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SYLABUS

1. Stereometrie. Axiomy incidence, základní věty. Polohové a metrické 

vlastnosti.

2. Rovnoběžné promítání. Volné rovnoběžné promítání. 

3. Osová afinita a středová kolineace v prostoru. 

4. Mongeovo promítání.

5. Pravoúhlá axonometrie. 



UDĚLENÍ ZÁPOČTU

• odevzdání správného řešení dvou rysů, nejpozději do data uvedeného cvičícím.

PRŮBĚH ZKOUŠKY

• Student musí mít udělen zápočet a musí se na příslušný termín zkoušky přihlásit 
prostřednictvím STAGu.

• Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

• Písemná část je tvořena několika příklady (praktickými i teoretickými), které jsou 
bodově ohodnoceny.

• Pokud student napíše písemnou část alespoň na 60%, může se zúčastnit zkoušky 
ústní. 

• Účast u ústní zkoušky neznamená, že bude u zkoušky ohodnocen alespoň 
známkou dobře.



STEREOMETRIE



STEREOMETRIE

= prostorová geometrie

• Zabývá se prostorovými útvary a jejich vzájemnými polohovými i metrickými 
vlastnostmi.

• Tvoří základ všech zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii.

• Pro její úspěšné studium je důležitá prostorová představivost, kterou je možné 
cíleně zdokonalovat a rozvíjet.

• Základními útvary prostorové geometrie jsou bod, přímka, rovina.



AXIOMY INCIDENCE VE STEREOMETRII

Stereometrie je samozřejmě také budována na axiomatickém systému. Protože však skupiny 
axiómů jsou pro prostorovou geometrii rozsáhlé, uvedeme si pouze axiomy incidence pro 
stereometrii.

AXIOMY INCIDENCE
1. Existuje alespoň jedna čtveřice navzájem různých bodů, které neleží v jedné rovině.
2. Existuje alespoň jedna trojice různých bodů, které neleží na jedné přímce.
3. Jsou-li A, B dva různé body, existuje právě jedna přímka, na níž tyto body leží.
4. Jsou-li A, B, C tři různé body, které neleží na jedné přímce, existuje právě jedna rovina, 

v níž tyto body leží.
5. Leží-li dva různé body v rovině, leží každý bod této přímky v rovině.
6. Mají-li dvě různé roviny společný bod, existuje alespoň další bod, který leží v obou 

rovinách.
7. Rovina je neprázdná množina bodů (v každé rovině leží alespoň jeden bod).
8. Přímka je množina bodů, která obsahuje alespoň dva různé body.



ZÁKLADNÍ POJMY A VLASTNOSTI STEREOMETRIE
VYCHÁZEJÍCÍ Z AXIÓMŮ INCIDENCE

Definice: Přímka leží v rovině, jestliže každý její bod leží v rovině.

Věta: Jsou-li 𝛼, 𝛽 dvě různé roviny, které mají společný bod A, pak mají společnou přímku. (Důkaz plyne 
z axiómů 5. a 6.)

Věta: Je-li dána rovina 𝛼, existuje alespoň jeden bod, který v ní neleží. (Důkaz plyne z axiómu 1.)

Věta: Je-li dána přímka p, existuje alespoň jeden bod, který na ní neleží. (Důkaz plyne z axiómu 2.)

Věta: Je-li dán bod A, existuje alespoň jedna přímka (rovina), která bodem prochází. (Důkaz plyne 
z axiómů 2. a 3.)

Věta: Dvě různé přímky mají společný nejvýše jeden bod.

Vzájemná poloha dvou přímek

Definice: Dvě přímky, které mají společný jediný bod, se nazývají různoběžky.

Dvě přímky, které nemají společný bod a leží v jedné rovině, se nazývají souběžky (nemůžeme 
je nazývat rovnoběžkami, protože zavedením pouze axiómů incidence nemáme dostatečný 
aparát na zavedení rovnoběžnosti)

Dvě přímky, které nemají společný bod a neleží v jedné rovině, se nazývají mimoběžky.



Vzájemná poloha dvou rovin
Definice: Dvě různé roviny, které mají společnou přímku, nazýváme různoběžné.

Dvě různé roviny, které nemají společnou přímku, nazýváme souběžné.
Věta: Jestliže body A, B, C, D neleží v rovině, pak žádné tři z nich neleží v přímce.
Věta: Je-li dána rovina, pak existují alespoň tři různé body, které neleží v přímce a leží v této rovině.

Vzájemná poloha přímky a roviny
Definice: Obsahuje-li přímka jediný bod roviny, pak je s rovinou různoběžná.

Neobsahuje-li přímka žádný bod roviny, pak je s rovinou souběžná.

Komplanární body jsou body, které leží v jedné rovině.
Kolineární body jsou body, které leží na jedné přímce.

Definice: Prostor je množina všech bodů.
Z axiómů incidence nelze dokázat existenci více bodů v prostoru než čtyř. Proto musí být zavedeny 
také další skupiny axiómů, to však již není naším úmyslem. 

Další text je již věnován vlastnostem po zavedení všech skupin axiómů, včetně rovnoběžnosti



Příklad 1:
Je dána krychle ABCDEFGH. Kolik různých přímek je určeno 
vrcholy B, D, E, F, H?

Řešení:

Přímka je určena vždy dvěma body, přičemž nezáleží na pořadí.
První bod můžeme spojit se čtyřmi body, druhý bod už jen se třemi, 
protože přímku s jejím čtvrtým bodem už máme z předchozího, atd.
Celkem 10 přímek: 4 (BD, BE, BF, BH)+ 3 (DE, DF, DH) +2 (EF, EH) +1(FH) 

Příklad 2:
Je dána krychle ABCDEFGH. Kolik různých přímek je určeno 
vrcholy B, D, E, F, H?

Řešení:

Rovina je určena třemi různými body, u kterých nezáleží na pořadí.
Tedy lze najít roviny BDE, BDF, BDH, BEF, BEH, BFH, DEF, DEH, EFH, DFH

- body BDFH však leží v jedné rovině, proto trojice BDF, BFH, BDH, DFH 
vyjadřují tutéž rovinu, tedy body B, D, E, F, H určují 6 různých rovin



Příklad 3:

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Určete různým způsobem 
rovinu podstavy jehlanu.
Řešení:

Rovina může být zadána 3 body (ABC, ABD, …), bodem a přímkou (A + BC, 
A + BD, …), dvěma různoběžkami (AB + BC, …), příp. dvěma rovnoběžkami 
(AB + CD, AD + BC).

Příklad 4:

Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Určete, zda přímky AD a BV 
leží v rovině ABC.
Řešení: 𝐴𝐷 ⊂ 𝐴𝐵𝐶 , 𝐵𝑉 ⊄ (𝐴𝐵𝐶)

Příklad 5:

Je dána krychle ABCDEFGH. Určete společné body rovin (ACH), (BDH).
Řešení:

Společným bodem je určitě bod H. Přímky AC a BD leží v jedné stěně 
krychle, jsou tedy různoběžné a jejich průsečík O musí být další společný 
bod rovin.



Příklad 6:
Je dána krychle ABCDEFGH. Zjistěte, zda v rovině (ABG) leží body F a H.

Řešení: 𝐹 ∉ 𝐴𝐵𝐺 ,𝐻 ∈ (𝐴𝐵𝐺)

Příklad 7:
Je dána krychle ABCDEFGH. Zjistěte, zda v rovině (ABG) leží přímky AH, AC.

Řešení: 𝐴𝐻 ⊂ 𝐴𝐵𝐺 , 𝐴𝐶 ⊄ (𝐴𝐵𝐺)

Příklad 8:
Je dána krychle ABCDEFGH. Zjistěte, zda v jedné rovině leží body A, C, E, F.

Řešení: Body A, C, E, F neleží v jedné rovině. Přímka AC leží v dolní podstavě a 
přímka EF v boční stěně.

Příklad 9:
Je dána krychle ABCDEFGH a body K, L, M, N, které jsou po řadě středy hran 
AB, BC, CG, AE. Zjistěte, zda leží v téže rovině
a) body A, C, M, N (řešení: leží v jedné rovině),
b) A, C, K, N (řešení: neleží),
c) E, K, G, L (řešení: leží).



POLOHOVÉ VLASTNOSTI ÚTVARŮ VE STEREOMETRII

Vzájemná poloha dvou rovin

Definice: Dvě různé roviny 𝜌, 𝜎, které mají společnou jedinou přímku p, se nazývají různoběžné. Přímce p 
říkáme průsečnice rovin 𝜌, 𝜎.

Definice: Dvě roviny 𝜌, 𝜎, které nemají žádný společný bod, nebo které splývají, se nazývají rovnoběžné.

Vzájemná poloha přímky a roviny

Věta: Přímka a rovina mají buď společný jeden bod nebo žádný bod, nebo přímka leží v rovině.

Definice: Přímka p, která má s rovinou jeden společný bod, je s rovinou různoběžná. Společný bod nazýváme 
průsečíkem přímky s rovinou.

Definice: Nemá-li přímka s rovinou žádný společný bod, pak říkáme, že jsou rovnoběžné. Pokud přímka leží 
v rovině, pak je také považujeme za rovnoběžné.

Věta: Je-li přímka a rovnoběžná s přímkou b a přímka b rovnoběžná s rovinou 𝜌, je přímka a rovnoběžná 
s rovinou 𝜌.

Věta: Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou rovinu s ní rovnoběžnou.



Vzájemná poloha dvou přímek

Věta: Dvě přímky a, b buď splývají, nebo jsou různé. Dvě různé přímky mají buď jeden 
společný bod, nebo nemají žádný společný bod a leží v téže rovině nebo nemají žádný 
společný bod a neleží v téže rovině.

Definice: Dvě různé přímky a, b, které mají jediný společný bod P, jsou různoběžné. Bod P 
se nazývá průsečík přímek.

Definice: Dvě přímky a, b, které nemají žádný společný bod, a které leží v jedné rovině, 
jsou rovnoběžné. Dvě splývající přímky, také považujeme za rovnoběžné.

Definice: Dvě přímky, které nemají žádný společný bod a neleží v téže rovině, jsou 
mimoběžné.

Definice: Směr je množina všech navzájem rovnoběžných přímek.

Definice: Dvojsměr je množina všech vzájemně rovnoběžných rovin; je určen jednou 
svou rovinou. 
Poznámka: Dvojsměr můžeme také určit dvěma různými směry.



Vzájemná poloha tří rovin

Pro vzájemnou polohu tří rovin nastává 
právě jedna z těchto možností:
1. Každé dvě roviny jsou rovnoběžné.
2. Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je 

s nimi různoběžná. Průsečnice jsou 
navzájem rovnoběžné.

3. Každé dvě roviny jsou různoběžné a 
zároveň jejich průsečnice jsou navzájem 
rovnoběžné různé.

4. Každé dvě roviny jsou různoběžné a 
zároveň průsečnice splynou.

5. Roviny jsou různoběžné a mají společný 
právě jeden bod. Všechny tři průsečnice 
jsou různoběžné a protínají se v jednom 
bodě.



ROVNOBĚŽNOST

Z předchozích vět a definic se obtížně určuje 
rovnoběžnost útvarů, proto k určení 
rovnoběžnosti přímky a roviny a dvou rovin 
používáme tzv. kritéria rovnoběžnosti:

Kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny

Je-li přímka p rovnoběžná s některou 
přímkou q roviny 𝜌, je rovnoběžná s rovinou 
𝜌.

Kritérium rovnoběžnosti dvou rovin

Obsahuje-li rovina 𝜌 dvě různoběžky p, q, 
z nichž každá je rovnoběžná s rovinou 𝜎, pak 
rovina 𝜌 je rovnoběžná s rovinou 𝜎.



Příklad 10:
Je dána krychle ABCDEFGH. Uveďte přímky, které procházejí bodem E a některým 
dalším vrcholem a jsou s přímkou AB
a) rovnoběžné (řešení: EF – AB, EF musí ležet v jedné rovině),
b) různoběžné (řešení: EA, EB – musí ležet v jedné rovině),
c) mimoběžné (řešení: EC, ED, EG, EH – nesmí ležet s AB v jedné rovině).

Příklad 11:
Je dána krychle ABCDEFGH. Určete všechny přímky, které procházejí bodem E a 
některým dalším vrcholem krychle a jsou s rovinou (BCG) rovnoběžné.

Řešení: EA, ED, EH – musí ležet v rovině rovnoběžné s (BCG)

Příklad 12:
Bodem K, který je středem hrany AB krychle ABCDEFGH, veďte přímku m, která je 
rovnoběžná s rovinami BDG a BFG.

Řešení:
Aby byla přímka rovnoběžná se dvěma různoběžnými rovinami, musí být 
rovnoběžná s jejich průsečnicí, což je přímka BG. Tato přímka protne hranu GH v 
jejím středu.



Příklad 13:
Je dána pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Uveďte všechny přímky, které procházejí 
bodem V a dalším vrcholem jehlanu a jsou s přímkou AB
a) rovnoběžné (řešení: neexistuje),
b) různoběžné (řešení: VA, VB – musí mít společný bod s AB),
c) mimoběžné (řešení: VC, VD – nesmí být s AB v jedné rovině).

Příklad 14:
Je dána krychle ABCDEFGH. Rozhodněte o vzájemné poloze následujících rovin:
a) (ABC), (BCD) (řešení: totožné),
b) (ABC), (EFG) (řešení: rovnoběžné),
c) (ABC), (CGH) (řešení: různoběžné),
d) (ABC), (AGH) (řešení: různoběžné). 

Příklad 15:
Je dána krychle ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu následujících rovin:
a) (ABC), (EFG), (BCH) (řešení: (ABC), (EFG) – rovnoběžné, (BCH) s nimi 

různoběžná),
b) (ABC), (BCH), (ADE) (řešení: roviny různoběžné, průsečnice rovnoběžné různé),
c) (ABE), (BFG), (EFG) (řešení: různoběžné se společným jedním bodem F).



METRICKÉ VLASTNOSTI ÚTVARŮ VE STEREOMETRII

1. VZDÁLENOST

a) Vzdálenost bodu od přímky

Definice: Nechť je dána přímka p a bod A
v prostoru. Vzdálenost bodu A od přímky p je
rovna vzdálenosti bodu A od přímky p v rovině
(Ap) (tj. velikosti úsečky AP, kde P je pata
kolmice spuštěné z bodu A na přímku p).

2. způsob řešení: sestrojíme rovinu kolmou k
přímce p a vzdálenost jejího průsečíku s
rovinou od bodu A je vzdálenost bodu od
přímky

b) Vzdálenost bodu od roviny

Definice: Nechť je dána rovina 𝜌 a bod A.
Vzdálenost bodu A od roviny 𝜌 je rovna
vzdálenosti bodu A od paty P kolmice k rovině
𝜌 bodem A.



c) Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek 

Dva způsoby řešení:

1. způsob řešení: na jedné přímce zvolíme 
libovolný bod a úlohu převedeme na úlohu 
„vzdálenost bodu od přímky“

2. způsob řešení: nalezneme rovinu, ve 
které rovnoběžky leží a úlohu vyřešíme 
jako úlohu planimetrickou

d) Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin

V jedné rovině zvolíme libovolný bod a 
úlohu dále řešíme jako „vzdálenost bodu od 
roviny“.



e) Vzdálenost dvou mimoběžek 

Vzdálenost dvou mimoběžek je velikost úsečky, kterou 
mimoběžky vytínají na příčce kolmé k oběma 
mimoběžkám (ose mimoběžek).

Postup řešení:

1. Určíme směr s kolmý k daným mimoběžkám a, b: 
Libovolným bodem A přímky a vedeme přímku b´
∥ b. Hledaný směr s je kolmý na rovinu ρ = (ab´).

2. Na b zvolíme libovolný bod B.

3. Najdeme patu K kolmice k spuštěné z B na rovinu ρ 
= (ab´).

4. Bodem K vedeme b´´ ∥ b.

5. Kolmice p k rovině ρ, vedená průsečíkem X = a ∩ 
b´´, protíná přímku b v bodě Y.

6. Přímka p je nejkratší příčka (osa) mimoběžek a, b, 
a tedy velikost úsečky XY je vzdálenost 
mimoběžek. 



Příklad 16:

Je dána krychle ABCDEFGH o hraně délky a. Určete vzdálenost přímek 
a) AB, FG (řešení: vzdálenost je a),
b) AB, EG (řešení: a),
c) AH, CF (řešení: a).

Příklad 17:

Je dána krychle ABCDEFGH o hraně a. Určete vzdálenost bodu A od 
přímky GH.

Řešení: 𝑎 2

Příklad 18:

Je dána krachle ABCDEFGH o hraně délky a. Určete vzdálenost bodu E od 
roviny 
a) (BCG) (řešení: a),

b) (BDH) (řešení: 
𝑎 2

2
).



2. Odchylka

a) Odchylka dvou přímek
Definice: Nechť a, b jsou dvě různoběžné přímky a 
𝜔 velikost jejich ostrého nebo pravého úhlu. 
Potom odchylkou libovolné přímky směru daného 
přímkou a od libovolné přímky směru daného 
přímkou b rozumíme číslo 𝜔.

Poznámka: O odchylce dvou přímek hovoříme i 
tehdy, když přímky a, b splývají a kladem v tomto 
případě ω = 0.

Určení odchylky dvou mimoběžek m, n v prostoru:
1. zvolíme libovolný bod X v prostoru a vedeme 

jím přímky m´, n´ daného směru, jaký mají dané 
mimoběžky m, n,

2. odchylkou mimoběžek m, n je pak odchylka 
přímek m´, n´.



Kolmost přímek

Pokud dvě přímky mají odchylku 90°,
říkáme o nich, že jsou kolmé (v prostoru
platí i pro mimoběžky.)

Definice: Přímka p je kolmá k rovině 𝜌,
jestliže je kolmá ke každé přímce roviny
𝜌.

K praktickému určování kolmosti přímky
a roviny však nepoužíváme definici, ale
tzv. kritérium kolmosti přímky a roviny.

Kritérium kolmosti přímky a roviny: Je-li
přímka p kolmá ke dvěma různoběžkám
a, b roviny 𝜌, pak je kolmá k rovině 𝜌.



b) Odchylka dvou rovin

Definice: Odchylka dvou různoběžných rovin 𝜌, 𝜎 je odchylka průsečnic p, q těchto rovin 
s libovolnou rovinou 𝜏, která je kolmá k průsečnici rovin 𝜌, 𝜎.

Odchylku dvou rovin můžeme také určit jako odchylku kolmic k těmto rovinám.



Kolmost rovin

Definice: Dvě roviny jsou kolmé, jestliže jejich odchylka je 90°.

K praktickému určování kolmosti rovin nepoužíváme definici, ale používáme tzv. kritérium
kolmosti dvou rovin.

Kritérium kolmosti dvou rovin: Obsahuje-li rovina 𝜎 přímku p kolmou k rovině 𝜌, pak jsou 
roviny 𝜎, 𝜌 k sobě kolmé.



c) Odchylka přímky a roviny

Definice: Je-li přímka p kolmá k rovině 𝜌, pak její odchylka od roviny 𝜌 je 90°. Není-li p 
kolmá k 𝜌 a je-li p1 pravoúhlý průmět p do 𝜌, nazýváme odchylkou přímky p od roviny 𝝆
odchylku přímek p, p1.



Příklad 19:
Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Rozhodněte o kolmosti 
přímky BC a roviny CDV.

Řešení: nejsou kolmé

Příklad 20:
Je dána krychle ABCDEFGH. Rozhodněte o kolmosti přímek AC, 
BH.

Řešení: Přímka AC je kolmá k rovině (BDH), protože je kolmá k 
jejím dvěma různoběžkám. Proto je AC kolmá k všem přímkám 
(BDH) a tudíž i k přímce BH.

Příklad 21:
Je dána krychle ABCDEFGH. Určete pravoúhlý průmět přímky EB 
do roviny
a) (ABC) (řešení: AB),
b) (CDG) (řešení: CH).



Příklad 22:

Je dána krychle ABCDEFGH. Rozhodněte o odchylce 
rovin

a) (ABC), (ADH) (řešení: kolmé),

b) (ABC), (BCH) (řešení: odchylka je 45°).

Příklad 23: 

Je dána krychle ABCDEFGH, s délkou hrany a. Určete 
odchylku přímek:

a) AB, BD (řešení: 45°),

b) AB, BC (řešení: 90°),

c) AB, BG (řešení: 90°),

d) AB, BH (řešení: 54°44´).



SESTROJOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH TĚLES ZE ZADANÝCH PRVKŮ
Pokud chceme v jakékoliv zobrazovací metodě sestrojit libovolné 
těleso. Je nutné nejdříve určit prostorové řešení této úlohy a 
teprve poté jednotlivé kroky tohoto řešení zobrazovat ve 
zvoleném promítání.

Např.: Sestrojte kolmý pravidelný čtyřboký hranol, jsou-li dány 
vrchol A, osa hranolu a výška hranolu.

Nejdříve můžeme nakreslit náčrtek tělesa, ve kterém si ujasníme 
vzájemné polohové a metrické vztahy mezi prvky tělesa. A poté 
určíme prostorové řešení.

1. Sestrojíme rovinu 𝜌, která je kolmá k ose a prochází bodem A. 
V této rovině leží podstava hranolu.

2. Určíme průsečík osy s rovinou 𝜌. Což je střed podstavy.

3. Protože máme střed podstavy a jeden její vrchol, můžeme ji v 
rovině 𝜌 sestrojit.

4. Je dána také výška hranolu, tedy vzdálenost dolní a horní 
podstavy. Horní podstava je rovněž čtverec (shodný s dolní 
podstavou).


