
KŘIVKY



Pojmem křivka rozumíme dráhu pohybujícího se bodu. Je to tedy množina
nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku
také nazvat jednoparametrickou množinou bodů.

ROZDĚLENÍ KŘIVEK

• Otevřené a uzavřené křivky

Otevřené křivky (nebo též oblouky) jsou takové křivky, které mají koncové body.
Tedy uzavřené křivky nemají žádné koncové body.

• Rovinné a prostorové křivky

Křivka, jejíž všechny body leží v rovině, se nazývá rovinná křivka. Jejím opakem je
křivka prostorová.

• Jednoduchá křivka

Jednoduchá křivka je taková, která „neprotíná sama sebe“.



VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KŘIVKY

Máme dánu křivku a na ní dva body T, A. Pokud spojíme
body AT, získáme sečnu křivky.

Přibližujeme-li bod A k bodu T tak dlouho, až tyto dva
body splynou, pak získáme ze sečny tečnu křivky v bodě
T a bod T nazýváme bod dotyku tečny.

Úsečka na sečně, která je omezena dvěma body na
křivce, je tětiva.

Kolmice, která je sestrojená v bodě dotyku na tečnu, se
nazývá normála křivky. Všechny normály v bodě křivky k
tvoří svazek přímek v tzv. normálové rovině, tj. v rovině,
která prochází daným bodem křivky kolmo k tečně t.

Tečna, která se dotýká křivky v nevlastním bodě (v
nekonečnu), je asymptotou křivky.



BODY NA KŘIVCE
Na křivce rozlišujeme dva typy bodů:
1. Regulární body – body, ve kterých lze ke křivce vést právě 

jednu tečnu
2. Singulární body – ostatní (lze vést více než jednu tečnu, nemá 

v tomto bodě tečnu, nebo ji nelze určit)

SINGULÁRNÍ BODY

Na křivce máme dány body A, T a zvolíme na ní další bod A´. Bod 
se pohybuje po křivce od bodu A přes bod T do bodu A´. Spojnice 
bodu s bodem T je sečna křivky, když se bod dostane do bodu T, 
sečna přejde v tečnu. 

Část křivky AA´ reprezentuje blízké okolí bodu T. 

Podle toho, zda se mění smysl pohybu bodu A nebo sečny AT
rozlišujeme typy singulárních bodů.



TYPY SINGULÁRNÍCH BODŮ

a) inflexní bod – sečna se pohybuje 
po směru hodinových ručiček až do 
polohy tečny v bodě T a poté se 
pohybuje proti směru hodinových 
ručiček (mění se smysl pohybu 
sečny), smyl pohybu bodu se 
nemění.

b) bod vratu 1. druhu – smysl pohybu 
bodu se mění, přičemž smysl 
pohybu sečny se nemění,

c) bod vratu 2. druhu – mění se 
smysl pohybu bodu i sečny.
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SINGULÁRNÍ BODY V NICHŽ MÁ KŘIVKA VÍCE TEČEN

Typy dvojnásobných bodů (křivka má v tomto bodě dvě 
tečny) :

a) uzlový bod

b) bod vratu 1. druhu – v bodě je jedna dvojnásobná 
tečna

c) izolovaný dvojnásobný bod – v bodě jsou dvě 
komplexně sdružené tečny

Další typy vícenásobných bodů: např. trojnásobný bod, 
taknodální bod (křivka se v něm dotýká sama sebe).
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PRŮVODNÍ TROJHRAN KŘIVKY

Průvodní trojhran křivky v jejím regulárním bodě je tvořen třemi 
navzájem kolmými přímkami a třemi navzájem kolmými rovinami:

• Přímky:
1. tečna t (fialová)
2. binormála b (zelená)
3. hlavní normála n (oranžová)

• Roviny (určena vždy dvěma ze zadaných přímek) :
1. normálová rovina 𝜈 ≡ 𝑛𝑏 𝜈 ⊥ 𝑡 - fialová
2. oskulační rovina 𝜛 ≡ 𝑡𝑛 𝜔 ⊥ 𝑏 - zelená
3. rektifikační rovina 𝜌 ≡ 𝑡𝑏 (𝜌 ⊥ 𝑛) - oranžová

Normálová rovina  𝜈 - kolmá k tečně křivky

Přímky v normálové rovině = normály křivky.
• Normála, která leží v oskulační rovině = hlavní normála 𝑛
• Normála, která je kolmá k oskulační rovině = binormála 𝑏.

Rovinná křivka vždy leží v oskulační rovině, která je tedy pro všechny její 
body stejná.



OSKULAČNÍ KRUŽNICE

Křivky v malém okolí regulárního bodu lze nahradit tzv. oskulační 
kružnicí (kružnicí křivosti) - její poloměr = poloměr křivosti r, střed = 
střed křivosti

Oskulační kružnice má v bodě dotyku T s křivkou společnou tečnu t, 
stejnou křivost (resp. stejný poloměr křivosti) a společnou hlavní 
normálu.

Evoluta křivky = množina všech středů oskulačních kružnic (středů 
křivosti) dané křivky. 

U kuželoseček je znám pojem oskulačních kružnic v jejich 
vrcholech. Jsou nazývány také hyperoskulačními kružnicemi, 
protože mají s kuželosečkou ve vrcholu čtyřbodový styk.



PŘÍKLADY ROVINNÝCH KŘIVEK
1. Archimédova spirála = trajektorie bodu, který se rovnoměrně posunuje po 

polopřímce od jejího počátku v bodě O, zatímco polopřímka se kolem bodu O 
rovnoměrně otáčí.

2. Logaritmická spirála – rovinná křivka, jejíž poloměr roste exponenciálně s velikostí 
úhlu

3. Cykloida =  trajektorie bodu, který leží na kružnici k, jenž se kotálí po jiné pevné 
kružnici nebo po pevné přímce

4. Obálka soustavy křivek = křivka, která se dotýká všech daných křivek

např.: elipsa = obálka ramen pravého úhlu, jehož druhé

rameno prochází ohniskem a vrchol se pohybuje po 

vrcholové kružnici, popř. po vrcholové přímce.
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CYKLOIDY

a) Pevná křivka je kružnice:

Epicykloida –kružnice vně sebe 
• poloměry kružnic shodné - vznikne kardioida
• poloměry v poměru 1:2 - vznikne nefroida

Pericykloida –pevná kružnice uvnitř pohybující se kružnice

(pevná kružnice – zelená, pohybující se – modrá)

Hypocykloida – pohybující se kružnice uvnitř pevné kružnice 
• poloměry kružnic v poměru 1:4 – vznikne asteroida



b) pevná křivka - přímka:

• Prostá cykloida – tvořící bod (C) leží přímo na pohybující se kružnici

• Zkrácená cykloida – tvořící bod (D) leží uvnitř kružnice

• Prodloužená cykloida – tvořící bod (A) leží vně kružnice

A



REKTIFIKACE OBLOUKU

Rektifikací oblouku křivky rozumíme to, že oblouk nahradíme úsečkou, která má stejnou
délku jako tento oblouk křivky („rozvineme oblouk do úsečky“).

Rozvinutí (rektifikace) oblouku křivky provedeme tak, že zvolíme vhodný počet bodů křivky
a nahradíme oblouk lomenou čarou. Čím větší počet bodů, tím přesnější rektifikace bude.
Nikdy však nebude úplně přesná.



REKTIFIKACE OBLOUKU KRUŽNICE

Pro potřeby v našem kurzu nám postačí se seznámit s 
tzv. Sobotkovou rektifikací kružnice.

Sobotkova rektifikace je vhodná pro oblouky do 30°!

• V počátečním bodě oblouku sestrojíme tečnu.

• Počáteční bod spojíme se středem kružnice a od 

počátečního bodu na ni vyneseme 3x poloměr.

• Poslední bod spojíme s koncovým bodem oblouku.

• Na tečně v počátečním bodě oblouku získáme 

délku rektifikovaného oblouku.



PRŮMĚT PROSTOROVÉ KŘIVKY

Věta: Průmětem křivky je vždy křivka.

Je-li křivka rovinná a střed promítání leží v její rovině,
pak jejím středovým průmětem je přímka.

Je-li křivka rovinná a směr promítání je rovnoběžný s
rovinou křivky je jejím rovnoběžným průmětem přímka.

Věta: Regulární (singulární) bod křivky se zobrazí do
regulárního (singulárního) bodu (vyjma případu, kdy je
průmětem křivky přímka).

Řídící kuželová plocha prostorové křivky

= kuželová plocha, která vznikne tak, že zvoleným
bodem v prostoru vedeme rovnoběžky s tečnami
prostorové křivky.

Řídící kuželová plocha je rotační, pokud je křivka
konstantního spádu (tg 𝛼 = spád křivky = odchylka tečny
v bodě křivky od zvolené roviny).



ŠROUBOVICE
Šroubovice je prostorová křivka, která vzniká rotačním pohybem bodu v 
prostoru kolem zvolené přímky (osy šroubovice) a zároveň posuvným 
pohybem (posunutím) tohoto bodu ve směru dané přímky, přičemž oba 
pohyby jsou rovnoměrné a velikost posunutí bodu je přímo úměrná 
velikosti otočení bodu.

Složením dvou zmíněných pohybů, rovnoměrného otáčivého pohybu 
kolem pevné přímky (po kružnici) a rovnoměrného posuvného pohybu ve 
směru této přímky, vzniká tzv. šroubový pohyb. Pevná přímka se nazývá 
osa šroubového pohybu.
Pozn.: osa šroubového pohybu pro šroubovici se nazývá osa šroubovice.

Můžeme také říct, že šroubovice leží na rotační válcové ploše, která 
vznikne rotací přímky rovnoběžné s osou šroubového pohybu kolem této 
osy. Osa válcové plochy o je totožná s osou šroubovice a její poloměr r je 
rovný vzdálenosti tvořícího bodu šroubovice od osy o.



Šroubový pohyb může být levotočivý nebo 
pravotočivý:

• Levotočivý – bod se při šroubovém 
pohybu otáčí PO směru chodu 
hodinových ručiček (při posunutí bodu 
směrem „vzhůru“)

• Pravotočivý – bod se při šroubovém 
pohybu otáčí PROTI směru chodu 
hodinových ručiček (při posunutí bodu 
směrem „vzhůru“)

Také šroubovice je tím pádem pravotočivá
nebo levotočivá podle šroubového pohybu, 
kterým je tvořena.

LevotočiváPravotočivá



Pokud se bod při šroubovém pohybu otočí o určitý úhel, pak se 
zároveň posune ve směru osy (ve směru stoupání) o určitou výšku.

• Při otočení o 360° (2𝜋 𝑟𝑎𝑑) nastává posunutí ve směru osy o výšku 
𝑣 (výška závitu).

• Při otočení o 1 𝑟𝑎𝑑 nastává posunutí o výšku 𝑏 (redukovaná výška 
závitu).

Mezi redukovanou výškou závitu a výškou závitu platí: 𝑣 = 2𝜋𝑏

Určení šroubového pohybu (šroubovice):

Šroubový pohyb (šroubovice) je určen osou, směrem otáčení 
(pravotočivý/levotočivý) a redukovanou výškou závitu (nebo výškou 
závitu).

Šroubovice je křivka konstantního spádu tzn., že řídící kuželová plocha 
tečen šroubovice je rotační kuželová plocha.

• Řídící kružnici plochy tečen volíme jako řídící kružnici válcové plochy 
šroubovice. 

• Vrchol řídící kuželové plochy je pak od roviny řídící kružnice vzdálen 
o redukovanou výšku závitu b.



CHARAKTERISTICKÝ TROJÚHELNÍK ŠROUBOVICE

Charakteristický trojúhelník šroubovice je vlastně rozvinutá část 
válcové plochy, na které je jeden závit 𝐵𝐵´ šroubovice, do roviny.

To znamená, že tento trojúhelník je pravoúhlý. V obrázku je to 
trojúhelník 𝐵𝐵´1𝐵´.

• Odvěsna 𝐵𝐵´1: rozvinutá řídicí kružnice válcové plochy 
(šroubovice) do úsečky 𝐵𝐵´1 (délka 2𝑟 = obvod řídící kružnice).

• Přepona 𝐵𝐵´: rozvinutá šroubovice do úsečky 𝐵𝐵´.

• Odvěsna 𝑣 = 𝐵´1𝐵´ - velikost posunutí bodu B do bodu B´ při 
otočení o 360° = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑.



Charakteristický trojúhelník používáme k řešení úloh o šroubovici:

a) Chceme-li určit redukovanou výšku závitu 𝒃, když známe výšku závitu 𝒗 a naopak:
Redukovaná výška závitu 𝑏 je velikost posunutí, které přísluší k otočení o úhel 1 𝑟𝑎𝑑𝑖á𝑛.
1. Délka rozvinutého oblouku 1 𝑟𝑎𝑑𝑖á𝑛 na kružnici je rovna jejímu poloměru, proto na

𝐵𝐵´1 vyneseme délku poloměru 𝑟 řídicí kružnice → získáme bod 𝑉1 (modrý).
2. V bodě 𝑉1 vztyčíme kolmici k 𝐵𝐵´1, která protne 𝐵𝐵´ v bodě 𝑉.
3. 𝑉1𝑉 = 𝑏 … redukovaná výška závitu



b) Určení posunutí z příslušné k otočení o úhel 𝝋 a naopak:

1. Sestrojíme bod 𝑋1 na 𝐵𝐵1´: délka oblouku 𝐵𝑋1 = 𝑟𝜑 (délku oblouk určíme pomocí rektifikace)

2. V bodě 𝑋1 sestrojíme kolmici k 𝐵𝐵´1, ta protne BB´ v bodě X.

3. |XX1| = z (posunutí příslušné k otočení o daný úhel 𝝋).

c) Určení odchylky tečen šroubovice s rovinou kolmou k její ose:

• Tečny šroubovice svírají s rovinou kolmou k její ose konstantní úhel , což je velikost úhlu při vrcholu 𝐵 v
charakteristickém trojúhelníku 𝐵𝐵´1𝐵´ šroubovice.

Úhel  nazýváme sklon šroubovice.

Pozn.: tg  =
𝑏

𝑟
… spád šroubovice



ŘÍDÍCÍ KUŽELOVÁ PLOCHA ŠROUBOVICE

Šroubovice je křivka konstantního spádu tzn., že řídící kuželová plocha tečen šroubovice je 

rotační kuželová plocha.

• Řídící kružnici plochy tečen volíme jako řídící kružnici válcové plochy šroubovice. 

• Vrchol řídící kuželové plochy je pak od roviny řídící kružnice vzdálen o redukovanou výšku 

závitu b.

Volíme-li v Mongeově promítání osu 𝑜 šroubovice kolmo na půdorysnu, pak vrchol 𝑉 řídící
kuželové plochy volíme na ose 𝑜 tak, že 𝑧𝑉 = 𝑏. Potom řídicí kružnice šroubovice je množinou
půdorysných stopníků površek řídící kuželové plochy.

Tuto vlastnost využíváme při sestrojování tečen šroubovice, jelikož ty jsou rovnoběžkami s
površkami řídící kuželové plochy.



ZOBRAZENÍ ŠROUBOVICE V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ

Pro jednoduchost konstrukcí budeme umísťovat šroubovici tak, 
že její osa bude kolmá k půdorysně. 
V takovém případě je půdorysem šroubovice kružnice, a 
nárysem sinusoida.

Na obrázku je pravotočivá šroubovice s osou 𝑜, výškou závitu 𝑣
a s tvořícím bodem 𝐴.
Jsou sestrojeny průměty dvanácti bodů šroubovice, které
vznikly postupným otáčením bodu 𝐴 o úhel 30°.

• Kružnici v půdoryse rozdělíme po 30° na 12 dílů pomocí
dvanácti bodů (11, 21, … , 121).

• K otočení o úhel 30° přísluší vždy posunutí o
𝑣

12
. Rozdělíme

tedy výšku závitu 𝑣 v náryse na 12 dílů.
• Ve všech dvanáctinách sestrojíme rovnoběžky s osou y. Na

nich a na ordinálách v bodech 11, 21, … , 121 leží nárysy
bodů šroubovice (12, 22, … , 122).

Pozn.: tvořící bod A šroubovice nemusí ležet v půdorysně



KONSTRUKČNÍ ÚLOHY O ŠROUBOVICI

Řešíme tři typy úloh o šroubovici:

1. Je dán úhel otočení bodu a určujeme k tomuto úhlu příslušné posunutí.

2. Je dáno posunutí bodu a určujeme k tomuto posunutí příslušné otočení.

3. Sestrojení průvodního trojhranu šroubovice.



Příklad 1: 

Pravotočivá šroubovice je dána osou 𝑜 ,
redukovanou výškou závitu 𝑏 a bodem 𝑀 .
Nalezněte nárys bodu 𝑋 šroubovice, je-li dán
jeho půdorys 𝑋1.

• V této úloze je dán úhel otočení bodu 𝑀 do 
bodu 𝑋 a hledáme příslušné posunutí k 
tomuto úhlu.



1. Sestrojíme charakteristický trojúhelník:

• Narýsujeme polopřímku s počátečním bodem 

𝑀.

• Od bodu 𝑀 vyneseme poloměr půdorysu 

šroubovice.

• V koncovém bodě sestrojíme kolmici a na ni 

vyneseme redukovanou výšku závitu 𝑏.

• Tím získáme druhé rameno charakteristického 

trojúhelníka.



2. Určení délky oblouku 𝑀1𝑋1:

• Použijeme Sobotkovu rektifikaci. Oblouk je však 

větší než 30°, proto ho rozdělíme na stejné části 

tak, aby nejmenší měla max. 30° (v tomto 

případě na čtvrtiny). 

• Délku čtvrtiny oblouku zjistíme Sobotkovou 

rektifikací.



3. Určení rozdílu 𝑧-ových souřadnic bodů 𝑀,𝑋:

• Od bodu 𝑀 v charakteristickém trojúhelníku 

vyneseme 4x délku rozvinutého oblouku na 

vodorovnou polopřímku v charakteristickém 

trojúhelníku → získáme bod v němž vztyčíme 

kolmici.

• Tato kolmice protne druhé rameno trojúhelníka v 

bodě X.

• Vzdálenost bodu X od vodorovné polopřímky je 
rozdíl 𝑧-ových souřadnic bodů 𝑀,𝑋 (𝑧𝑋 − 𝑧𝑀).



4. Určení bodu 𝑋2:

• Od rovnoběžky s 𝑦, která prochází 
bodem 𝑀2, vyneseme rozdíl (𝑧𝑋 − 𝑧𝑀) 
z-ových souřadnic bodů M, X nahoru, 
protože šroubovice je pravotočivá a 
bod X musí být na šroubovici výš než 
bod M.

• V této výšce a na ordinále v bodě 
𝑋1musí ležet bod 𝑋2´.



Předchozí úlohu „sestrojit posunutí, známe-li otočení“ lze formulovat různě, např.:

1. Určení chybějícího nárysu bodu šroubovice.

2. Nalezení posunutí, které přísluší otočení o určitý úhel,

3. Sestrojení průsečíků šroubovice s rovinou 𝛼 ∥ 𝑜 (𝛼 ⊥ 𝜋).



Příklad 2: Levotočivá šroubovice prochází bodem 𝐴[3; 3; 1,6], má redukovanou výšku závitu 𝑏 = 2 a 
osu 𝑜 , 𝑂  𝑜, 𝑂[3,6; 0; 0]. Sestrojte její průsečíky 𝐵, 𝐶 s rovinou r = (1,3;−1,2; ∞), které jsou na 
jednom závitu s bodem 𝐴. Sestrojte také část nárysu šroubovice omezené body 𝐵, 𝐶.



Příklad 3: Pravotočivá šroubovice prochází bodem 𝐾[1; −2,5; 3,5], má redukovanou výšku závitu 
𝑏 = 1,3 a osu 𝑜 , 𝑂  𝑜, 𝑂 [5; 0; 0]. Bod K přešroubujte do bodu 𝐿 o úhel 𝜑 = 105˚. Přitom 
platí, že 𝑧𝐿 > 𝑧𝐾.



Příklad 2:

Levotočivá šroubovice je dána osou 𝑜 ,
redukovanou výškou závitu 𝑏 a bodem 𝑀.
Určete na šroubovici bod X, který vznikne
přešroubováním bodu M o úhel 𝜑, který
přísluší posunutí o △ 𝑧 = 2𝑗 (△ 𝑧 = 𝑧𝑋 −
𝑧𝑀) a zároveň 𝑧𝑋 > 𝑧𝑀.

• Nárys hledaného bodu 𝑋2 musí ležet nad 
bodem 𝑀2 na rovnoběžce s 𝑦, která je od 
bodu 𝑀2 vzdálena 2j. 

• V této úloze je dáno posunutí ∆𝑧 a úkolem 
je najít k tomuto posunutí příslušné 
otočení.



1. Sestrojíme charakteristický trojúhelník:

• Jako v předchozím příkladě.

• Na vodorovné rameno vyneseme od 
bodu M poloměr kružnice a v koncovém 
bodě vztyčíme kolmici na níž vyneseme 
délku redukované výšky závitu b –
získáme druhé rameno 
charakteristického trojúhelníka



2. Podle zadání musí ležet nárys 𝑋2 bodu X nad 
bodem 𝑀2.

• Nad bodem 𝑀2 ve vzdálenosti 2j sestrojíme 
rovnoběžku, na které musí ležet bod 𝑋2.



3. Určíme délku oblouk otočení:

• U charakteristického trojúhelníku
sestrojíme rovnoběžku nad
vodorovným ramenem ve vzdálenosti
2𝑗 = 𝑧𝑋 − 𝑧𝑀 od něj.

• Rovnoběžka protne šikmé rameno
trojúhelníku v bodě X.

• Z bodu X spustíme kolmici k
vodorovnému ramenu, kde získáme
bod.

• Vzdálenost tohoto bodu od bodu M je
délka rozvinutého oblouku 𝜑.

• Tento oblouk 𝜑 je jistě větší než 30°,
proto ho rozdělíme na stejné části, v
tomto případě na čtvrtiny

𝜑

4
.



4. Délku oblouku navineme na kružnici.

• Pomocí Sobotkovy rektifikace
navineme zpět délku oblouk 𝜑/4.
Na přímku 𝑀1𝑜1 vyneseme třikrát
poloměr a získáme bod 1.

• V bodě 𝑀1 sestrojíme tečnu ke
kružnici a na tuto tečnu naneseme
délku rozvinutého oblouku 𝜑/4.

• Koncový bod této úsečku spojíme s
bodem 1 a tato přímka protne
kružnici v koncovém bodě oblouku,
který náleží úhlu 𝜑/4.



5. Určíme půdorys bodu 𝑋1:

• Protože jsme v charakteristickém
trojúhelníku rozdělily délku oblouku
na čtvrtiny, musíme ve směru
stoupání vynést čtyřikrát úhel 𝜑/4,
čímž získáme půdorys 𝑋1.



6. Nárys 𝑋2 bodu:

• Bod 𝑋2 musí ležet na rovnoběžce nad 
bodem 𝑀2, jak jsme uvedli v bodě 2.

• Musí také ležet na ordinále v bodě 𝑋1.



Úlohu „sestrojit otočení, známe-li posunutí“ lze formulovat různě, např.:

1. Určení průsečíku šroubovice s rovinou kolmou k nárysně.

2. Nalezení otočení, které přísluší danému posunutí.



Příklad 3: Určete průvodní trojhran
šroubovice v bodě A.

Tečna 𝒕:
• Půdorys 𝑡1: tečna v 𝐴1 kružnice.
• Nárys 𝑡2 : použijeme řídící kuželovou

plochu – její vrchol na ose, vzdálený od
půdorysny o délku b.
Půdorys řídící kuželové plochy splývá
s půdorysem šroubovice.
Vrcholem řídící kuželové plochy (splývá
s 𝑜1 ) vedeme rovnoběžku 𝑡´1 ∥ 𝑡1 .
Půdorysný stopník 𝑃´1 přímky 𝑡´1 leží na
kružnici. Podle stoupání šroubovice
určíme, který z průsečíků 𝑡´1 s kružnicí je
níž. Určíme nárys 𝑃´2 . Bodem 𝑃´2 a
nárysem vrcholu řídící kuželové plochy
vedeme přímku 𝑡´2 . Tečna 𝑡2 ∥ 𝑡´2 a
prochází bodem 𝐵2.





Hlavní normála - vždy kolmá na 
osu a vždy ji protíná. 
• Půdorys: 𝑛1 ⊥ 𝑡1 ∧ 𝑜1 ∈ 𝑛1.
• Nárys: 𝑛2 ∥ 𝑦 ∧ 𝐵2 ∈ 𝑛2.



Binormála - kolmá na oskulační rovinu 
(určena 𝑡 a 𝑛) ⇒ 𝑏2 ⊥ 𝑛2

𝜔, 𝑏1 ⊥ 𝑝1
𝜔

• Stopy oskulační roviny sestrojíme pomocí 
stopníků tečny a hlavní normály.

• Pro 𝑏1 u šroubovice platí: 𝑏1 ≡ 𝑡1


