𝑎, 𝑏 se protnou v nevlastním bodě 
𝑈∞.

Takto můžeme pro všechny přímky v prostoru 𝐸2 získat 
nekonečně mnoho bodů v nekonečnu. Tyto body tvoří  
nevlastní přímku.

Sjednocením Euklidovské roviny 𝐸2 a nevlastní přímky 
získáme projektivně rozšířenou eukleidovskou rovinu ഥ𝑬𝟐.



Podobně pro Eukleidovský prostor 𝐸3:

• Připusťme, že se rovnoběžné roviny protnou v průsečnici v nekonečnu = nevlastní přímka 𝑣∞.

• Volbou různých rovnoběžných rovin získáme další nevlastní přímky. Všechny tyto nevlastní přímky 
tvoří nevlastní rovinu.

• Sjednocením Euklidovského prostoru 𝐸3 a nevlastní roviny dostaneme projektivně rozšířený 
eukleidovský prostor ത𝐸3.



Definice: Nevlastní bod je množina všech k sobě rovnoběžných přímek, tj. směr.

Definice: Nevlastní přímka je množina všech spolu rovnoběžných rovin, tj. dvojsměr.

Definice: Nevlastní rovina je množina všech nevlastních bodů a nevlastních přímek.

Vlastnosti:

Věta: Vlastní přímka prochází svým nevlastním bodem.

Věta: Vlastní rovina prochází svou nevlastní přímkou.

Věta: Vlastní rovina prochází nevlastním bodem každé své vlastní přímky.

Věta: Nevlastní bod leží na nevlastní přímce právě tehdy, když existuje taková vlastní přímka 
obsahující daný nevlastní bod a taková vlastní rovina obsahující danou nevlastní přímku, že oba 
útvary jsou incidentní.



Pro útvary projektivně rozšířeného prostoru platí známé axiomy a věty v původním znění, popř. je třeba 
jejich formulaci upravit. 

Např. „Dvěma různými body prochází právě jedna přímka 𝑝 = 𝐴𝐵.“ 

• Tuto větu není nutno upravit.

 Body jsou buď vlastní nebo nevlastní: 
 oba body vlastní – klasická situace
 bod 𝐴 vlastní, bod 𝐵∞ nevlastní (dán vektorem, šipkou) –

přímku p sestrojíme tak, že bodem A vedeme rovnoběžku se
směrem nevlastního bodu

 oba body nevlastní – určují nevlastní přímku

Příklady vět, které je nutné v projektivně rozšířeném prostoru upravit:

• Původně: „Dvě různé přímky se protínají buď v jediném bodě, nebo nemají žádný společný bod, jsou-li 
totožné, mají všechny body společné.“

Upraveno: „Dvě různé přímky se protínají v jediném bodě, jsou-li totožné, mají všechny body společné.“

• Podobně – upravená věta: „Dvě různé roviny se protínají právě v jedné přímce.“



STŘEDOVÁ KOLINEACE V ROVINĚ

Definice: Středová kolineace v rovině 𝝆 je zobrazení 𝐾: 𝜌 → 𝜌, 
v němž platí:

1. Obrazem bodu je bod, obrazem přímky je přímka; 
incidence se zachovává.

2. Odpovídající si přímky se protínají na pevné přímce 𝑜, 
zvané osa kolineace. Jejich průsečík je vlastní bod osy 
kolineace, je-li přímka s touto osou různoběžná a 
nevlastní bod, je-li přímka s touto osou rovnoběžná.

3. Odpovídající si body leží na přímkách procházejících 
pevným bodem 𝑆 (středem kolineace).

Vlastnosti středové kolineace v rovině:
• Slabě samodružné přímky: přímky, které prochází středem 

kolineace.
• Silně samodružná přímka - osa kolineace (zároveň všechny 

body jsou samodružné).
• Rovnoběžnost a dělící poměr se nezachovávají.



Příklad: Středová kolineace je dána osou kolineace 𝑜, středem kolineace 𝑆 a párem odpovídajících 
si bodů 𝐴, 𝐴´. Sestrojte obraz bodu 𝐵´.



Řešení:

1. 𝑎´ = 𝐴´𝐵´ (přímky tvoří vždy jen body 
„čárkované“ nebo „nečárkované“)

2. 𝑎´ ∩ 𝑜 = 1 (samodružný bod)

3. 𝐴1 = 𝑎

4. 𝑆𝐵´

5. 𝐴1 ∩ 𝑆𝐵´ = 𝐵

Incidence se zachovává ⇒ když bod 𝐵´ leží 
na přímce 𝑎´, pak bod 𝐵 musí ležet na 
přímce 𝑎



ÚBĚŽNÍKY A ÚBĚŽNICE

Obraz vlastního bodu může být bod vlastní i 
nevlastní. 

Obraz nevlastního bodu může být vlastní bod.

Úběžníky = vzory a obrazy nevlastních bodů 

Úběžnice = přímky, na kterých leží úběžníky 
(rovnoběžné s osou kolineace)

• úběžnice vzoru = vzor nevlastní přímky
• úběžnice obrazu = obraz nevlastní přímky



Příklad: Sestrojte obě úběžnice ve středové kolineaci dané středem kolineace, osou kolineace a párem 
odpovídajících si bodů 𝐴, 𝐴´.

Chceme-li sestrojit úběžnici 𝒖, musíme určit 
úběžník 𝑈. Tedy zvolíme si libovolný nevlastní 
bod 𝑈´∞.

1. 𝑈´∞ ∈ 𝑎´
2. 𝑆𝑈´∞ ∩ 𝑎 = 𝑈 (𝑈 musí ležet na spojnici  

𝑆𝑈´∞ a také na přímce 𝑎, protože 𝑈´∞
leží na přímce 𝑎´)

3. 𝑢 ∥ 𝑜 ∧ 𝑈 ∈ 𝑢

Ke konstrukci úběžnice 𝒗´, resp. úběžníku 𝑊´
si libovolně zvolíme bod 𝑊∞. 

1. 𝑊∞ ∈ 𝑎
2. 𝑆𝑊∞ ∩ 𝑎´ = 𝑊´
3. 𝑣´ ∥ 𝑜 ∧𝑊´ ∈ 𝑣´



Věta: Orientovaná vzdálenost středu kolineace od jedné úběžnice je rovna orientované 
vzdálenosti druhé úběžnice od osy kolineace.



TYPY KOLINEACE

1. podle polohy středu kolineace:

 střed kolineace není incidentní s osou – běžný typ kolineace,

 střed kolineace je incidentní s osou – elace.

2. podle toho zda střed a osa kolineace jsou vlastní či nevlastní:

 střed a osa vlastní – běžný typ kolineace,

 střed nevlastní, osa vlastní – osová afinita,

 střed vlastní, osa nevlastní – stejnolehlost,

 střed i osa nevlastní – posunutí.



Příklad: V kolineaci 𝐾(𝑆, 𝑜, 𝑢) určete k dané úsečce 𝐴𝐵 odpovídající útvar (je třeba rozlišovat 
různé polohy úsečky vzhledem k úběžnici 𝑢).



1. 𝑝 = 𝐴𝐵

2. 𝑝 ∩ 𝑜 = 1, 𝑝 ∩ 𝑢 = 𝑈

3. 𝑈´∞ ∈ 𝑆𝑈, 𝑝´ ∥ 𝑆𝑈 ∧ 1 ∈ 𝑝´

4. 𝐴´ = 𝑆𝐴 ∩ 𝑝´, 𝐵´ = 𝑆𝐵 ∩ 𝑝´

5. Protože uvnitř úsečky 𝐴𝐵 leží
běžník 𝑈 musí obraz 𝐴´𝐵´
procházet nevlastním bodem 𝑈´∞



Příklad: V kolineaci 𝐾(𝑆, 𝑜, 𝑢´) určete obraz trojúhelníka.
Pozn.: 𝐾(𝑆, 𝑜, 𝑢´) … kolineace je dána středem kolineace 𝑆, osou kolineace 𝑜 a úběžnicí 𝑢´



1) 𝐴𝐵 ∩ 𝑜 = 1

2) 𝑈∞ ∈ 𝐴𝐵

3) 𝑆𝑈∞ ∩ 𝑢´ = 𝑈´

4) 𝑈´1 = 𝑐´

5) 𝑆𝐴 ∩ 𝑎´ = 𝐴´, 𝑆𝐵 ∩ 𝑎´ = 𝐵´

6) 𝐵𝐶 ∩ 𝑜 = 2

7) 2𝐵´ ∩ 𝑆𝐶 = 𝐶´

Abychom určili, zda se obraz rozpadne,
musíme sestrojit úběžnici 𝑣.

8) 𝑉´∞ ∈ 𝑐´

9) 𝑆𝑉´∞ ∩ 𝑐 = 𝑉

10) 𝑉 ∈ 𝑣 ∧ 𝑜 ∥ 𝑣

11) 𝐴𝐵𝐶 ∩ 𝑣 ⊃ 𝑋𝑌

12) 𝐾 𝑆, 𝑜, 𝑢´ : 𝐴𝐵 𝑌 𝐶 𝑋 →
𝐴´𝐵´ 𝑌´∞ 𝐶´(𝑋´∞)



STŘEDOVÁ KOLINEACE V ROVINĚ A V PROSTORU

Rovinné zobrazení středová kolineace v rovině vzniká ze 
středové kolineace v prostoru rovnoběžným zobrazením do 
roviny.

Středová kolineace v prostoru je zobrazení 𝐾: 𝜌 → 𝜌´. V 
prostoru je dán bod S, který neleží ani v jedné rovině a 
nazývá se střed kolineace v prostoru. Průsečnice rovin je 
osou kolineace.

Je-li dán bod 𝐵 ∈ 𝜌, pak jeho obraz 𝐵´ dostaneme jako 
průsečík spojnice 𝑆𝐵 a roviny 𝜌´.

V každé z rovin je také úběžnice. Tyto úběžnice získáme tak, 
že středem kolineace vedeme rovnoběžné roviny se 
zadanými rovinami a průsečnice těchto rovin jsou právě 
úběžnice.



Chceme-li ze zadané kolineace v prostoru získat kolineaci v rovině, zvolíme libovolný směr 
promítání  Ԧ𝑠 a libovolnou průmětnu.

Do této zvolené průmětny pak rovnoběžně se zvoleným směrem Ԧ𝑠 promítneme celou 
prostorovou situaci, čímž získáme středovou kolineaci v rovině.

Kolineace v prostoru Její obraz do roviny ve směru Ԧ𝑠



Z prostorových obrázků je lépe patrné, proč někdy obraz daného útvaru prochází nekonečnem. 

Na obrázku níže je znázorněn obraz úsečky v kolineaci.


