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Úvod / Předmluva 
 

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala mnohostěny a jejich sítě.     

Za cíl jsem si zvolila vypracovat text pro učitele matematiky na základních                

a středních školách. Důvodem pro mé rozhodnutí byl především fakt, že geometrie se 

nyní na školách stále více zanedbává, odsouvá na později či se vůbec nestihne 

probrat. Na základních i středních školách přibývají problémy se stereometrií            

a prostorovou představivostí. Učitelé na základních školách často neznají ani 

správnou terminologii.  

Pokusila jsem se sepsat vše, co pokládám za důležité o mnohostěnech, jejich 

vlastnostech a sítích. Součástí textu jsou i ukázky pracovních listů, které lze zařadit 

do výuky na zopakování některých partií základoškolské látky ze stereometrie           

a prostorové představivosti. V další části práce je uvedeno také několik modelů 

mnohostěnů. Ze zkušeností vyplývá, jak jsou modely a jejich sestavování důležité. 

Žáci si procvičí jemnou motoriku a mnohem lépe si zapamatují, co právě dělají.     

Při používání modelů mají žáci výrazně lepší výsledky.  

 Text je doplněn názornými obrázky vytvořenými v aplikaci GeoGebra. 

Některé kapitoly jsou doplněny fotografiemi. 
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1. Mnohostěny 
 

Mnohostěn je část prostoru, která je ohraničena několika mnohoúhelníky. Je 

to „těleso (n-stěn), jehož hranicí je sjednocení n mnohoúhelníků, u kterých strana 

každého z nich je zároveň stranou sousedního mnohoúhelníku a žádné dva sousední 

mnohoúhelníky neleží v téže rovině.“(viz [8])
 
Tyto mnohoúhelníky se nazývají stěny 

mnohostěnu, jejich vrcholy jsou
 
vrcholy mnohostěnu a jejich strany jsou hrany 

mnohostěnu. Každá hrana je společná dvěma stěnám a každý vrchol třem nebo více 

stěnám. Pro lepší názornost se podíváme například na čtyřboký jehlan (obr. 1). 

 

Obr. 1: Čtyřboký jehlan; stěny – např. trojúhelník ABV (vyznačen modře), dále 

trojúhelníky BCV, CDV, DAV, čtyřúhelník ABCD; vrcholy – body A, B, C, D, V – 

vyznačeny modrými body; hrany – úsečky AB, BC, CD, DA, AV, BV, CV, DV 

 

 Spojnici dvou vrcholů stěny, která netvoří hranu, nazýváme stěnovou 

úhlopříčkou. Spojnice dvou vrcholů mnohostěnu, které neleží v téže stěně a celá 

tato spojnice (tj. všechny její body) leží v tomto mnohostěnu, se jmenuje tělesová 

úhlopříčka mnohostěnu. Pojďme se podívat na názornou ukázku na čtyřbokém 

komolém hranolu (obr. 2).  
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Obr. 2: Čtyřboký komolý hranol; některé stěnové úhlopříčky jsou vyznačeny 

červenou tečkovanou čarou; tělesové úhlopříčky jsou vyznačeny modrou 

čerchovanou čarou 

 

Souhrn všech stěn mnohostěnu tvoří jeho povrch. Rozvineme-li všechny 

stěny do roviny jedné stěny, získáme síť mnohostěnu. Řečeno obráceně, pokud 

z nějakého obrazce   lze složit povrch mnohostěnu   tak, že se při složení žádné 

části obrazce   nepřekrývají a zároveň nevznikne žádná nepokrytá část mnohostěnu 

 , řekneme, že obrazec   tvoří síť mnohostěnu     

Objemem mnohostěnu rozumíme číslo, které udává velikost části prostoru 

úplně omezenou stěnami daného mnohostěnu. Tento pojem je intuitivně jasný, ale 

popišme ho nyní přesněji. Objem   mnohostěnu je kladné číslo přiřazené danému 

mnohostěnu tak, že shodné mnohostěny mají sobě rovné objemy. Dále skládá-li se 

mnohostěn z několika mnohostěnů, které se navzájem nepronikají, rovná se jeho 

objem součtu objemů. Nakonec objem krychle, jejíž strana má délku 1m je 1m
3
. 

Mnohostěny rozdělujeme na konvexní (obr. 3) a nekonvexní (obr. 4). Každé 

dva libovolné body konvexního mnohostěnu můžeme spojit úsečkou, která celá      

(tj. všechny její body) leží v tomto mnohostěnu. V nekonvexním mnohostěnu 

existuje alespoň jedna dvojice bodů, jejichž spojením dostaneme úsečku, která 

v daném mnohostěnu neleží.  
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Obr. 3: Příklady konvexních mnohostěnů 

 

Obr. 4: Příklady nekonvexních mnohostěnů 

  

Ve škole se děti blíže seznamují především s některými druhy mnohostěnů. 

V učebnicích pro šesté třídy základních škol či prvních ročníků nižších gymnázií se 

žáci dostávají od krychle ke kvádru až obecně k hranolům. V průběhu školních let se 

seznamují také s jehlanem a komolým jehlanem. Budeme se jim tedy v nadcházející 

části věnovat podrobněji. Také shrneme poznatky o pravidelných a polopravidelných 

mnohostěnech. V neposlední řadě zmíníme pro jejich zajímavost pravidelné 

nekonvexní mnohostěny, které nazýváme hvězdicovité nebo též Keplerovy-

Pointsotovy. 
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2. Hranoly 
 

V této kapitole si všimneme vlastností, které jsou charakteristické jen pro 

určitou skupinu mnohostěnů. Například „mnohostěny, které mají dvě shodné stěny 

v navzájem rovnoběžných rovinách a všechny hrany (kromě hran těchto dvou stěn) 

navzájem rovnoběžné, nazýváme hranoly (obr. 5 a 6).“ (viz [14])
 

 

 

Obr. 5: Zleva: krychle; kvádr; rovnoběžnostěn 

 

Obr. 6: Zleva: konvexní pětiboký kolmý hranol; konvexní trojboký kolmý hranol; 

nekonvexní sedmiboký kolmý hranol 

 

Rovnoběžné stěny jsou podstavami hranolu. Zbývající stěny nazýváme 

stěnami bočními a hrany mezi těmito stěnami hranami bočními. Vzdálenost rovin, 

ve kterých leží podstavy hranolu, nazýváme výškou hranolu. Jestliže jsou boční 

hrany kolmé k rovině podstavy, řekneme o hranolu, že je kolmý. V odlišných 

případech hovoříme o kosém (resp. šikmém) hranolu. Pokud navíc platí, že 
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podstavy kolmého hranolu jsou pravidelné n-úhelníky, mluvíme o pravidelném      

n-bokém hranolu. Protneme-li hranol (ať kolmý nebo kosý) rovinou různoběžnou 

s rovinou podstavy (obr. 7), rozdělí se hranol na dvě části. Součet objemů těchto částí 

dává objem původního hranolu. Součet povrchů obou částí je vůči povrchu 

původního hranolu větší o dvojnásobnou plochu řezu. 

   

Obr. 7: Řez hranolem: rovina řezu je různoběžná s rovinou podstavy 
 

Řezem hranolu, při kterém je rovina řezu rovnoběžná s rovinou podstavy, je 

mnohoúhelník shodný s podstavou (obr. 8). 

 

Obr. 8: Řez hranolu: rovina řezu je rovnoběžná s rovinou podstavy 

 

Pro objem   hranolu platí:      , kde   je obsah podstavy a   je výška 

hranolu. Tento vzorec platí i pro kosý hranol, kolmý hranol můžeme přeměnit na 
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kosý o stejné podstavě a výšce. Objem hranolu se rovná součinu základny a výšky. 

Hranoly se stejnou výškou a s podstavami stejného obsahu mají stejný objem.  

Povrch   hranolu se rovná obsahu jeho sítě. Pro povrch   tedy platí:          

       , kde    je obsah pláště a   obsah podstavy. Tedy povrch hranolu je 

roven součtu dvojnásobku obsahu podstavy a obsahu pláště, přičemž obsah pláště je 

roven součtu obsahů bočních stěn. Boční stěny se u kolmých hranolů rozvinou 

v plášti na obdélník, jehož základnu tvoří obvod podstavy hranolu a výšku výška 

hranolu.  

2.1. Rovnoběžnostěny 
 

Speciální skupinu hranolů tvoří rovnoběžnostěny (obr. 9), jejichž povrch je 

tvořen třemi dvojicemi shodných čtyřúhelníků ležících v rovnoběžných rovinách.    

Ve speciálních případech tak získáme krychli, kvádr nebo klenec. Rovnoběžnostěn je 

omezen šesti rovnoběžníky, má dvanáct hran a osm vrcholů. Rovnoběžnostěn má 

čtyři tělesové úhlopříčky a dvanáct stěnových úhlopříček. Tělesové úhlopříčky 

rovnoběžnostěnu se protínají v jediném bodě, ve kterém se vzájemně půlí. 

Rovnoběžnostěn má 12 hran, z nichž jen tři mohou mít různou délku (např. tři hrany 

vybíhající ze stejného vrcholu). 

 

Obr. 9: Rovnoběžnostěn 

 Kolmý rovnoběžnostěn, jehož podstavou je obdélník, je omezen šesti 

obdélníky a nazývá se kvádr (obr. 10).  
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Obr. 10: Kvádr 

V praxi často hovoříme o rozměrech kvádru jako o délce, šířce a výšce. 

(Délka jedné hrany kvádru (         viz obrázek 10) se nazývá délkou kvádru, délka 

druhé (        ) je šířkou kvádru a délka třetí hrany (        ) je výškou kvádru.)  

Délky hran  ,  ,   udávají rozměry kvádru.  

Kvádr je hranol, jeho povrch tedy získáme součtem obsahů obou podstav      

a pláště. Po dosazení rozměrů a úpravě dostáváme vzorec pro výpočet povrchu 

kvádru:              .  

Objem kvádru je součin obsahu podstavy a výšky, tedy      .  

Tělesová úhlopříčka kvádru je přeponou pravoúhlého trojúhelníku (např. 

trojúhelník     viz obr. 10b), jehož odvěsny tvoří výška (např. úsečka   )               

a stěnová úhlopříčka podstavy (např. úsečka   ). Tělesové úhlopříčky kvádru mají 

stejnou délku, tu můžeme spočítat pomocí Pythagorovy věty. Délka tělesové 

úhlopříčky kvádru tedy je:             , kde   je výška kvádru a        je 

délka stěnové úhlopříčky podstavy.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Cuboid_01.png
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Obr. 11: Kvádr a jeho síť 
 

Krychle (obr. 12) je rovnoběžnostěn, jehož všechny stěny jsou tvořeny 

čtverci. Krychle je také jedním z pěti pravidelných (platónských) mnohostěnů,          

o nichž budeme mluvit později.  

 

  

Obr. 12: Krychle 

 

 Povrch krychle se rovná součtu obsahů šesti čtverců o straně  , tedy:          

     . 

 Objem krychle získáme jako součin obsahu podstavy (  ) a výšky ( ), 

dostaneme vztah     .  

Stěnová úhlopříčka krychle je přeponou pravoúhlého rovnoramenného 

trojúhelníku (např. trojúhelník ABC viz obrázek 12) o délce ramene  . Podle 

http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_38
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Pythagorovy věty, kdy přeponou pravoúhlého trojúhelníku je stěnová úhlopříčka        

a odvěsny mají délku  , dostáváme vztah:   
           . Po odmocnění 

získáme vztah pro délku stěnové úhlopříčky:       .  

Tělesová úhlopříčka (např. AG viz obr. 12) krychle je přeponou 

pravoúhlého trojúhelníku (v případě úhlopříčky AG trojúhelníku ACG viz obr. 12). 

Napišme si pro tento pravoúhlý trojúhelník Pythagorovu větu:   
    

      

           . Velikost tělesové úhlopříčky udává vztah       . 

Každé krychli lze opsat i vepsat kulovou plochu. Opsaná kulová plocha 

prochází všemi jejími vrcholy. Vepsaná kulová plocha se dotýká všech stěn 

v jejich středech. Obě kulové plochy mají tentýž střed. Poloměr   opsané kulové 

plochy pro krychli je dán vzdáleností středu krychle od vrcholu, tedy polovině 

tělesové úhlopříčky. Odtud plyne    
  

 
. Poloměr   vepsané kulové plochy pro 

krychli je dán vzdáleností středu krychle od středu stěny, tedy   
 

 
.  

 

Obr. 13: Krychle a její síť 

 

Jako další zajímavý rovnoběžnostěn si připomeňme klenec (obr. 14). Jedná se 

o rovnoběžnostěn, jehož stěny jsou tvořeny shodnými kosočtverci. 
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Obr. 14: Klenec a jeho síť, ke které jsou přikresleny úchyty potřebné na slepení 

modelu   

Na závěr této kapitoly v následující tabulce (tabulka č. 1) shrneme důležité 

vlastnosti,   značí počet stěn,   počet hran,   počet vrcholů. 
 

Tabulka č. 1: Vybrané vlastnosti hranolů 

Název           typ stěny 

Kvádr                     6 12 8 obdélník 

Krychle            6 12 8 čtverec 

Hranol              
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3. Jehlany 
 

Další významnou skupinu mnohostěnů tvoří jehlany (obr. 15). V rovině 

mějme n-úhelník ABCD……., jehož vrcholy spojme s bodem   ležícím mimo tuto 

rovinu. Trojúhelníky ABV, BCV,……, a n-úhelník ABCD…… omezují určité 

těleso. Jehlan je tedy těleso omezené n-úhelníkem a n trojúhelníky, které mají 

společný vrchol. N-úhelník nazýváme podstavou jehlanu, trojúhelníky bočními 

stěnami. Všechny boční stěny dohromady tvoří plášť jehlanu. Boční hrany           

se sbíhají v jednom bodě, který nazýváme hlavní vrchol. Vzdálenost hlavního 

vrcholu od roviny podstavy je výška jehlanu.  

 

Obr. 15: Zleva: konvexní jehlan (minimálně
1
 čtyřboký); konvexní jehlan (minimálně 

trojboký); nekonvexní jehlan (minimálně šestiboký) 

 

Obr. 16: Pravidelný šestiboký jehlan a jeho síť 

Jehlan můžeme nazvat podle počtu stran jeho podstavy. Je-li podstavou         

n-úhelník, mluvíme o n-bokém jehlanu. Jehlan n-boký má     stěn,    hran        

                               
1 Na obrázku nejsou vyznačeny čárkovanou čarou neviditelné hrany, tudíž nemůžeme s jistotou říct, kolikaboký 

jehlan je. Známe pouze minimální počet podstavných hran. 
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a      vrchol. Je-li podstavou jehlanu pravidelný n-úhelník a leží-li zároveň hlavní 

vrchol kolmo nad středem podstavy, mluvíme o pravidelném n-bokém jehlanu 

(obr. 16).  

Povrch jehlanu tvoří podstava a plášť. Povrch   jehlanu se tedy rovná součtu 

obsahu podstavy   a pláště   . Tedy       . Je-li jehlan pravidelný, jsou 

bočními stěnami rovnoramenné trojúhelníky, kterých je tolik, kolik stran má 

podstava. Je-li    obvod podstavy a    výškou (trojúhelníkové) boční stěny, pak 

       
  

 
. 

Objem jehlanu se rovná třetině součinu obsahu   podstavy a výšky 

jehlanu  . Tedy objem   jehlanu je:   
 

 
  . 

3.1. Komolý jehlan 
 

Pokud z jehlanu rovnoběžně s podstavou odřízneme část s hlavním vrcholem, 

získáme tak komolý jehlan (obr. 17). Boční stěny komolého jehlanu jsou 

lichoběžníky. N-úhelník vzniklý řezem jehlanu rovnoběžně s podstavou je podobný 

podstavě. Tento n-úhelník nazýváme také podstavou. 

 

Obr. 17: Konvexní čtyřboký komolý jehlan 
 

Vidíme (viz obr. 18), že n-úhelníky N a N´ (podstavy) jsou stejnolehlé 

v prostoru. Středem stejnolehlosti je hlavní vrchol V, tj. společný průsečík přímek, 

na nichž leží hrany pláště komolého jehlanu. Obsah    tohoto n-úhelníku              

ku obsahu   podstavy   je roven poměru kvadrátů vzdálenosti jejich rovin             

od hlavního vrcholu  . Tedy                           
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Obr. 18: Čtyřboký komolý jehlan a jeho síť (tečkovanou čarou je naznačen čtyřboký 

jehlan, z něhož daný komolý jehlan vznikl) 
 

 Povrch komolého jehlanu se rovná součtu obsahů obou podstav (  a   ) a 

pláště (  ), čili          . 

Objem   komolého jehlanu vypočteme jako rozdíl objemu    celého 

jehlanu (o výšce    a obsahu   podstavy) a objemu    odříznutého jehlanu (o výšce 

   a obsahu    podstavy) (obr. 19). 

 

Obr. 19: Čtyřboký komolý jehlan 

 

Objem   tedy bude:          
   

 
 

    

 
. Protože n-úhelníky  ,    si jsou 

podobné, platí        
     

 , kde   ,    jsou hranami podstav ( ,   ), tedy 
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můžeme psát také        
     

 . Odtud      
  
 

  
 . Dosadíme-li nalezený 

vztah do vztahu pro objem  , dostáváme:   
 

 
           , kde   je výška 

komolého jehlanu (       ). 

Následující tabulka (tabulka č. 2) shrnuje přehled vzorců pro výpočty  

povrchu   a objemu  . 

Tabulka č. 2: Vybrané vlastnosti jehlanů 

název 
typ boční 

stěny 
    

jehlan trojúhelník        
  

 
   

 

 
   

komolý 

jehlan 
lichoběžník             
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4. Pravidelné mnohostěny 
 

Pravidelný (platónský) mnohostěn je konvexní mnohostěn, jehož všechny 

stěny jsou tvořeny shodnými konvexními pravidelnými mnohoúhelníky a v každém 

vrcholu se stýká stejný počet stěn a hran. Takovýchto těles existuje právě pět         

(obr. 20). Jsou to: pravidelný čtyřstěn (těleso s nejmenším možným počtem stěn), 

pravidelný šestistěn (krychle), pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn a 

pravidelný dvacetistěn. 

 

Obr. 20: Pravidelná tělesa; zleva: čtyřstěn (tetraedr); šestistěn (hexaedr); osmistěn 

(oktaedr); dvanáctistěn (dodekaedr); dvacetistěn (ikosaedr) 
 

V každém pravidelném mnohostěnu leží jediný bod, který má stejnou 

vzdálenost od všech vrcholů, stejnou vzdálenost od všech stěn a stejnou vzdálenost 

od všech hran, tento bod nazýváme střed pravidelného mnohostěnu. V souvislosti 

s pravidelnými mnohostěny musíme zmínit také tzv. dualitu pravidelných 

mnohostěnů. Dva platonské mnohostěny jsou duální, lze-li je navzájem (při vhodném 

poměru délek hran) do sebe vepsat tak, že vrcholy jednoho tělesa leží ve středech 

stěn druhého tělesa. Je tedy třeba, aby počet vrcholů jednoho tělesa byl stejný jako 

počet stěn tělesa druhého (a naopak). Vrcholy vepsaného tělesa spojené hranou leží 

ve středech stěn opsaného tělesa, které mají společnou hranu. Můžeme tedy vepsat 

osmistěn do krychle a naopak (obr. 21), dvanáctistěn do dvacetistěnu a naopak          

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Tetrahedron.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Hexahedron.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Octahedron.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/POV-Ray-Dodecahedron.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Icosahedron.svg
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a čtyřstěn do čtyřstěnu. Řekneme, že krychle a osmistěn jsou duální tělesa, stejně tak 

dvanáctistěn a dvacetistěn. Čtyřstěn je duální sám se sebou.  

 

Obr. 21: Dualita krychle a osmistěnu 
 

Další vlastnosti pravidelných mnohostěnů udává následující tabulka      

(tabulka č. 3), kde   značí počet stěn,   počet hran,   počet vrcholů a    počet hran 

stýkajících se u jednoho vrcholu.   udává výpočet povrchu a   objemu tělesa, 

přičemž   značí délku hrany.  

Tabulka č. 3: Vybrané vlastnosti pravidelných mnohostěnů (viz [18]) 

 

Název       typ stěny        

pravidelný  

čtyřstěn  
4 6 4 trojúhelník 3      

  

  
   

krychle  

(pravidelný 

šestistěn) 

6 12 8 čtverec 3        

pravidelný  

osmistěn  
8 12 6 trojúhelník 4       

  

 
   

pravidelný  

dvanáctistěn 
12 30 20 pětiúhelník 3             

 

 
   

        

pravidelný  

dvacetistěn  
20 30 12 trojúhelník 5       

 

  
         

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99st%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krychle
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctverec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmist%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvan%C3%A1ctist%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bti%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvacetist%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
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S tvary pravidelných mnohostěnů se setkáváme například u krystalů 

některých minerálů. Krystaly fluoritu (obr. 22a) či pyritu (obr. 22b) mívají tvar 

krychle, ten má ale také třeba sůl kamenná nebo železo. 

 

Obr. 22: Zleva: krystaly fluoritu a krystaly pyritu 
 

Tvar osmistěnu mají krystaly magnetitu nebo kupritu (obr. 23). 

 

Obr. 23: Zleva: krystaly magnetitu a krystaly kupritu 
 

Ve tvaru čtyřstěnu se vyskytují například krystaly sfaleritu. Tvary pravidelných 

mnohostěnů se používají ve stavitelství i v dalších oborech z funkčních                      

a estetických důvodů. 

  

http://laduskhy.blog.cz/1103/bi-prvky-oxidy
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5. Polopravidelné mnohostěny 
 

Polopravidelné mnohostěny jsou ta konvexní tělesa, jejichž stěny jsou 

tvořeny pravidelnými mnohoúhelníky dvou nebo tří typů, přičemž z každého jejich 

vrcholu vychází stejný počet hran a stěn. Těchto mnohostěnů existuje nekonečně 

mnoho.  

Významnou skupinou polopravidelných mnohostěnů jsou Archimédovy 

mnohostěny (obr. 24). Jedná se o třináct mnohostěnů, které vznikají vhodným 

ořezáním hran nebo vrcholů pravidelných mnohostěnů.  

 

Obr. 24: Archimédovy mnohostěny 
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Pojďme si ukázat na příkladu, jak můžeme z platonského mnohostěnu 

vytvořit archimedovský mnohostěn. Kubooktaedr můžeme získat odřezáním vrcholů 

krychle (kube) nebo pravidelného osmistěnu (oktaedru) v polovině délek příslušných 

hran (obr. 25).  

 

Obr. 25: Vznik kubooktaedru ořezáním osmistěnu (vlevo nahoře) nebo krychle 

(vpravo dole) 
 

Mezi nejzajímavější a asi nejpoužívanější Archimédův mnohostěn patří 

komolý dvacetistěn (obr. 26). Získáme ho ořezáním vrcholů pravidelného 

dvacetistěnu v jedné třetině délky příslušné hrany vedoucí do daného vrcholu. 

Z trojúhelníkových stěn dvacetistěnu vzniknou pravidelné šestiúhelníky (je jich 

dvacet) a místo dvanácti vrcholů získáme dvanáct pětiúhelníkových stěn. Při pohledu 

na tento mnohostěn si jistě představíme fotbalový míč.  

  

Obr. 26: Komolý dvacetistěn se sítí  
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Dalšími polopravidelnými mnohostěny jsou speciální hranoly a antihranoly 

(obr. 27). Vezmeme-li kolmý pravidelný n-boký hranol s výškou rovnou délce 

podstavné hrany, získáme polopravidelný mnohostěn, jehož stěnami jsou dva shodné 

pravidelné n-úhelníky (podstavy) a n čtverců (boční stěny). Antihranol získáme 

otočením jedné podstavy kolmého pravidelného n-bokého hranolu okolo jejího 

středu o úhel        a přidáním dalších „bočních“ hran tak, abychom na bocích 

tělesa získali rovnostranné trojúhelníky. Protože   může být libovolné přirozené 

číslo větší než dva, je hranolů a antihranolů nekonečně mnoho.  

 

Obr. 27: Zleva: sedmiboký hranol, desetiboký hranol, sedmiboký antihranol, 

desetiboký antihranol 

 

Tvary polopravidelných mnohostěnů můžeme nalézt v přírodě. Například se 

zmíníme o fullerenech. Fullereny jsou molekuly, tvořené atomy uhlíku uspořádanými 

do vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech, které jsou prostorově svinuty 

do uzavřeného tvaru (nejčastěji do tvaru koule nebo elipsoidu) (viz [16]).
 
Typickým 

zástupcem fullerenů je sférický fulleren složený z šedesáti atomů uhlíků, které jsou 

uspořádány ve dvanácti pětiúhelnících a dvaceti šestiúhelnících (fulleren    ). 

Fulleren     má tedy 60 atomů uhlíku umístěných ve vrcholech komolého 

dvacetistěnu, proto je také připodobňován k fotbalovému míči (obr. 28).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
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Obr. 28: Struktura fullerenu     

 

 

Archimédova tělesa se hojně užívají i v architektuře. Například tvar 

komolého dvacetistěnu mají okrasné skleníky ve stanici pražského metra Lužiny 

(obr. 29). Kubooktaedr uvidíme v pasáži Archa v Praze nebo u vstupu na koupaliště 

v Klánovicích. V izraelské poušti Negev je postavena originální synagoga z dílů     

ve tvarech komolých čtyřstěnů, kubooktaedrů a komolých osmistěnů.  

 

Obr. 29: okrasný skleník ve tvaru komolého dvacetistěnu 
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6. Keplerovy a Poinsotovy mnohostěny 

Zabývali jsme se konvexními mnohostěny, nyní si ukážeme zajímavé 

mnohostěny nekonvexní. Existují právě čtyři pravidelné mnohostěny, které nejsou 

konvexní. Nazývají se hvězdicovité nebo Keplerovy-Poinsotovy. Dva z nich poprvé 

popsal Johannes Kepler (obr. 30) a další dva Louis Poinsot (obr. 31). Stěny těchto 

mnohostěnů jsou shodné pravidelné mnohoúhelníky a v každém vrcholu se stýká 

stejný počet stěn.  

 

Obr. 30: Keplerovy mnohostěny; zleva: dvanáctirohý dvanáctistěn hvězdicovitý; 

dvacetirohý dvanáctistěn hvězdicovitý 

Keplerovy mnohostěny můžeme vytvořit z pravidelného dvanáctistěnu                       

a pravidelného dvacetistěnu. Na každou stěnu dvanáctistěnu „přilepíme“ vhodný 

pětiboký jehlan a na každou stěnu dvacetistěnu trojboký jehlan. Na obrázku 30 si 

můžeme všimnout, že po jedné stěně pěti jehlanů okolo prostředního (vyčnívajícího) 

jehlanu   leží v jedné rovině. Tato rovina je rovinou podstavy jehlanu  . 

  

Obr. 31: Poinsotovy mnohostěny; zleva: hvězdicorohý pravidelný dvanáctistěn; 

hvězdicorohý pravidelný dvacetistěn 
 

Hvězdicorohý pravidelný dvanáctistěn získáme z pravidelného dvacetistěnu 

vyříznutím některých částí. Nejkomplikovanější je hvězdicorohý pravidelný 

dvacetistěn. Můžeme ho získat z dvanáctirohého dvanáctistěnu hvězdicovitého tak, 

že v každé trojúhelníkové stěně pětibokých jehlanů vyřízneme trojboký jehlan. 
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7. Pracovní listy 

Chtěla jsem alespoň částečně ověřit znalosti současných žáků (jak chápou 

text, obrázky, jak jim pomáhá práce s modely). Zároveň jsem chtěla vytvořit ukázky 

materiálu pro učitele, které by mohly používat při výuce o mnohostěnech. Zhotovila 

jsem proto pracovní listy (tělesa, hranoly, jehlany, tělesa a jejich sítě – hrátky), které 

lze využít jako celek a zároveň je možné si vybrat jen potřebné partie. Jedná se          

o ukázky, jaké úlohy, jaké listy lze používat. 

V pracovních listech s názvem Tělesa (viz. podkapitola 7.1.) jsem se zaměřila 

na uvedení do problematiky těles, na jejich dělení na konvexní a nekonvexní a na 

zobrazování „neviditelnosti“. Také je zde zmínka o různých pohledech na daný 

mnohostěn (nadhled/podhled, zleva/zprava). 

 V pracovních listech Hranoly (viz. podkapitola 7.2.) je zopakováno 

zobrazování „neviditelnosti“, definice krychle a kvádru. Ve třetím a čtvrtém úkolu 

tohoto listu mají žáci za úkol rozpoznat správné sítě hranolů od chybných a vytvořit 

vlastní sítě. 

 Pracovní list Jehlany (viz. podkapitola 7.3.) se skládá pouze z jednoho úkolu, 

kde je rozlišen pravidelný, konvexní a nekonvexní jehlan. Žák má za úkol orientovat 

se v obrázcích a zjistit počet vrcholů, hran a stěn. 

 Posledními pracovními listy Tělesa a jejich sítě – hrátky  (viz podkapitola 

7.4.) si kladu za cíl především rozvíjet prostorovou představivost a kreativitu žáků. 

List se skládá ze tří úkolů, které bych označila jako nejnáročnější. Úkolem žáků je 

správné zakreslení různých pohledů na krychli, ze které jsme odřízli menší 

krychličku.  Ve druhém úkolu je třeba překreslit vzory uvedené na kvádru do jeho 

sítě. V posledním úkolu je úkol opačný. Žáci tedy musí překreslit vzory ze sítě 

správně na krychli.  

 Nyní následují pracovní listy spolu s autorským řešením na konci každé 

podkapitoly. 
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7.1. Tělesa 

Rozhlédni se kolem a podívej se na tu krásu. Všude kolem nás jsou různé 

objekty. Pozorně prozkoumej okolní svět a dej se do práce. 

1. Vybav si svůj pokoj, kuchyň, ledničku, třídu a napiš, jaké objekty tvaru 

těles můžeš pozorovat. Umíš je pojmenovat? 

Příklad:  rotační válec – plechovka, dort, zavařovací sklenice 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jistě už víš, že těles je nepřeberné množství. Rozlišujeme dva typy 

těles – konvexní a nekonvexní. Zřejmě zatím tyto pojmy ještě neznáš, 

tak si je pojďme vysvětlit.  

Konvexní útvar – Každé dva libovolné 

body tohoto útvaru můžeme spojit 

úsečkou, která celá (tj. všechny její 

body) leží v tomto útvaru. Pro větší 

názornost se podíváme na obrázek. 

Tento konvexní útvar je konvexní          

n-úhelník. 

 

 

Nekonvexní útvar – V tomto útvaru 

najdeme alespoň jednu dvojici bodů, 

jejichž spojením dostaneme úsečku, 

která neleží v útvaru. Prohlédni si 

následující obrázek. Tento nekonvexní 

útvar je nekonvexní n-úhelník. 
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V rovině tedy rozlišujeme konvexní a nekonvexní n-úhelníky. Obdobně je tomu      

i v prostoru, kde rozlišujeme konvexní a nekonvexní tělesa. Tvým úkolem je 

rozhodnout, o který typ tělesa se jedná. Konvexní vybarvi červeně, nekonvexní 

modře. 

 

 

3. V geometrii používáme více druhů čar, aby bylo zřetelné, o jaký objekt 

se skutečně jedná. Dokážeme tak zobrazit „neviditelnost“. Tlustou plnou 

čarou značíme viditelné obrysy a hrany předmětů. Tenkou čárkovanou 

čáru používáme k vyznačení neviditelných obrysů a hran předmětů. 

Pojďme se podívat, jak by to dopadlo, kdyby tomu tak nebylo.  

Na obrázku a) je nějaké těleso, možná si myslíš, že se jedná o krychli, ale to tak 

vůbec nemusí být. Na obrázcích b), c), d) je použita tenká čárkovaná čára          

k zobrazení neviditelných hran. Vidíš, že se může jednat o krychli, ze které je 

vyříznuta krychlička (obrázek b)) či o krychli, které byla odříznuta část 

s jedním vrcholem (obrázek c)) a až na obrázku d) opravdu jde o krychli. Tak 

jsme si ukázali, že používat různé druhy čar je užitečné a mnohdy dokonce 

nezbytné. 

a)                         b)                           c)                          d)  
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Podívej se na následující tělesa, a pokud je znáš, napiš jejich názvy.  

   

……………………………         ………………………………        …………………………… 

4. Již jsme se seznámili s používáním různých druhů čar v geometrii. Zkus 

si zahrát na odborníka, prohlédni si pozorně následující obrázky a vyznač 

na nich správně viditelnost tak, aby se jednalo o tělesa. Uvažuj, že 

všechna tělesa stojí na stole, budeš tedy vyznačovat nadhled. Vezmi si 

barevný zvýrazňovač a plnou čarou obtáhni viditelné hrany tělesa. Tak by 

je nakreslil malíř. 

a) 

 

 

 

 

 

 

b)     Na následující kvádry se můžeme podívat čtyřmi různými způsoby – 

nadhledem zprava i zleva a podhledem zprava i zleva. Nejprve si uvědom, do 

jakého obrázku lze pohled vyznačit. Pak obtáhni plnou čarou hrany tělesa, které 

z tohoto pohledu vidíš. Pokus se vyznačit všechny čtyři možné pohledy. 
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Obr. 32: Autorské řešení pracovních listů Tělesa
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7.2. Hranoly 

Geometrických těles je nepřeberné množství. Pojďme se nyní zaměřit na 

hranoly.  Jedná se o tělesa, jejichž povrch je tvořen mnohoúhelníky. Mají 

alespoň dvě shodné stěny, které leží vždy v navzájem rovnoběžných rovinách      

a všechny hrany (kromě podstavných) jsou navzájem rovnoběžné.  

1. Zde vidíš různé druhy hranolů. Pod nimi si můžeš přečíst, jak by tato 

tělesa nazval geometr. Vezmi zvýrazňovač a vytáhni plnou čarou hrany, 

které budeš vidět při pohledu na tyto vzory, víš-li, že se jedná o tělesa      

a vidíš celou horní podstavu. 

 

 

 

 

 

konvexní pětiboký 

kolmý hranol 

konvexní kosý 

trojboký hranol 

nekonvexní kolmý 

čtyřboký hranol

 

2. Víš, jak nazýváme těleso, které má šest stěn, všechny mají tvar čtverce     

a dvojice těchto shodných čtverců leží v rovnoběžných rovinách? Ano, 

správně, jedná se o ………………………. Zde je nakresleno několik takovýchto 

těles, všechna jsou vyrobena ze dřeva, takže se jedná o dřevěné kostky. 

Ovšem ne všechna jsou zakreslena správně. Mnohdy je v obrázku uvedená 

i hrana, kterou při daném pohledu na dřevěnou kostku vidět nemůžeme. 

Zkus tedy rozpoznat chybné nákresy od těch dobrých – červeně škrtni 

špatné obrázky a u správných doplň, z jakého pohledu jsou vidět 

(nadhled/podhled, zprava/zleva). 
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Příklad: 

 

 

 

nadhled zprava             ……………………………                …………………………… 

 

………………………………          ………………………………        ………………………… 

3. Jak nazýváme těleso, jehož povrch je tvořen třemi dvojicemi shodných 

obdélníků, které leží v rovnoběžných rovinách? ……………………………. 

A. Zde vidíš nakreslené různé sítě tohoto tělesa. Vyber a zakroužkuj ty, 

ze kterých můžeme povrch daného tělesa složit.  
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B. Chtěli bychom, aby těleso bylo hezčí. Tady vidíš různé ústřižky 

z tapet. Vybarvi však jen ty, kterými můžeme polepit celý kvádr tak, 

aby se tapety vzájemně nepřekrývaly a zároveň žádná část nezůstala 

nepolepená. 

 
4. Na obrázcích jsou nakresleny sítě dvou mnohostěnů. Tvým úkolem je pro 

každý z nich navrhnout jinou (jednodušší) síť, která odpovídá stejnému 

objektu. Můžeš si pro zajímavost přečíst, jak by dané těleso nazval 

geometr.  

A. kolmý trojboký hranol 

 

 

 

 

 

 

 

B. pravidelný šestiboký hranol  
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Obr. 33: Autorské řešení pracovních listů Hranoly 
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7.3. Jehlany 

Už víme, že existují různé druhy těles. Pokud stěny tělesa tvoří pouze 

mnohoúhelníky, hovoříme o mnohostěnech. Mezi mnohostěny patří i jehlany. 

Jehlan je určen n-úhelníkem v rovině (tento n-úhelník nazýváme podstavou)        

a jedním bodem nacházejícím se mimo rovinu podstavy (tento bod nazýváme 

vrcholem jehlanu). Pojďme se na jehlany podívat důkladněji. 

1. Doplň následující tabulku   

NÁZEV OBRÁZEK POČET 

VRCHOLŮ 

POČET 

HRAN 

POČET STĚN 

(včetně 

podstavy) 

pravidelný 

čtyřboký 

jehlan 

    

konvexní 

pětiboký 

jehlan  

    

nekonvexní 

pětiboký 

jehlan 
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Obr. 34: Autorské řešení pracovního listu Jehlany 



 

35 

 

7.4. Tělesa a jejich sítě – hrátky 
 

1. Na obrázku vidíš krychli složenou z menších krychliček. Jednu 

krychličku (viz obrázek) jsme odebrali. Co uvidíme, když budeme 

tímto tělesem pootáčet? Zakresli dané pohledy do obrázků, stěny 

ležící v rovnoběžných rovinách vždy vybarvi stejnou barvou. (Pozn.: 

Pomůže ti pojmenování zbývajících vrcholů. Chceš-li, aby se ti ještě 

lépe pracovalo, najdi si krabičku krychlového tvaru a popiš si její 

vrcholy.)  
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2. Na obrázku máš kvádr, na jehož třech stěnách jsou přilepeny 

trojúhelníky. Jak bude vypadat jeho síť při rozložení? Zakresli      

do sítí vzory tam, kam patří. (Pozn.: Když si pojmenuješ i ostatní 

vrcholy, ulehčí ti to práci.) 
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3. Vidíš rozloženou síť krychle, jsou na ní zakresleny různé vzory. 

Pokus se je překreslit na těleso tam, kam patří. (Pozn.: Opět ti 

pomůže pojmenování všech vrcholů. Pokud by bylo dané cvičení pro 

tebe moc těžké, překresli si síť na jiný papír, vystřihni ji a slož 

danou krychli. Pak už lépe uvidíš, kde je který vzor.) 
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Obr. 35: Autorské řešení pracovních listů Tělesa a jejich sítě – hrátky 
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7.5.  Ukázky řešení žáků 

Chtěla jsem alespoň částečně ověřit znalosti současných žáků a funkčnost 

mnou vytvořených pracovních listů. Zde předkládám pár ukázek řešení žáků.  

Pro většinu studentů nebyl problém napsat objekty tvaru těles a tato tělesa 

správně pojmenovat (obr. 36). 

 

Obr. 36: Část pracovních listů Tělesa – řešení žáků 

 Problémem pro některé žáky bylo rozeznat konvexní mnohostěn od 

nekonvexního. Studenti středních škol si ale s touto úlohou už rady věděli (obr. 37). 

 
Obr. 37: Část pracovních listů Tělesa (rozlišování konvexních a nekonvexních 

mnohostěnů) – řešení žáků 

 Pojmenovat tělesa na obrázcích dovedli všichni prověřovaní studenti správně. 

Téměř nikdo však neuvedl název čtyřstěn, většinou se u obrázku čtyřstěnu objevoval 

popisek jehlan či trojboký jehlan (obr. 38). 

 

Obr. 38: Část pracovních listů Tělesa (pojmenování mnohostěnů) – řešení žáků 
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  Zobrazování „neviditelných“ hran a zakreslování různých pohledů 

(podhled/nadhled, zprava/zleva) žákům nečinilo velké problémy (obr. 39).  

 

Obr. 39: Část pracovních listů Tělesa (zobrazování „neviditelnosti“, různých 

pohledů) – řešení žáků 

 Všichni žáci vybrali z tradičních obrázků správně sítě, ze kterých lze složit 

kvádr (obr. 40a). Avšak z netradičních obrázků sítí kvádru jen málo studentů vybralo 

všechny správné možnosti (obr. 40b). 

 

Obr. 40: Část pracovních listů Hranoly (sítě kvádru) – řešení žáků 

 S překreslením sítě hranolu na jinou síť stejného objektu neměli studenti 

problém (obr. 41). 

  

Obr. 41: Část pracovních listů Hranoly (sítě hranolů) – řešení žáků 
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 Žáci neměli potíže určit počet vrcholů, hran a stěn u konvexních jehlanů, 

problém pro některé nastal při určování počtu stěn a hran u nekonvexního jehlanu 

(obr. 42). 

 

Obr. 42: Část pracovního listu Jehlany – řešení žáků 

 Největším problémem pro studenty byl pracovní list Tělesa a jejich sítě – 

hrátky. Alespoň částečně správně ho vyřešili pouze starší studenti (žáci střední 

školy). Některá jejich řešení jsou uvedena na obrázcích 43 – 45, kde jsou červeně 

zakroužkovány, případně opraveny chyby.  

 

 Obr. 43: První úkol pracovních listů Tělesa a jejich sítě - hrátky – řešení žáků 
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Obr. 44: Druhý úkol pracovních listů Tělesa a jejich sítě - hrátky – řešení žáků 

 

 

 

Obr. 45: Třetí úkol pracovních listů Tělesa a jejich sítě - hrátky – řešení žáků 

 

 Na závěr této kapitoly bych chtěla shrnout všechny plusy a mínusy 

řešení žáků. Chtěla jsem též pro porovnání získat nějaké vyplněné pracovní listy od 

učitelů, ale ti jsou natolik zaneprázdněni, že mi bohužel nepomohli.  
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Většině studentů nedělalo potíže vyznačovat „neviditelné“ hrany do předem 

připravených obrázků. Dokázali také správně nazvat tělesa.  

Problémem pro některé studenty bylo rozpoznat nekonvexní mnohostěny a 

dále s nimi pracovat. V učebnicích se nekonvexní mnohostěny nevyskytují. Další 

obtíží pro studenty bylo určit síť kvádru, jestliže vybírali z netradičních obrázků. 

Největším problémem se jeví zakreslování krychle s odříznutým rohem z různých 

pohledů nebo překreslování vzorů z tělesa na jeho síť.  

Je tedy třeba do výuky začleňovat různé druhy mnohostěnů a netradiční 

úlohy. Další potřebou je pracovat s modely. Lze je použít při demonstraci výkladu a 

pro zpestření výuky. Můžeme například vyhlásit soutěž, ve které je třeba stvořit 

model, popsat jeho vlastnosti, vyfotografovat v praxi užití. Tyto pracovní listy jsou 

vhodné především pro studenty středních škol na zopakování látky ze základní školy. 

Je možné je zařadit i při výuce na základní škole, avšak ukázalo se, že pro většinu 

současných žáků základních škol jsou tyto pracovní listy příliš obtížné.  
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8. Modely 

Jak jsem již zmiňovala, je třeba více pracovat s modely. Zkušenosti získané 

při tvorbě modelu nám totiž o modelovaném mnohostěnu prozradí mnohem více než 

pouhé pozorování již hotových „exponátů“. Zážitek činnosti, během které se nám 

vlastní výrobek rodí v rukách, je velmi trvalý. Podílí se na něm rozumová úvaha, 

představivost, zrak a hmat.  

8.1. Kosý čtyřboký hranol, kvádr, konvexní a 

nekonvexní mnohostěn 

Prvním modelem (obr. 46) je rozříznutá síť kosého čtyřbokého hranolu. Obě 

části jsou doplněny obdélníkovými podstavami.  

 
Obr. 46: Model sítě částí kosého čtyřbokého hranolu s úchyty na slepení 
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Papírový model složíme následovně. Vystřihneme obrys sítí částí hranolu 

spolu s úchyty na slepení. Přes ostré pravítko ohneme každou hranu mnohostěnu       

a po přehnutí přejedeme ohyb nehtem. Každý úchyt (úchyty jsou ohraničeny 

čárkovanou čarou) potřeme lepidlem a nalepíme zevnitř příslušné stěny. Tento model 

se skládá ze dvou shodných částí (obr. 47).  

 

Obr. 47: Složený model částí čtyřbokého hranolu 

Z těchto částí složíme buď model kvádru (obr. 48), nebo kosého hranolu (obr. 49). 

Případně můžeme použít pouze jednu část jako demonstraci kolmého mnohostěnu 

s lichoběžníkovou podstavou. Obě části můžeme přikládat k sobě i jinými stěnami 

(obr. 50). Získáme konvexní i nekonvexní rovinově souměrné těleso a množství 

dalších nekonvexních mnohostěnů. 

    

Obr. 48: Model kvádru 

    

Obr. 49: Model kosého čtyřbokého hranolu 
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Obr. 50: Z levého horního rohu: konvexní rovinově souměrný mnohostěn; 

nekonvexní rovinově souměrný mnohostěn; nekonvexní rovinově souměrný 

mnohostěn; nekonvexní mnohostěn 

8.2. Čtyřboký jehlan a krychle 

Tento model ukazuje, jak můžeme ze tří shodných vhodných jehlanů složit 

krychli (obr. 51). Jehlan má čtvercovou podstavu a výšku rovnou délce této 

podstavné hrany.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 51: Krychle složená ze tří shodných jehlanů 
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Obr. 52: síť modelu tří shodných jehlanů, ze kterých lze složit krychle s úchyty na 

přilepení 
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Tento model můžeme zařadit do hodin geometrie při počítání objemů. Lze 

jím ukázat, že objem jehlanu tvoří jednu třetinu objemu hranolu (resp. krychle). 

Můžeme na něm také demonstrovat stěnové a tělesové úhlopříčky. Model (obr. 52) 

skládáme obdobně jako ten předchozí. Pro lepší orientaci jsou zde stejnými písmeny 

označeny úchyty a stěny, které se musí slepit dohromady. Na obrázku 53 (obr. 53) 

vidíme takovýto model již složený.  

    

Obr. 53: Modelu tří shodných jehlanů, ze kterých lze složit krychle 

8.3. Kolmý trojboký hranol a kvádr 

Třetí model nám ukáže, jak lze kolmý trojboký hranol přetvořit na kvádr  

(obr. 54, 55). Můžeme jím demonstrovat krásu prostorové geometrie kolem nás         

a podněcovat žáky k novým nápadům. 

 

Obr. 54: Přetvoření kolmého trojbokého hranolu na kvádr 
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Obr. 55: Přetvoření kolmého trojbokého hranolu na kvádr pomocí papírového 

modelu 

Model (obr. 56) skládáme stejně jako ten předchozí, pro lepší orientaci jsou 

zde opět stejnými písmeny označeny úchyty a stěny, které se musí slepit dohromady. 
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Obr. 56: Model sítě kolmého trojbokého hranolu určené k přetvoření na kvádr 
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Doslov / Závěr  

 V bakalářské práci podávám přehled nejdůležitějších mnohostěnů doplněný o 

zajímavé mnohostěny, které se v učebnicích pro základní a střední školy nevyskytují. 

U každého typu mnohostěnu jsou popsány (a většinou v tabulkách shrnuty) jeho 

specifické vlastnosti doplněné názornými obrázky. V druhé části práce je připraveno 

několik pracovních listů, které mohou využít učitelé středních škol pro zopakování 

látky ze základní školy a rozvoj prostorové představivosti. Z ukázek řešení žáků 

základních a středních škol vyplývá, že je třeba rozvíjet prostorovou představivost – 

zvláště netradiční úlohy dělaly žákům potíže. Vhodným řešením je zapojovat do 

výuky sestavování modelů a práci s nimi. Proto je v poslední části práce uvedeno 

několik příkladů modelů určené jak pro žáky, tak pro vybavení matematických 

kabinetů.   
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