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Úvodní strana 
Tyto stránky vznikly jako bakalářská práce na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Měly by sloužit jako učební pomůcka studentům a učitelům středních 
škol při výuce stereometrie. Stránky vznikly ve dvou verzích v závislosti na 
programovém vybavení počítače, ze kterého si stránky prohlížíte.  

První a výukově lepší verze vyžaduje, aby počítač měl nainstalován program Cabri 3D s 
plugginem, který je volně stažitelný na oficiálních stránkách Cabri. Všechny obrázky 
jsou díky těmto programům na stránce interaktivní, některé se samy otáčejí pro 
názornější pochopení např. vzájemných poloh přímek, rovin atd. U jiných náročnějších 
konstrukcí uživatel může sám hýbat objekty na obrázku, měnit polohy jednotlivých 
bodů, přímek, rovin tak, jako by pracoval přímo v programu Cabri 3D.  

Pokud uživatel nemá nainstalován program Cabri 3D, je možno prohlížet stránky bez 
podpory Cabri, na těchto stránkách jsou všechny obrázky neinteraktivní. Verze stránek 
"bez Cabri" z větší části neomezuje uživatele.  

Program Cabri 3D je určený pro rýsování prostorových útvarů. Program umožňuje na 
konstrukci nahlížet z různých úhlů natočení, nastavit automatické otáčení konstrukce, 
přidávat na stránku různé průměty a pohledy. Roviny v Cabri 3D jsou znázorněny pouze 
jako výřezy rovin pomocí rovnoběžníků, což u některých konstrukcí může být 
zavádějící. Například při pohybu bodem se zdá, že bod již v rovině neleží, ale bod neleží 
pouze ve znázorněné části roviny.  

Pro pohyb objektem stačí chytit tento objekt myší a tahem měnit jeho polohu. Pro pohyb 
kolmo k půdorysně stačí podržet klávesu Shift a táhnout myší. Některé objekty (např. u 
řezů) jsou závislé na jiných, tj. přímka je dána dvěma body. Pak není možné hýbat 
přímo přímkou, její poloha se dá měnit pouze pohybem bodů, které tuto přímku určují.  

Program Cabri 3D umožňuje vkládat interaktivní obrázky přímo nejen do www stránek, 
ale i do Wordu, Excelu,...  
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Pojmy a značení 
A, B, C...  body A, B, C... 

a, b, c...  přímky a, b, c... 

α, β, γ, ...  roviny α, β, γ, ...  

p || q  
rovnoběžnost přímek p a q, přímky p a q jsou navzájem 
rovnoběžné, stručně budeme říkat rovnoběžné  

p = q  totožnost přímek p a q, speciální případ rovnoběžnosti 

p q  Různoběžnost přímek p a q  

p q  Mimoběžnost přímek p a q  

α || β  Rovnoběžnost rovin α a β  

α = β  totožnost rovin α a β, speciální případ rovnoběžnosti  

α β  Různoběžnost rovin α a β  

A p  bod A leží na přímce p  

A p  bod A neleží na přímce p  

A α  bod A leží v rovině α  

A α  bod A neleží v rovině α  

p α  přímka p leží v rovině α  

p α  přímka p neleží v rovině α  

nekolineární 
body  

tři navzájem různé body neležící v jedné přímce 
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Úvod ke stereometrii, základní pojmy 
Mezi základní geometrické útvary patří bod, přímka a rovina. 

Stereometrie se zabývá studiem prostorových útvarů. Mezi tyto útvary patří například 
hranol, krychle, kužel, jehlan a další. Slovo stereometrie je řeckého původu a jeho volný 
překlad je měření těles.  

V planimetrii leží všechny útvary v jedné rovině. Těchto rovin může být ve stereometrii 
nekonečně mnoho.  

Mnohostěny  

Název 
tělesa  

Charakteristika  Obrázek  

Obecný  
n-boký 
hranol 

podstavy jsou dva shodné n-
úhelníky, boční stěny jsou 
rovnoběžníky 
speciální případ: kolmý n-boký 
hranol  

Kolmý  
n-boký 
hranol 

podstavy jsou n-úhelníky, boční 
stěny jsou obdelníky (případně 
čtverce) a jsou kolmé k podstavě 
speciální případ: krychle, kvádr 

 

Kvádr 
kolmý čtyřboký hranol, každé dvě 
protilelhlé stěny jsou shodné 
obdelníky 

Krychle 
kolmý čtyřboký hranol, všechny 
stěny jsou shodné čtverce 

 

Obecný  
n-boký 
jehlan 

podstavou je n-úhelník, stěny jsou 
trojúhelníky  
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Obecný  
4-boký 
jehlan 

podstavou je 4-úhelník, stěny jsou 
trojúhelníky  
speciální případ: pravidelný 
čtyřboký jehlan 

 

Pravidelný 
čtyřboký 
jehlan 

podstava je čtverec, stěny jsou 
shodné rovnoramené trojúhelníky 

 

Čtyřstěn 

všechny čtyři stěny jsou 
trojúhelníky 
speciální případ: pravidelný 
čtyřstěn  

 

Pravidelný 
čtyřstěn 

všechny čtyři stěny jsou shodné 
rovnostrané trojúhelníky  

 

Deskriptivní geometrie 

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). 
Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a 
jeho průmětem. Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na 
dvojrozměrnou nákresnu. Praktické využití našla deskriptivní geometrie všude tam, kde 
je třeba technicky přesně zakreslit různé prostorové útvary. 

Volné rovnoběžné promítání 

Než se pustíme do složitějších úloh jako vzájemná poloha rovin či řezy krychlí, měli 
bychom se naučit rovnoběžně promítnout tělesa do roviny. Na tomto promítání není v 
zásadě nic těžkého. Nejdříve si musíme určit průmětnu. Útvary v této rovině (nebo 
rovnoběžné s touto rovinou) se zobrazují ve skutečné velikosti. Přímky kolmé na 
průmětnu se obvykle zobrazují s odchylkou 45° od vodorovného směru.  

 

 

 

 

 



 9 

Postup promítnutí krychle ve volném rovnoběžném promítání (nadhled zprava): 
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Základní věty stereometrie 
Při práci se předpokládá znalost následujících vět:  

• Jestliže bod A leží na přímce p a přímka p leží v rovině ß, pak i bod A leží v rovině 
ß. 

• Jestliže v rovině ß leží dva různé body A,B, pak také přímka p, která těmito body 
prochází, leží v rovině ß. 

• Každými dvěma různými body prochází právě jedna přímka.  
• Libovolná rovina rozděluje prostor na dva navzájem opačné poloprostory a je 

jejich společnou hraniční rovinou.  
• Přímkou a bodem, který na ní neleží, prochází právě jedna rovina. 
• Mají-li dvě různé roviny společný bod, potom mají společnou celou přímku, která 

tímto bodem prochází. 
• Ke každé přímce lze daným bodem vést právě jednu rovnoběžku.  
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Určení přímky  
Kapitola Určenost přímky se zabývá tím, co je potřeba k tomu, abychom jednoznačně 
zadali přímku.  

Nejjednodušší způsob, jak jednoznačně určit přímku, je dvěma různými body. Na obr. 2 
určujeme přímku pomocí přímky a bodu, kterým má procházet rovnoběžka s danou 
přímkou. Pokud tento bod leží na přímce, pak přímka, kterou určujeme, je totožná s 
původní přímkou.  

 

 
Ob.r 1 

Dvěma různými 
body prochází 
právě jedna přímka.  
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Obr. 2 

Bodem a 
rovnoběžkou 
(červená přímka) je 
určena právě jedna 
přímka.  

 

Úlohy 
1. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete kolik různých přímek je určeno vrcholy 
A,C,E,F,H.  
 
Těmito vrcholy je dáno 10 různých přímek. Každými dvěma body je určena jedna 

přímka, tedy tvoříme dvojice z pěti bodů, což je rovno .  

2. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete kolik různých přímek je určeno všemi vrcholy 
krychle.  
 

Všemi vrcholy krychle je dáno 28=  různých přímek.  

3. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete kolik různých přímek je určeno vrcholy krychle 
a prochází vrcholem C.  
 
Takových přímek je 7.  

4. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete všechny způsoby, kterými lze pomocí vrcholů 
krychle určit přímku AB.  
 
Tuto přímku lze určit pomocí vrcholů A, B, nebo pomocí jednoho z těchto bodů a jedné 
z přímek EF,  CD a GH, se kterou je rovnoběžná.  
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5. Kolika různými přímkami lze spojit pět různých bodů v prostoru, když žádné tři 
neleží v jedné přímce?  
 

Takových přímek je 10= .  

6. Je dán jehlan ABCDV . Určete, kolik různých přímek je určeno vrcholy jehlanu?  
 

Takových přímek je celkem 10= .  

7. Je dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete, kolik různých přímek procházejících bodem 
V je rovnoběžných s některými z přímek určených vrcholy dolní podstavy.  
 
Jsou to celkem čtyři přímky (AB, BC, AC, BD).  

8. Je dán čtyřstěn ABCD. Zjistěte, kolik různých přímek je určeno vrcholy tělesa.  
 

Vrcholy čtyřstěnu je určeno celkem 6 různých přímek= .  
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Určenost roviny 
Tato kapitola popisuje možnosti určení roviny v prostoru. Zajímá nás, co vše je potřeba 
k jednoznačnému určení roviny.  

Podle věty(Kapitola 2), dvěma různými body je určena jedna přímka. Na prvním 
obrázku máme rovinu určenou jednoznačně třemi různými nekolineárními body. Každé 
dva z těchto bodů určují jednu přímku, tyto přímky jsou navzájem různoběžné a určují 
jednoznačně rovinu.  

Všechny tři zbylé případy určení roviny můžeme na tento případ převést. Máme tady 
možnost dvou různoběžných přímek, rovnoběžných přímek a přímky a bodu, který na 
přímce neleží. Ve všech těchto případech můžeme najít tři nekolineární body, tedy 
uřčují jednoznačně rovinu.  

 
Obr. 1 

Třemi různými 
body, které neleží v 
přímce, prochází 
právě jedna rovina.  
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Obr. 2 

Přímkou a bodem, 
který na přímce 
neleží, prochází 
právě jedna rovina.  

 
Obr. 3 

Dvěma 
různoběžnými 
přímkami prochází 
právě jedna rovina. 
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Obr. 4 

Dvěma různými 
rovnoběžnými 
přímkami prochází 
právě jedna rovina.  

 

Úlohy 
1. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete, kolik různých rovin je určeno vrcholy A,B a 
dalším vrcholem krychle.  
 
Jsou to tří roviny: ABC, ABG a ABE.  

2. Je dána krychle ABCDEFGH. Zjistěte, zda v rovině BCE leží body A,G a H?  
 
Body A a G v rovině neleží, bod H v rovině leží.  

3. Je dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete, kolik různých rovin je určeno vrcholy 
jehlanu.  
 
Vrcholy jehlanu je určeno sedum různých rovin.  

4. Je dán pětiboký hranol ABCDEFGHIJ. Určete všechny roviny, které prochází 
vrcholem B a dalšími dvěma vrcholy hranolu a jsou kolmé k rovině dolní podstavy.  
 
Řešením jsou roviny BAF, BCH, BGI, BEJ.  

5. Je dán čtyřstěn ABCD. Určete všemi možnými způsoby rovinu dolní podstavy tohoto 
tělesa.  
 
Tuto rovinu lze určit body ABC. Druhý způsob je dvěma přímkami z AB, BC a CA. 
Poslední způsob je jedním z bodů A, B, C a přímkou protilehlou, v pořadí BC, CA, AB. 
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 Vzájemná poloha dvou přímek 

Ve stereometrii rozlišujeme čtyři vzájemné polohy dvou přímek v 
prostoru. 

Vzájemné polohy dvou přímek budeme ilustrovat na krychli. Můžeme rozlišit, vzhledem 
ke společným bodům, čtyři vzájemné polohy.  

V prvních dvou případech přímky nemají žádný společný bod. Na obr. 1 jsou přímky 
rovnoběžné a na obr. 2 mimoběžné. V obou případech přímky nemají žádné společné 
body, rozdíl je v tom, jestli můžeme přímkami proložit rovinu. Rovnoběžky leží v jedné 
rovině, mimoběžkami nemůžeme proložit rovinu. Ve třetím příkladě jsou přímky 
růžnoběžné, tedy mají jeden společný bod, kterému říkáme průsečík. (obr. 3). Posledním 
případem je totožnost obou přímek, tedy obě přímky by měly všechny body společné 
(obr. 4). 

Polohy přímek na obr. 1,obr. 2 a obr. 4 známe i z planimetrie. Tedy bylo by možné je 
ilustovat i v rovině. Situace z obr. 2 může nastat v prostoru, nemůže nastat v rovině.  

Vzájemná 
poloha  

Společné body Číslo obrázku Značení 

Rovnoběžné 
různé  

žádné  obr. 1  p || q  

Mimoběžné  žádné  obr. 2  p  q 

Různoběžné jeden  obr. 3  p q 

Totožné  všechny  obr. 4  p = q 

 

Přímky jsou 
rovnoběžné, nemají 
žádný společný 
bod, leží v jedné 
rovině.  
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Obr. 1 

 
Obr. 2 

Přímky jsou 
mimoběžné, nemají 
žádný společný 
bod, neleží v jedné 
rovině.  

 
Obr. 3 

Přímky jsou 
různoběžné, mají 
jeden společný bod, 
kterému říkáme 
průsečík.  



 19 

 
Obr. 4 

Přímky jsou 
totožné, mají 
všechny body 
společné.  

 

Úlohy 
1. Je dána krychle ABCDEFGH. Určete vzájemné polohy daných přímek a jejich 
společné body, pokud existují.  

a. AB a CD  
 
Přímky jsou rovnoběžné různé, nemají žádný společný bod.  

b. BC a FG  
 
Přímky jsou rovnoběžné, nemají žádný společný bod. 

c. AD a FD  
 
Přímky jsou různoběžné, jejich průsečíkem je bod D. 

d. EF a CG  
  

Přímky jsou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 

2. Je dána krychle ABCDEFGH a body L,M,N,P jsou po řadě středy hran AB, BF, EF, 

CD. Rozhodněte o vzájemné poloze přímek. 

a. DM a NP  
 
Přímky jsou mimoběžné. 

b. DL a GM  
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Přímky jsou různoběžné. 

c. BN a CF  
 
Přímky jsou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 

3. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV a body L, M, N, P jsou po řadě středy hran 
AB, BC, CD, DV. Rozhodněte o vzájemné poloze přímek. 

a. LM a DC  
 
Přímky jsou různoběžné. 

b. LN a BM  
 
Přímky jsou rovnoběžné. 

c. MN a AV  
 
Přímky jsou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 

4. Je dán čtyřstěn ABCV a body L, M, N, P jsou po řadě středy hran AB, BC, AV, BV. 
Rozhodněte o vzájemné poloze přímek. 

a. AB a PV  
 
Přímky jsou různoběžné. Vrchol B je průsečík. 

b. BM a AV  
 
Přímky jsou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 

c. CV a BL  
 
Přímky jsou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 

5. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny přímky pomocí vrcholů krychle, 
které jsou mimoběžné s přímkou CD a leží v rovině přední stěny ABEF.  
 
Jsou to přímky AE, BF, BE a AF.  

6. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny přímky pomocí vrcholů krychle, 
které jsou různoběžné s přímkou AG a prochází vrcholem B.  
 
Řešením jsou přímky BA, BG a BH.  

7. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Určete všechny přímky pomocí vrcholů 
krychle, které jsou mimoběžné s přímkou AC.  
 
Jsou to přímky BV a DV.  
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Vzájemná poloha přímky a roviny 
Ve stereometrii rozlišujeme tři různé vzájemné polohy přímky a 
roviny. Říkáme, že nemá li přímka s rovinou žádný společný bod, pak 
je přímka s danou rovinou rovnoběžná. Má li přímka s rovinou 
společný právě jeden bod, pak je přímka různoběžná s rovinou, jejich 
společný bod nazýváme průsečíkem. 

 Má li přímka s rovinou společné alespoň dva body, pak tato přímka leží v dané rovině. 
Všechny body přímky jsou zároveň i body roviny.  

Pouze na základě definice nelze určit, zda je přímka s rovinou rovnoběžná, proto 
musíme zavést kriterium rovnoběžnosti.  

Kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny  

Přímka p je rovnoběžná s rovinou α, obsahuje-li rovina α alespoň jednu přímku q, která 
je s přímkou p rovnoběžná.  

V případě různoběžnosti přímky a roviny potřebujeme nalézt průsečík, tj. určit průnik 
přímky s rovinou. Pro nalezení průsečíku se využívá následující postup.  

Průnik přímky s rovinou  

Při konstrukci průniku dané přímky p s danou rovinou α se používá tento obecný 
postup: 

1. přímkou p se vhodně proloží pomocná rovina β různoběžná s α 
2. sestrojí se průnik roviny α s rovinou β, průnikem je přímka q  (Kapitola 5.3)  
3. průnik přímky p s přímkou q je pak hledaným průnikem přímky p a roviny α  
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Vzájemná 
poloha  

Společné body  Číslo obrázku Značení 

Přímka leží v 
rovině 

všechny body přímky obr. 1 p  α 

Rovnoběžné 
různé  

žádné obr. 2 p || α 

Různoběžné  jeden  obr. 3 p α 

 
Obr. 1 

Přímka leží v 
rovině, má s ní 
společné všechny 
body.  

 

Přímka a rovina 
jsou rovnoběžné. 
Přímka je 
rovnoběžná s 
rovinou je-li 
rovnoběžná s 
alespoň jednou její 
přímkou (např. EF, 

GH).  
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Obr. 2 

 
Obr. 3 

Přímka a rovina 
jsou různoběžné, 
mají jeden společný 
bod, který 
nazýváme průsečík.  

 

Úlohy 
1. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny přímky které prochází bodem A a 
dalším vrcholem krychle a jsou rovnoběžné s rovinou horní podstavy.  
 
Výsledkem jsou přímky AB, AC a AD.  

2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny roviny procházející bodem B a 
dalšími dvěma vrcholy krychle, které jsou různoběžné s přímkou FG.  
 
Jsou to roviny ABF, BDH, BGH.  

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny roviny procházející bodem B a 
dalšími dvěma vrcholy krychle, které jsou rovnoběžné různé s přímkou FG.  
 
Řešením jsou pouze roviny ABC a BEH. 

4. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu přímky AC s rovinou 
DBF a v případě různoběžnosti určete jejich průsečík.  
 
Přímka je s rovinou různoběžná, průsečík je střed čtverce ABCD. 

5. Máme dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Body K ,L, M jsou po řadě středy 
hran AB, CV, DV. Určete vzájemnou polohu přímky LM s rovinou KCD a v případě 
různoběžnosti určete jejich průsečík.  
 
Přímka je s rovinou rovnoběžná (kriterium rovnoběžnosti přímky a roviny). 
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6. Je dán čtyřstěn ABCV a body L, M, N, P jsou po řadě středy hran AB, BC, AV, BV. 
Rozhodněte o vzájemné poloze přímky LM s rovinou NPV.  
 
Přímka je s rovinou různoběžná , společný bod je bod L. 

7. Sestrojte průsečík roviny ABG s přímkou FD na krychli ABCDEFGH.  
 

 
 
Sestrojíme rovinu ABG a přímku FD. Přímkou FD proložíme pomocnou rovinu BDH. 
Určíme průsečnici roviny ABG s rovinou BDH, což je přímka BH. Přímky se protínají v 
jednom bodě, který je společným bodem roviny ABG s přímkou FD.  
 
8. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Sestrojte průsečík roviny určené vrcholem 
V, středem hrany BC a středem hrany AD,  s přímkou BM, je-li bod M střed DV.  
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Sestrojíme na jehlanu danou rovinu procházející vrcholem V a přímku BM. Přímkou 
proložíme pomocnou rovinu BAM. Obě roviny mají společnou přímku, jejíž průsečík s 
přímkou BM je hledaný bod P.  
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9. Je dán kvádr ABCDEFGH. Určete průnik roviny BCH s přímkou AX, kde bod X leží 
na polopřímce CG za bodem G.  
 

 
 
Rovina EFH je rovinou horní podstavy kvádru. Přímka AX je s touto rovinou 
různoběžná. Přímkou proložíme rovinu procházející vrcholem F. Společná přímka této 
roviny a roviny horní podstavy kvádru má s přímkou AX společný jeden bod. Je to právě 
hledaný průsečík bod P.  
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Vzájemná poloha dvou rovin  
Ve stereometrii rozlišujeme tři různé vzájemné polohy dvou rovin. 
Pokud mají roviny všechny body společné, nazýváme je totožné. 
Nemají-li dvě roviny žádné společné body, pak je nazýváme 
rovnoběžné různé. Mají-li roviny společnou přímku, nazýváme je 
různoběžné.  

Mají-li dvě různé roviny společný bod, pak mají společnou přímku, která tímto bodem 
prochází, kromě této přímky nemají žádné další společné body. 

Společnou přímku p dvou různoběžných rovin nazýváme průsečnice. 

Kritérium rovnoběžnosti dvou rovin 

Dvě roviny jsou rovnoběžné právě tehdy, když jedna z nich obsahuje dvě různoběžné 
přímky, které jsou s druhou rovinou rovnoběžné. 

Vzájemná 
poloha  

Společné body  Číslo obrázku Značení 

Totožné všechny  obr. 1 α = β 

Rovnoběžné 
různé  

žádné obr. 2 α || β 

Různoběžné přímka společných bodů obr. 3 α  β 

 
Obr. 1 

Obě roviny totožné, 
mají tedy všechny 
body společné (jsou 
totožné s dolní 
podstavou krychle).  
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Obr. 2 

Obě roviny jsou 
rovnoběžné různé, 
tedy nemají žádný 
společný bod.  

 
Obr. 3 

Obě roviny jsou 
různoběžné, mají 
společnou 
průsečnici, přímku 
společných bodů.  

 

Úlohy 
1. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete všechny roviny, které procházejí vrcholy 
krychle a mají s rovinou dolní podstavy společnou právě jednu přímku danou body BC.  
 
Jsou to roviny BCF a BCH.  
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2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu roviny BCE a roviny 
FGA.  
 
Roviny jsou různoběžné a mají společnou přímku, která prochází středy přední a zadní 
stěny krychle.  

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete rovinu procházející vrcholem G, která je 
rovnoběžná s rovinou ADE.  
 
Výsledkem je rovina BCG. 

4. Máme dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV. Určete pomocí vrcholů jehlanu 
všechny roviny procházející vrcholem A, které jsou různoběžné s rovinou BCD.  
 
Řešením jsou roviny ABV, ADV, ACV. 

5. Máme dán pětiboký hranol ABCDEFGHIJ. Určete vzájemnou polohu roviny ACH s 
rovinou GJI.  
 
Roviny jsou různoběžné, jejich průsečnicí je přímka FH. 

6. Na krychli ABCDEFGH sestrojte průsečnici p rovin AFH a ACE.  
 

 

 
Na krychli si znázorníme obě roviny, jejichž průsečnici hledáme. Společným bodem 
obou rovin je vrchol A, tímto bodem povede průsečnice. Druhý bod najdeme tak, že 
zkonstuujeme řezy krychle oběma rovinami. Ze zadání je vidět, že oba řezy mají 
společný střed horní podstavy krychle. Máme tedy dva body, kterými je průsečnice 
jednoznačně zadaná a můžeme jí tedy narýsovat. 
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Vzájemná poloha tří rovin  
Rozlišujeme pět různých vzájemných poloh tří rovin, pokud žádné dvě 
nesplývají. 

Polohy tří rovin bychom mohli rozlišovat v případech, když by byly dvě roviny totožné, 
nebo když by byly totožné všechny tři roviny. Tyto případy máme však již vyšetřeny v 
Kapitole 5.3.  

Tranzitivnost rovnoběžnosti rovin  

Pro tři roviny α, β, γ platí: je-li α || β a současně β || γ, potom i α || γ.  

Vzájemná 
poloha  

Průsečnice, 
průsečíky  

Číslo 
obrázku  

Značení  

Všechny tři 
rovnoběžné 

žádné  obr. 1 (α || β) (β || γ) 

Dvě rovnoběžné 
a třetí k nim 
různoběžná  

jedna rovina má 
s oběma dalšími 
průsečnici (dvě 
rovnoběžky)  

obr. 2 
(α || β) (α β) 

(β γ) 

Všechny tři 
různoběžné, tři 
průsečnice 
splynou v jednu 
přímku (svazek 
rovin)  

jedna přímka  obr. 3 
(α β) (α γ) 

(β γ) 

Všechny tři 
různoběžné  

každé dvě 
roviny mají 
jednu 
průsečnici (tři 
rovnoběžky) 

obr. 4 
(α β) (α γ) 

(β γ) 

Všechny tři 
různoběžné, tři 
průsečnice 
procházející 
jediným bodem 
(trs rovin)  

jeden bod  obr. 5 
(α β) (α γ) 

(β γ) 
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Obr. 1 

Všechny tři roviny 
jsou rovnoběžné 
různé, tedy nemají 
žádný společný 
bod.  

 
Obr. 2 

Dvě roviny jsou 
rovnoběžné a třetí 
rovina je protíná. 
Dvě přímky, které 
leží v průniku jsou 
vzájemně 
rovnoběžné.  
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Obr. 3 

Tři roviny, jejich 
společná 
průsečnice je jedna 
přímka.  

 
Obr. 4 

Všechny roviny 
jsou navzájem 
různoběžné, v 
průniku každých 
dvou rovin je 
přimka a navíc 
všechny tři přímky 
jsou rovnoběžné.  
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Obr. 5 

Všechny tři roviny 
mají společný 
jeden bod. 

 

Úlohy 
1. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle všechny roviny 
procházející bodem A tak, aby měly s rovinami horní a dolní podstavy společné dvě 
rovnoběžné přímky a procházely vrcholem A.  
 
Řešením jsou roviny ABF, ADH, ABG a ACG.  

2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin ABF, DHE a FGH, 
určete společné body.  
 
Roviny jsou navzájem různoběžné, mají jeden jediný společný bod a tím je vrchol E. 

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle k rovinám BDH a 
CGH třetí rovinu tak, aby všechny tři roviny měly společnou právě jednu přímku a aby 
žádné roviny nebyly totožné.  
 
Řešením je jedna jediná rovina ADH. 

4. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin EFA, GHE a FCD. 
Určete společné body.  
 
Roviny jsou různoběžné (tvoří svazek) a mají společnou průsečnici, přímku FE. 

5. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete pomocí vrcholů jehlanu k rovinám BCD a 
BCV třetí rovinu tak, aby roviny měly společný pouze jeden bod.  
 
Řešením jsou roviny ABV a CDV.  
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Vzájemná poloha tří přímek 
Rozlišujeme devět vzájemných poloh tří přímek. 

Abychom měli kompletní kapitolu o vzájemných polohách základních geometrických 
útvarů, přidáme ještě vzájemné polohy tří přímek, ačkoli ve středoškolských učebnicích 
se obvykle tato kapitola nevyskytuje.  

Polohy, které bychom mohli také rozlišovat, jsou ty, kdy dvě přímky jsou totožné nebo 
všechny tři přímky jsou totožné. Tyto případy jsou však obsaženy v Kapitole 5.1.  

Abychom nevynechali žádnou z možností vzájemných poloh tří přímek, tak vždy 
vezmeme jednu ze vzájemných poloh dvou přímek, Kapitola 5.1, a k nim budeme ve 
všech možných polohách přidávat přímku třetí.  

Tranzitivnost rovnoběžnosti přímek  

Pro tři přímky p, q, r platí: je-li p || q a současně q || r, potom i p || r.  

Vzájemná poloha  Průsečíky  
Číslo 

obrázku  
Značení  

Všechny tři 
rovnoběžné různé  

žádné obr. 1 (p || q) (q || r) 

Dvě rovnoběžné 
různé, třetí s oběma 
různoběžná  

dva  obr. 2 
(p || q)  

(p r} (q r) 

Dvě rovnoběžné 
různé, třetí s jenou 
různoběžná a s 
druhou mimoběžná  

jeden  obr. 3 
(p || q) (p r) 

 (q r)  

Dvě rovnoběžné 
různé, třetí s oběma 
mimoběžná 

žádné  obr. 4 
(p || q) (p r) 

 (q r)  

Všechny tři 
různoběžné (pokud 
leží v jedné rovině 
mluvíme o svazku, 
pokud neleží, tak o 
trsu přímek)  

jeden  obr. 5 
(p q) (p r) 

 (q r)  

Všechny tři 
různoběžné, každé 
dvě mají jeden 
průsečík  

tři  obr. 6 
(p q) (p r) 

(q r)  

Dvě různoběžné, 
třetí s oběma 
mimoběžná  

jeden  obr. 7 
(p q) (p r) 

 (q r)  
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Všechny po dvou 
mimoběžné  

žádné  obr. 8 
(p q) (p r) 

 (q r)  

Dvě mimoběžné, 
třetí s oběma 
různoběžná  

dva  obr. 9 
(p q) (p r) 

(q r) 

 
Obr. 1 

Všechny tři přímky 
jsou rovnoběžné, 
nemají žádný 
společný bod.  

 
Obr. 2 

Dvě přímky jsou 
rovnoběžné a třetí 
je protíná, dva 
společné body.  
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Obr.3 

Dvě přímky se 
protínají v jednom 
bodě, třetí přímka 
je s jednou z nich 
rovnoběžná s 
druhou 
mimoběžná.  

 
Obr. 4 

Dvě přímky jsou 
rovnoběžné a třetí 
je s oběma 
mimoběžná.  
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Obr. 5 

Všechny tři přímky 
se protínají v 
jednom jediném 
bodě.  

 
Obr. 6 

Všechny přímky 
jsou navzájem 
různoběžné a to tak 
že mají tři 
průsečíky. 
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Obr. 7 

Dvě přímky se 
protínají v jednom 
bodě a třetí přímka 
je s oběma 
mimoběžná.  

 
Obr. 8 

Všechny tři přímky 
jsou po dvou 
mimoběžné, nemají 
žádný společný 
bod.  
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Obr. 9 

Dvě přímky jsou 
mimoběžné a třetí 
přímka je protíná. 
Mají tedy společné 
dva body. 

 

Úlohy 
1. Na krychli ABCDEFGH jsou dány dvě přímky EH a BF. Určete k nim pomocí 
vrcholů krychle třetí přímku tak, aby přímky měly právě dva společné body.  
 
Řešením jsou přímky EF, HB, BE a HF.  

2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu přímek AD, BC a EF, 
určete společné body.  
 
Přímky AD a BC jsou rovnoběžné, přímka EF je s oběma mimoběžná, nemají tedy 
žádné společné body. 

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu přímek AC, GA a BF, 
určete společné body.  
 
Přímky AC a GA jsou různoběžné, jejich průsečíkem je vrchol A, přímka BF je s oběma 
mimoběžná, nemá s nimi žádný společný bod.  

4. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Máme dány přímky HF a GE, určete pomocí 
vrcholů krychle třetí přímku tak, aby přímky měly tři průsečíky.  
 
Řešením jsou přímky EF, FG, GH a HE. 

5. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Body K,L,M jsou po řadě středy hran AB, BV a 

DV. Určete vzájemnou polohu přímek KV, LM a AD.  
 
Přímky jsou po dvou mimoběžné, nemají žádný společný bod. 
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Řezy mnohostěnů  
Řez mnohostěnu rovinou je průnik mnohostěnu a roviny. Je to rovinný útvar, jehož 
hranice je průnik hranice tělesa a roviny řezu. Hranice řezu tělesa se skládá z průniků 
roviny řezu se stěnami tělesa. Sestrojit řez rovinou tedy znamená sestrojit průsečnice 
dané roviny s rovinami jednotlivých stěn.  

Pro konstrukce řezů jsou důležité zejména následující tři věty a jejich důsledky. 

Věta 1: Leží-li dva různé body v rovině, pak přímka jimi určená leží také v této rovině.  

Věta 2: Dvě rovnoběžné roviny protíná třetí rovina ve dvou rovnoběžných přímkách.  

Věta 3: Jsou-li kadé dvě ze tří rovin různoběžné a mají-li tyto tři roviny jediný společný 
bod, procházejí tímto společným bodem všechny tři průsečnice. 

Důsledek 1: Leží-li dva různé body roviny řezu v rovině některé stěny, leží v rovině této 
stěny i jejich spojnice. Průnik spojnice a stěny je jednou stranou řezu.  

Důsledek 2: Jsou-li roviny dvou stěn rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, 
jsou průsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné. 

Důsledek 3: Průsečnice rovin dvou sousedních stěn (tj. stěn se společnou hranou) s 
rovinou řezu a přímka, v níž leží společná hrana, se protínají v jednom bodě. 

Úlohy 

1. Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou BGX, kde bod X je střed hrany AE. 
2. Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou XYZ, kde bod X leží na polopřímce 

AB a platí |AX|=3/2|AB|, Y leží na polopřímce AD a platí |AD|=|DY|, A=SAY a bod Z 
je středem hrany AE. 

3. Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou XYZ, kde bod X je střed hrany AB, 
bod Y střed hrany AE a bod Z střed hrany CG. 

4. Určete průnik pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV s rovinou řezu danou 
bodem M a přímkou p, kde bod M je střed hrany DV a přímka p prochází středem 
hrany AB a je rovnoběžná s přímkou AC. 

5. Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou řezu danou body 
P,Q,R, kde bod P je střed hrany AV, Q je bodem hrany BV a platí |BQ|:|QV|=1:5 a 
bod R je bodem hrany CV a platí |CR|:|RV|=1:3. 

6. Určete průnik pravidelného šestibokého hranolu ABCDEFGHIJKL s rovinou řezu 
danou body A,C,Y, kde bod Y leží na hraně JK a platí |JY|=1/4|JK|. 

7. Sestrojte řez čtyřbokého hranolu ABCDEFGH hranolu, jehož podstavou je 
lichoběžník, rovinou MNP, kde bod M leží na hraně AB, bod N na hraně DH a bod 
P na hraně GH.  

8. Sestrojte řez krychle ABCDEFGH s rovinou určenou body X,Y,Z. Bod X leží na 
hraně BC, bod Y na hraně GH a bod Z na polopřímce AE za bodem E.  

9. Sestrojte řez osmistěnu ABCDEF s rovinou určenou body K,L a vrcholem C. Bod 
K leží na hraně AB, bod L na hraně BD.  
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10. Sestrojte řez kvádru ABCDEFGH s rovinou určenou body X,Y,Z. Bod X leží na 
polopřímce DA za bodem A a platí |AX|=|DA|, bod Y na polopřímce CG za bodem 
G a platí |YG|=1/2|CG|, bod Z na polopřímce GH za bodem H.  
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Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou XYZ, kde bod X je střed hrany 
AB, bod Y střed hrany AE a bod Z střed hrany CG. 
 

1. Znázorníme si na obrázku body X,Y,Z.  
2. Body X a Y leží oba v přední stěně, můžeme sestrojit jejich spojnici.  
3. Bod Z leží v rovině zadní stěny, ta je rovnoběžná s přední stěnou, můžeme tedy 

vést rovnoběžku bodem Z k přímce XY, ta nám protne hranu GH v bodě K. 
4. Přímky CD a ZK se protnou v jednom bodě L.  
5. Bod L je podle věty3 bodem řezu a leží v dolní stěně stejně jako bod Y, můžeme 

tedy sestrojit jejich spojnici.  
6. Bodem K můžeme vést rovnoběžku k přímce LY. Protne nám hranu HE  
      v bodě N. 
7. Body N a K leží oba v boční stěně, můžeme sestrojit jejich spojnici. 
8. Stejně body Z a M leží oba v jedné stěně krychle, tedy můžeme sestrojit jejich 

spojnici.  
9. Nyní již můžeme sestrojit řez vymezený body MZKNXY.  
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Průnik přímky a mnohostěnu 
Průnik přímky s mnohostěnem se řeší podobně jako průnik roviny a přímky. Nejdříve 
proložíme přímkou vhodnou rovinu, určíme řez tělesa touto rovinou a průnik přímky s 
řezem tělesa je zároveň průnik přímky s tělesem.  

Je li tělesem nějaký hranol, je vhodné rovinu, kterou prokládáme přímkou, volit 
rovnoběžnou s bočními hranami. Je li tělesem jehlan, pak je vhodné volit tuto rovinu 
tak, aby procházela vrcholem (tzv. vrcholová rovina).  

Úlohy 

1. Určete průnik přímky XY a pravidelného šestibokého hranolu ABCDEFGHIJKL. 
Bod X leží na polopřímce GA a platí 1/2|GA|=|AX|. 
Bod Y leží na polopřímce DJ a platí 1/4|DJ|=|JY|. 

2. Určete průnik krychle ABCDEFGH a úsečky KL, kde bod K leží na polopřímce 
CG za bodem G a je vzdálen od bodu G o 1/2 CG. Bod L leží na polopřímce EA za 
bodem A a je od bodu A vzdálen 1/2 délky hrany krychle. 

3. Určete průnik pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV s přímkou KL, kde bod K 
hraně AV a platí |AK|=1/2|KV|. Bod L leží na polopřímce DC a platí |CL|=1/2|CD|. 

4. Určete průnik krychle ABCDEFGH s přímkou XY, bod Y leží na polopřímce HE a 
platí |EY|=|CX|=1/2 velikosti hrany krychle, když bod X leží na polopřímce BC. 

5. Určete průnik pravidelného trojbokého hranolu ABCDEF s přímkou XY, kde bod X 
leží na polopřímce BA za bodem A a platí |XA|=1/2|AB| a bod Y je středem hrany 
EF. 

6. Určete průnik čtyřstěnu ABCD s přímkou XZ. Bod X leží na spojnici bodu C se 
středem hrany AB. Bod Z leží na hraně CD. 

7. Určete průnik osmistěnu ABCDEF s přímkou KL. Bod K leží na polopřímce FE za 
bodem E. Bod L leží na polopřímce CA za bodem A.  

8. Určete průnik kvádru ABCDEFGH s přímkou KL. Bod K leží v rovině BCG mezi 
přímkami BF a CG. Bod L leží na polopřímce EA za bodem A.  
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Určete průnik krychle ABCDEFGH s přímkou XY, bod Y leží na polopřímce 
HE a platí |EY|=1/2 velikosti hrany = |CX|, když bod X leží na polopřímce BC. 

1.Narýsujeme body X a Y podle zadání.  
2.Máme určit průnik daného tělesa a přímky XY.  
3.Oběma body vedeme kolmice k rovině dolní podstavy krychle. Kolmice vedená 

bodem Y protne rovinu dolní podstavy v bodě K.  
4.Těmito dvěma přímkami máme jednoznačně určenou rovinu. Tato rovina bude kolmá 

k rovině dolní podstavy krychle. Vedeme jí body KXY.  
5.Určíme řez této roviny a dolní a horní podstavy krychle.  
6.Narýsujeme řez krychlí.  
7.Určíme průsečíky řezu a přímky XY.  
8.Tyto průsečíky nám určují průnik přímky XY a krychle ABCDEFGH.  
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Závěr 
 
Tato bakalářská práce vznikla jako webová aplikace, která má pomoci středoškolským 
učitelům, ale i studentům, s výukou a učením se stereometrie.  
Důraz je kladen na názornost a možnost procvičování si probrané látky. Součástí každé 
kapitoly jsou úlohy určené k řešení, u kterých je možné zobrazit si výsledky.  
Stránky jsou dostupné na adrese ldka.elfineer.cz. V budoucnu by práce měla být 
rozšířena i o metrické úlohy v prostoru. 
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