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Abstract: The topic of the bachelor thesis is Cross Sections of Polyhedra. The basic 

principles of constructing such cross sections are shown and explained through 

illustrative examples of cross sections of solids together with the detailed description 

of the construction process. Especially, the cross sections of some „common“ 

polyhedra like prism, tetrahedron, pyramid or octahedron are further discussed. The 

reader should use them to take up with the main issue of constructing cross sections. 

As an application of the acquired knowledge, the cross sections of other solids like 

Platonic or Archimedean solids are introduced here. The goal of these examples is to 
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of examples, which can be used as an additional material in the education of   
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Úvod 

Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s řezy různých 

mnohostěnů. Diskutované konstrukce řezů jednodušších těles mají čtenáře naučit 

konstruovat řezy dle základních vět, u řezů složitějších mnohostěnů jde zejména            

o rozšíření znalostí a dovedností, a to jednak seznámením se s těmito tělesy, jednak 

konstruováním řezů některých z nich.       

 Dalším cílem této práce je rozvíjení prostorové představivosti. Čtenář se má 

naučit využívat základní poznatky konstrukcí řezů i u jiných těles než je krychle nebo 

kvádr. V takových případech si musí umět dobře představit, jak narýsované těleso 

v prostoru vypadá, aby následně mohl využít to které pravidlo pro                 

konstruování řezu.         

 Prostorovou představivost práce také rozvíjí popisem a konstrukcemi řezů 

složitějších těles, např. polopravidelných mnohostěnů.  

V úvodní kapitole připomeneme některé základní vlastnosti útvarů a jejich 

vzájemných poloh v prostoru, budeme charakterizovat volné rovnoběžné promítání      

a načrtneme některá základní tělesa.       

 V kapitole druhé, která je nejrozsáhlejší, budeme konstruovat řezy různých 

mnohostěnů, zejména krychle, kvádru, hranolu (i vícebokého), čtyřstěnu a jehlanu       

(i vícebokého), pravidelného i nepravidelného osmistěnu.     

 Řezy atypických těles se budeme zabývat v kapitole třetí. Půjde např. o řez 

„děravé“ krychle a o řezy dalších pravidelných mnohostěnů.    

 Ve čtvrté kapitole budeme hovořit o řezání těles na části. Podíváme se       

rovněž, jak lze vhodným ořezáním pravidelných mnohostěnů získat archimédovská 

tělesa, a budeme konstruovat řezy některých z nich.     

 V poslední krátké kapitole pak na dvou příkladech naznačíme, jak lze bod po 

bodu konstruovat řezy oblých těles, konkrétně válce a kužele.  

Veškeré obrázky vykreslující konstrukce řezů jednotlivých těles, příp. 

doplňující obrázky jsou v této práci vytvářeny zejména v programu GeoGebra, dále je 

také využíván program Cabri. 
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1. Úvod do stereometrie 

 
 Pro práci s tělesy znázorněnými v rovině je potřeba se seznámit se základními 

pojmy geometrie v prostoru, tzv. stereometrie. Slovo stereometrie je řeckého původu 

a ve volném překladu znamená „měření těles“. Nicméně tento překlad přesně 

nevystihuje obsah stereometrie, nýbrž připomíná, že geometrické poznatky vznikaly 

v dávných dobách z potřeb praktického života.  

 V planimetrii (tedy v geometrii roviny) jsou základními geometrickými     

útvary bod a přímka. Ve stereometrii budeme kromě těchto útvarů používat navíc 

rovinu, což je další základní útvar. Eukleides charakterizuje rovinu jako „to, co má jen 

délku a šířku“. Rovina je útvar prostoru dimenze dva, tvoří ji nekonečné množství 

bodů.  

 Rovina je jednoznačně určena:  

 třemi body, které neleží na jedné přímce, 

 přímkou a jedním bodem, který na této přímce neleží, 

 dvěma různými rovnoběžnými přímkami, 

 dvěma různoběžnými přímkami. 

 

 Bod leží v rovině, pokud leží na některé přímce této roviny. Jinak lze tuto 

charakteristiku formulovat následovně:  

Pokud je bod incidentní s přímkou a přímka incidentní s rovinou, pak je i bod 

incidentní s touto rovinou (tj. bod leží na přímce, přímka leží v rovině, bod leží                 

v rovině).  

 Přímka leží v rovině, pokud v této rovině leží dva její různé body.  

 

1.1. Polohové vlastnosti útvarů 

 
 Přímky v prostoru mohou být: 

 rovnoběžné (různé), pokud nemají žádný společný bod a leží v jedné 

rovině, 

 totožné, pokud mají všechny body společné, 

 různoběžné, pokud se protínají právě v jednom bodě (tzv. průsečíku), 
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 mimoběžné, pokud nemají žádný společný bod a neleží v jedné     

rovině. 

 Přímka a rovina: 

 přímka je rovnoběžná s rovinou, pokud tyto dva útvary nemají žádný 

společný bod nebo pokud mají společné alespoň dva různé body (přímka 

v tomto případě leží v rovině, jedná se o speciální případ rovnoběžnosti   

přímky a roviny), 

 přímka je různoběžná s rovinou, pokud s ní má právě jeden společný 

bod (tzv. průsečík). 

 Dvě roviny mohou být: 

 totožné, pokud mají všechny body společné, 

 rovnoběžné, pokud nemají žádný společný bod, 

 různoběžné, pokud mají společnou přímku (tzv. průsečnici). 

 Tři různé roviny mohou mít takovouto vzájemnou polohu: 

 každé dvě roviny jsou rovnoběžné, 

 dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je protíná v rovnoběžných    

přímkách, 

 každé dvě roviny jsou různoběžné a všechny tři mají stejnou   

průsečnici, 

 každé dvě roviny jsou různoběžné a průsečnice každých dvou rovin 

jsou rovnoběžné různé, 

 každé dvě roviny jsou různoběžné, všechny tři průsečnice jsou různé      

a procházejí jediným společným bodem všech tří rovin. 

 

 Rovnoběžnost: 

 přímka p je rovnoběžná s rovinou 𝛾 , obsahuje-li rovina 𝛾 aspoň jednu 

přímku q, která je rovnoběžná s přímkou p, 

 je-li přímka rovnoběžná s dvěma různoběžnými rovinami, je 

rovnoběžná i s jejich průsečnicí, 

 dvě roviny β a δ jsou rovnoběžné, pokud jedna z nich, např.                         

β obsahuje dvě různoběžné přímky, které jsou rovnoběžné s rovinou δ. 
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1.2. Volné rovnoběžné promítání 

 
 Promítáním neboli projekcí se v geometrii rozumí zobrazení prostorových 

útvarů do roviny. Toto zobrazení není vzájemně jednoznačné. Existují mnohá 

zobrazení, ve kterých lze prostorové útvary vykreslit v rovině (jako např. Mongeovo 

promítání nebo kosoúhlé promítání), nicméně v této práci se bude využívat volné 

rovnoběžné promítání.  

 Volné rovnoběžné promítání je zobrazení prostoru do roviny, které je určené 

směrem promítání (tedy přímkou) a rovinou promítání (tj. průmětnou), kdy směr 

promítání je různoběžný s průmětnou.  

 Ve volném rovnoběžném promítání je: 

 průmětem bodu bod, 

 průmětem přímky přímka nebo bod,  

 průmětem roviny rovina nebo přímka. 

 Průmětem přímky do roviny je bod v situaci, kdy je přímka v prostoru 

rovnoběžná se směrem promítání.  

 Průmětem roviny je přímka v případě, kdy je zobrazovaná rovina rovnoběžná 

se směrem promítání.  

 

 Průměty útvarů ve volném rovnoběžném promítání, které leží v rovinách 

rovnoběžných s průmětnou, jsou shodné se svými vzory.  

 Volné rovnoběžné promítání zachovává: 

 incidenci (tedy např. bod ležící na přímce se zobrazí do bodu, který 

bude ležet na průmětu přímky), 

 rovnoběžnost (tedy útvary, které jsou rovnoběžné, se zobrazí opět na 

útvary rovnoběžné, pokud obrazem přímky není bod), 

 dělící poměr (poměr např. vzdáleností dvou útvarů se zachovává). 

 

1.3. Tělesa a jejich obrazy ve volném rovnoběžném promítání 

 
 Ke konstrukcím řezů těles rovinou ve dvourozměrném prostoru je potřeba  

dané těleso znát, narýsovat jej v rovině a poté si umět představit, jak v rovině 
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zkonstruované těleso vypadá v prostoru. Proto se tato podkapitola věnuje představení 

různých těles, a to jejich zobrazením ve volném rovnoběžném promítání.  

 

 

 Mnohostěnem rozumíme takové těleso, jehož stěny jsou mnohoúhelníky.  

Mnohostěny, jejichž řezy jsou hlavním tématem této práce, jsou zejména 

krychle a kvádr, hranol, čtyřstěn a jehlan, dále pak platónská tělesa, polopravidelné                         

a nepravidelné mnohostěny.  

Platónské těleso neboli pravidelný mnohostěn, je konvexní těleso, kterého 

všechny stěny tvoří pravidelné shodné n-úhelníky a v každém jeho vrcholu se schází 

stejný počet jeho stěn. Platónských těles existuje právě pět, jsou to pravidelný    

čtyřstěn, krychle, pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn a pravidelný 

dvacetistěn.  

Polopravidelný mnohostěn je konvexní těleso, jehož stěny jsou pravidelné 

mnohoúhelníky dvou nebo tří typů a v jehož vrcholech se stýkají stěny stejného typu. 

Speciální skupinou polopravidelných mnohostěnů jsou archimédovská tělesa, která 

budou podrobněji diskutována v kapitole 4.  

 

  

   

 

Obrazy některých mnohostěnů ve volném rovnoběžném promítání: 

 

 
 

                                
             Krychle – nadhled zprava           Krychle – nadhled zleva 
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                 Krychle – podhled zprava                    Krychle – podhled zleva 

 

                                   

                           
       Kvádr – podhled zleva 

 

 

       Kvádr – podhled  
 

                            
                        

                   Hranol                Hranol 
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                   Čtyřstěn – podhled                 Pravidelný čtyřstěn 

                  
 
    

                            

                         Jehlan                                     Pravidelný pětiboký jehlan  

 

 

                                                                                                 
 
                                Pravidelný osmistěn 
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                   Pravidelný dvanáctistěn                            Pravidelný dvacetistěn 
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2. Řezy mnohostěnů 

2.1. Základní pojmy 

 

Řezem tělesa rovinou budeme rozumět průnik daného tělesa a dané roviny.  

V této kapitole se budeme věnovat řezům mnohostěnů, tj. těles, která jsou 

ohraničena mnohoúhelníky.  

 Sestrojit řez takového tělesa rovinou znamená sestrojit průsečnice roviny řezu 

s jednotlivými stěnami uvažovaného tělesa. Tyto průsečnice jsou vždy úsečky. Proto 

je řezem mnohoúhelník.  

 Při konstrukcích řezů mnohostěnů rovinou ρ  budeme využívat tyto tři základní 

věty (viz obr. 1-3): 

1. Leží-li dva různé body X, Y v rovině ρ, potom přímka jimi určená leží 

také v rovině ρ. 

                                  

                  Obr. 1 

 

 

2. Průsečnice roviny ρ se dvěma různými, navzájem rovnoběžnými 

rovinami π1, π2 jsou rovnoběžné.  
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                                                         Obr. 2 

 

Důkaz věty 2: 

 Jelikož jsou roviny π1, π2 rovnoběžné, nemají žádný společný bod. Společný 

bod tedy nemají ani dvě uvažované průsečnice, a tedy budou buď rovnoběžné, nebo 

mimoběžné. Jelikož však obě leží v rovině ρ , nemohou být mimoběžné, a jsou tedy 

rovnoběžné. 

 

3. Průsečnice roviny ρ se dvěma různoběžnými rovinami π1, π2 se protínají 

v bodě ležícím na průsečnici rovin π1, π2, nebo jsou rovnoběžné.  

 

          

         Obr. 3a              Obr. 3b 
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Důkaz věty 3: 

 Průsečnice roviny ρ s různými rovinami π1, π2 leží v rovině ρ  a jsou tedy buď 

rovnoběžné, nebo různoběžné. Pokud jsou různoběžné, protínají se ve společném bodě 

všech tří rovin, tj. na průsečnici rovin π1, π2. 

 

Aplikace tří základních vět  

 Věta 1 se využije v situaci, kdy v daném mnohostěnu známe dva různé body 

řezu ležící v jedné jeho stěně. V takovém případě lze tyto dva body spojit, tedy vést 

jimi přímku, jejíž část bude jednou ze stran hledaného řezu. 

 Věta 2 se využije v situaci, kdy je již v některé ze stěn daného mnohostěnu 

známa strana řezu a v rovnoběžné stěně jeden bod řezu. Tímto bodem pak lze vést 

přímku rovnoběžnou se známou stranou řezu. Ta určí další stranu řezu.  

 Věta 3 se využije v následující situaci: 

Mějme mnohostěn a body A, B, C, které určují rovinu řezu ρ. Zvolme vhodnou rovinu 

π1, která obsahuje body A, B, a vhodnou rovinu π2, která obsahuje bod C (mohou to 

být některé ze stěn mnohostěnu, ale nemusí). Poté najdeme společný bod X přímky 

AB a průsečnice rovin π1, π2. Přímka XC leží v rovině řezu ρ (viz obr. 4). 

 

 

                                    

            Obr. 4 
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Uvědomme si, že vystačíme s větou 1:  

 Body A, B leží v rovině řezu, tedy také přímka AB leží v rovině řezu, tedy bod 

X leží v rovině řezu. Jelikož body X, C leží v rovině řezu, přímka XC také leží v rovině 

řezu.  

 

 Předchozí poznatky budeme často využívat v situaci, kdy roviny π1, π2 budou 

roviny určené stěnami nějakého tělesa a rovina ρ bude rovinou řezu. V obtížnějších 

případech budeme muset roviny π1, π2 volit obecněji.  

 

2.2. Znázornění tří základních vět pro konstrukci řezu 

                                                                                                                                      

 Na základě tří vět diskutovaných výše lze sestrojovat jednoduché řezy 

mnohostěnů. V následující části práce je na názorných obrázcích popsáno užití těchto 

tří vět v praxi. Ke znázornění byla užita krychle.  

 

Ad Věta 1 

 Na obr. 5 je znázorněno využití    

věty 1. Uvažujme krychli ABCDEFGH. 

Leží-li body K a L v rovině řezu, pak     

leží v rovině řezu i celá úsečka KL.  

 

         

               Obr. 5 
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                Ad Věta 2                        

    Na obr. 6 je znázorněno              

využití věty 2. Uvažujme krychli 

ABCDEFGH.  Leží-li body K, L, J 

v rovině řezu, pak leží v rovině řezu 

také úsečka IJ, která je s úsečkou KL 

rovnoběžná (úsečka KL leží v rovině 

řezu dle věty 1).  

 

 

 

          Obr. 6 

             

           

 

Ad Věta 3 

 Na obr. 7 je znázorněno využití věty 3. Uvažujme krychli ABCDEFGH. Leží-

li v rovině řezu body I, J, K, 

leží v rovině řezu i bod X 

(bod průsečnice levé boční 

stěny a dolní podstavy), tedy 

i polopřímka KX a její 

průsečík L s hranou AB.   

 

   

   

   

                                                                               

    

             Obr. 7 
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V komplikovanějších situacích při konstrukcích řezů však s výše uvedenými 

větami nevystačíme. V případě řezu, kdy již nepůjde bezprostředně použít žádná 

z předchozích vět, bude potřeba najít další bod řezu (případně víc bodů řezu), který 

bude následně využit při konstrukci.  

Pokud např. nelze použít první větu, tedy když žádné dva body řezu neleží ve 

stejné stěně tělesa, je potřeba najít rovinu, ve které alespoň dva body ležet budou. Tyto 

dva body poté určují průsečnici roviny řezu a zvolené roviny, která je následně využita 

při dalších krocích konstrukce.   

 Tyto a další obdobné situace budou exaktněji popsány v postupech konstrukcí 

řezů daných těles konkrétní rovinou. 

 

 

2.3. Vzorové příklady řezů mnohostěnů s podrobným popisem 

konstrukce 

 

Př. 1   

Zadání: 

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou určenou body C, H, I, kde bod I leží na 

hraně FG.  

 

  

 

     

     

         

              

 

      

                Př. 1 
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Postup konstrukce: 

1. Spojíme body C a H, jelikož oba leží v zadní stěně krychle (dle věty 1). 

2. Spojíme body C a I, jelikož oba leží v pravé boční stěně krychle (dle věty 1). 

3. Spojíme body H a I, jelikož oba leží v horní podstavě krychle (dle věty 1).  

4. Hledaným řezem je trojúhelník CIH.  

 

      

                    Př. 1, krok 1         Př. 1, krok 2 

 

     

                   Př. 1, krok 3         Př. 1, krok 4  
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Př. 2 

Zadání: 

Sestrojte řez kvádru ABCDEFGH rovinou zadanou body I, J, K, kde bod I leží na 

hraně AE, bod J na hraně GH a bod K na 

hraně CG.  

 

                                                             

 

 

 

 

 

     

           

        Př. 2 

 

 

 

Postup konstrukce: 

1. Spojíme body J a K, jelikož oba leží v zadní stěně kvádru (dle věty 1).  

2. Bodem I vedeme přímku rovnoběžnou s úsečkou JK. Její průsečík L s hranou 

BF je bodem řezu (dle věty 2). 

3. Spojíme body I, L a také body L, K (dle věty 1). 

4. Bodem I vedeme rovnoběžku s úsečkou KL. Její průsečík M s hranou EH je 

bodem řezu (dle věty 2).  

5. Spojíme body I, M a body M, J (dle věty 1). 

6. Hledaný řez je pětiúhelník KLIMJ. 
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                    Př. 2, krok 1       Př. 2, krok 2 

 

 

 

 

 

         Př. 2, krok 3        Př. 2, krok 4 
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              Př. 2, krok 5                     Př. 2, krok 6 

 

 

 

 

Př. 3 

Zadání: 

Sestrojte řez pravidelného 

čtyřbokého jehlanu ABCDV 

rovinou, která je určena          

body I, J, K, kde bod  I  leží        

na hraně AB, bod J na hraně BV 

a bod K na hraně CV.  

 

 

    

                                         Př. 3 

      

Postup konstrukce: 

1. Spojíme body J a K, jelikož oba leží v pravé boční stěně jehlanu, poté spojíme 

body I a J, jelikož oba leží v přední stěně jehlanu (dle věty 1). 
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2. Prodloužíme hranu BC a úsečku JK. Průsečík X těchto dvou polopřímek je 

bodem roviny řezu (dle věty 3). 

3. Sestrojíme průsečík L přímky IX a hrany CD. Bod L je bodem roviny řezu (dle 

věty 1). 

4. Spojíme body I, L a body L, K (dle věty 1). 

5. Hledaným řezem je čtyřúhelník IJKL.  

 

 

                  Př. 3, krok 1                   Př. 3, krok 2 

 

 

                                  

                                                  Př. 3, krok 3 
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                 Př. 3, krok 4                 Př. 3, krok 5 

 

 

 

Př. 4                                                                                                               

Zadání:  

Sestrojte řez čtyřstěnu ABCV rovinou 

určenou body I, J, K, kde bod I leží na 

hraně BV, bod J leží na polopřímce AC 

(mimo hranu AC) a bod K leží uvnitř 

stěny ACV.  

 

 

 

                               Př. 4    

                 

Postup konstrukce: 

1. Sestrojíme polopřímku JK, jelikož body J, K leží v rovině stěny ACV (dle    

věty 1). 

2. Průsečíky polopřímky JK s hranami CV a AV označíme L a M. Úsečka LM je 

úsečkou řezu (dle věty 1). 

3. Spojíme body I, L a body I, M (dle věty 1). 

4. Výsledným řezem je trojúhelník ILM. 
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                      Př. 4, krok 1              Př. 4, krok 2 

 

 

 

 

 

                       Př. 4, krok 3             Př. 4, krok 4 
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Př. 5 

Zadání:  

Sestrojte řez pravidelného šestibokého 

hranolu ABCDEFA´B´C´D´E´F´ rovinou 

určenou body I, J, K, kde bod I leží na 

hraně FF´, bod J na hraně AA´  

a bod K na hraně BB´.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup konstrukce: 

1. Spojíme body I a J a body J a K (dle věty 1). 

2. Sestrojíme polopřímku JK a polopřímku AB a jejich průsečík označíme X. 

3. Sestrojíme polopřímku IJ a polopřímku FA a jejich průsečík označíme Y. 

4. Sestrojíme přímku XY, která leží v rovině dolní podstavy a zároveň náleží 

rovině hledaného řezu. 

5. Průsečíkem polopřímky CB s přímkou XY je bod Z, který náleží rovině řezu, 

rovině dolní podstavy i rovině stěny BCC´ B´, a tedy lze spojit body Z a K 

(přímka ZK). 

6. Průsečíkem přímky ZK a hrany CC´ je bod L, úsečka KL náleží rovině řezu 

(dle věty 1). 

7. Bodem L vedeme rovnoběžku s úsečkou IJ. Její průsečík s hranou DD´ 

označíme M. Úsečka LM leží v rovině řezu (dle věty 1 a 2). 

8. Bodem M vedeme rovnoběžku s úsečkou JK. Její průsečík s hranou EE´ 

označíme N. Úsečka MN leží v rovině řezu (dle věty 1 a 2). 

9. Spojíme body N a I (dle věty 1). 

10. Hledaným řezem je šestiúhelník IJKLMN. 

 

       Př. 5 
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      Př. 5, krok 1                    Př. 5, krok 2 

 

 

 

 

         

      Př. 5, krok 3, 4                      Př. 5, krok 5, 6 
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Př. 5, krok 7            Př. 5, krok 8 

 

 

 

         

  Př. 5, krok 9              Př. 5, krok 10 
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Př. 6 

Zadání: 

Sestrojte řez trojbokého hranolu ABCDEF rovinou určenou body I, J, K. Bod I  leží 

na prodloužení hrany CF, bod J na 

prodloužení hrany BC a bod K na hraně  

AB.  

 

 

 

     

     

     

    

     

     

      

                  Př. 6 

                            

 

Postup konstrukce:         

1. Spojíme body J, K, jelikož oba leží v rovině dolní podstavy tělesa. Bod L, který 

je průsečíkem úsečky AC a přímky JK, náleží rovině řezu (dle věty 1). 

2. Spojíme body L a K, neboť oba náleží dolní podstavě hranolu (dle věty 1).  

3. Spojíme body L a I, jelikož oba leží v rovině levé boční stěny. Průsečík M 

úsečky DF a úsečky LI náleží rovině řezu (dle věty 1). 

4. Spojíme body M a L, neboť oba náleží rovině stěny ACFD (dle věty 1).  

5. Bodem M vedeme rovnoběžku s přímkou JK. Průsečíkem této rovnoběžky 

s hranou DE je bod N, který náleží rovině řezu (dle věty 2).   

6. Spojíme body M a N, resp. body K a N, neboť oba leží v horní podstavě, resp. 

v přední stěně hranolu (dle věty 1). 

7. Hledaným řezem je čtyřúhelník KLMN.                       
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           Př. 6, krok 1, 2         Př. 6, krok 3, 4 

 

 

 

 

      

           Př. 6, krok 5, 6              Př. 6, krok 7 
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Př. 7  

Zadání: 

Sestrojte řez šestibokého jehlanu 

ABCDEFV rovinou určenou body I, J, 

K, kde bod I leží na prodloužení hrany 

VB, bod K na hraně DE a bod J na hraně 

FV.  

 

 

 

 

     

        Př. 7   

                         

 

 

Postup konstrukce:      

1. Sestrojíme přímky  FB a IJ, které leží v rovině určené body F, B, V. Jejich 

průsečík X je bodem podstavy i bodem roviny řezu.  

2. Spojíme body K, X, jelikož oba leží v podstavě jehlanu. Průsečík L polopřímky 

KX a hrany AB náleží rovině řezu. Bod L spojíme s bodem K (dle věty 1). 

3. Průsečíkem polopřímek FA a KL je bod Y, který náleží rovině podstavy, rovině 

AFV i rovině řezu. Průsečík přímky YJ s úsečkou AV je bod M, který náleží 

rovině řezu a lze jej spojit s bodem J (dle věty 3 a věty 1). 

4. Spojíme body L, M, jelikož oba leží v přední stěně jehlanu (dle věty 1). 

5. Sestrojíme přímky FE a LK. Jejich průsečík Z je bodem roviny dolní podstavy, 

bodem stěny EFV i bodem roviny řezu. Průsečíkem přímky JZ a úsečky EV je 

bod N, který náleží rovině řezu (dle věty 3). 

6. Spojíme body N, K, jelikož oba leží v rovině EDV a spojíme body J, N, jelikož 

leží v rovině EFV (dle věty 1). 

7. Hledaným řezem je pětiúhelník JNKLM.  
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  Př. 7, krok 1              Př. 7, krok 2 

 

 

 

 

       

 

            Př. 7, krok 3                Př. 7, krok 4 
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           Př. 7, krok 5, 6                          Př. 7, krok 7 

 

            

 

 

Př. 8 

Zadání: 

Sestrojte řez šestibokého hranolu rovinou 

určenou body I, J, K, kde bod I leží ve 

stěně AA´F´F, bod J ve stěně BB´C´C, 

bod K ve stěně DD´E´E.  

 

 

 

     

                                  Př. 8  

Postup konstrukce: 

1. Body I, J, K promítneme kolmo do roviny dolní podstavy a jejich průměty       

I´, J´, K´ vedeme přímky I´J´ a J´K´. Průsečík přímky I´J´ a přímky IJ           

označíme X. Průsečík přímky J´K´ a přímky JK označíme Y. Přímka XY náleží 

rovině dolní podstavy i rovině řezu. 
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2. Průsečíkem polopřímky FA a přímky XY je bod Z, který náleží rovině řezu        

i rovině AA´F´F. Vedeme přímku body Z, I, jejíž průsečíky s hranou FF´             

a AA´ jsou body L a M. Tyto náleží řezu.  

3. Spojíme body L, M, jelikož oba leží ve stejné stěně hranolu (dle věty 1). 

4. Polopřímka CB protne přímku XY v bodě Q, který náleží řezu, rovině dolní 

podstavy i rovině BB´C´C. Průsečíky přímky QJ s hranami BB´ a CC´ jsou 

body N a O, které náleží řezu. 

5. Spojíme body M, N a body N, O, neboť každé dva náleží stejné stěně (dle     

věty 1). 

6. Průsečíkem polopřímky DC a přímky XY je bod V, který náleží rovině řezu, 

rovině dolní podstavy a rovině CC´D´D. Přímka procházející bodem V a O 

protne hranu DD´ v bodě P, který náleží rovině řezu. 

7. Spojíme body O a P, jelikož oba leží ve stejné stěně (dle věty 1).  

8. Přímka PK protne hranu EE´ v bodě R, který náleží rovině řezu. Ten lze spojit 

s bodem L, jelikož oba leží v rovině EE´F´F, a také s bodem P, jelikož oba leží 

v rovině DD´E´E (dle věty 1).  

9. Hledaným řezem je šestiúhelník LMNOPR. 

 

 

    

           Př. 8, krok 1                      Př. 8, krok 2, 3 
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         Př. 8, krok 4, 5                       Př. 8, krok 6, 7 

 

 

 

 

 

     

Př. 8, krok 8              Př. 8, krok 9 
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Př. 9 

Zadání: 

Sestrojte řez pravidelného čtyřstěnu 

ABCV rovinou určenou body I, J, K, kde 

bod I leží uvnitř stěny ABV, bod J uvnitř 

stěny ACV a bod K uvnitř stěny BCV.  

 

 

 

 

 

 

           Př. 9     

          

 

 

Postup konstrukce:                       

1. Označme D, E, F krajní body úseček vymezujících polohu bodů I, J, K. Body 

I, K a body E, F vedeme přímky, které se protnou v bodě X.  

2. Body J, K a body D, E vedeme přímky, které se protnou v bodě Y.  

3. Sestrojíme přímku XY, která náleží rovině řezu i rovině podstavy čtyřstěnu.  

4. Průsečík O přímky XY a polopřímky AB, který leží v stěně ABV i v rovině 

řezu, spojíme s bodem I. Přímka OI protne hranu AV v bodě L a hranu BV 

v bodě M.  

5. Spojíme body L, M, neboť oba leží ve stejné stěně čtyřstěnu (dle věty 1). 

6. Sestrojíme polopřímku MK. Její průsečík s hranou CV označíme N. Spojíme 

body M, N, neboť oba leží ve stejné stěně čtyřstěnu (dle věty 1). 

7. Spojíme body N, L, neboť oba leží ve stejné stěně čtyřstěnu (dle věty 1). 

8. Hledaným řezem je trojúhelník LMN. 
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          Př. 9, krok 1                                   Př. 9, krok 2, 3 

 

       

           Př. 9, krok 4, 5                        Př. 9, krok 6, 7 

 

                                       

                                               Př. 9, krok 8 
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Př. 10 

Zadání:  

Sestrojte řez pravidelného osmistěnu 

ABCDEF rovinou, která je určena 

body I, J, K. Bod I leží na hraně AE, 

bod K na hraně DF a bod J splývá 

s bodem C.  

 

 

     

     

     

                    

                    Př. 10  

 

 

Postup konstrukce:  

1. Spojíme body J a K, jelikož oba leží ve stejné stěně osmistěnu (dle věty 1). 

2. Bodem I vedeme rovnoběžku s úsečkou JK (dle věty 2 – stěny CDF a ABE 

jsou v pravidelném osmistěnu rovnoběžné). Průsečík této rovnoběžky s hranou 

BE označíme L. 

3. Bod L spojíme s bodem J a též s bodem I (dle věty 1). 

4. Bodem K vedeme přímku rovnoběžnou s úsečkou LJ (dle věty 2 – stěna BJE 

je rovnoběžná se stěnou ADF). Průsečík této přímky s hranou AD         

označíme M. 

5. Spojíme body M a K a body M a I, jelikož každé dva leží ve stejné stěně 

osmistěnu (dle věty 1). 

6. Hledaným řezem je pětiúhelník KJLIM.  
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         Př. 10, krok 1                    Př. 10, krok 2, 3 

 

 

 

 

 

 

        

         Př. 10, krok 4, 5                                Př. 10, krok 6 
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2.4. Další příklady řezů mnohostěnů 

 
Př. 1 

Zadání: 

Sestrojte řez trojbokého hranolu 

ABCDEF rovinou, která je určena body 

I, J, K. Bod I leží na prodloužení hrany 

CF, bod J leží na prodloužení hrany DE 

a bod K leží na hraně AB.  

 

 

        Př. 1                                                                                                                                                                    

 

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Spojením bodů J, K a nalezením bodu L na hraně EB vzniká úsečka KL, která náleží 

řezu. Obdobně po spojení bodů L, I a nalezení bodu M na hraně EF vzniká úsečka LM 

náležící rovině řezu a po spojení bodů M, J a nalezení bodu N na hraně DF úsečka MN 

náležící rovině řezu. Dle věty 2 se poté nalezne úsečka řezu KO, dle věty 1 pak úsečka 

řezu ON. Hledaným řezem je pětiúhelník KLMNO.  

 

 

   

                       Př. 1a                      Př. 1b 
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Př. 2 

Zadání:  

Sestrojte řez jehlanu ABCDV 

rovinou určenou body I, J, K, kde 

I=B, bod K leží na hraně DV              

a bod J na prodloužení hrany DC.             

 

 

 

 

 

 

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Spojením bodů I, J se získá přímka náležící rovině řezu dle věty 1. Spojením bodů       

J, K a nalezením bodu L na hraně CV vznikne úsečka LK a též úsečka LI, které náleží 

řezu. Průsečíkem polopřímky DA a přímky JI je bod X. Jeho spojením s bodem K se 

nalezne úsečka KM náležící řezu. Úsečka MI náleží dle věty 1 rovině řezu. Hledaným 

řezem je čtyřúhelník ILKM. 

 

 

                                 

                                                  Př. 2a 

 Př. 2 
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                             Př. 2b      

                                            

                                        Př. 2c 

 

Př. 3 

Zadání: 

Sestrojte řez pětibokého hranolu 

ABCDEA´B´C´D´E´                 

rovinou určenou body I, J, K. Bod J 

leží na hraně AE, I na hraně DE         

a bod K na prodloužení hrany BB´. 

 

 

 

 

 
          Př. 3  
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Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Dle věty 1 se spojí body I, J. Prodloužením úsečky IJ a AB se získá bod X, který náleží 

dolní podstavě, rovině AA´B´B i rovině řezu. Přímka XK protne hranu AA´           

v bodě L, hranu A´B´ v bodě M, úsečka LM a úsečka LJ náleží řezu. Dle věty 2 se 

sestrojí v horní podstavě úsečka MN rovnoběžná s úsečkou IJ. Průsečíkem  

polopřímky CD a přímky JI je bod Y, přímka YN protne hranu DD´ v bodě O, který 

náleží řezu. Úsečky OI a ON náleží řezu. Hledaným řezem je šestiúhelník IJLMNO.  

 

 

             

                                               Př. 3a 

 

                                        

                                Př. 3b 
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             Př. 3c 

 

 

Př. 4 

Zadání: 

Sestrojte řez pětibokého jehlanu 

ABCDEV rovinou, která je určena 

body I, J, K. Bod I leží na hraně EV,  

bod J na hraně AV a bod K na hraně 

DV.  

 

    

     

              

 

 

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky):                                                                     

Spojí se body I, K a I, J dle věty 1. Přímka AE a polopřímka JI se protnou v bodě X, 

polopřímky DE a KI v bodě Y. Přímka XY náleží dolní podstavě i rovině řezu. 

Průsečíkem polopřímky CD s přímkou XY je bod Q, který náleží rovině řezu i rovině 

CDV. Průsečíkem přímky QK a hrany CV je bod L náležící řezu. Obdobně se získá      

i bod M, který je průsečíkem hrany BV a přímky ZJ a který náleží řezu. Hledaným 

řezem je pětiúhelník IJMLK.  

 

 

Př. 4 
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                Př. 4a                                                Př. 4b   

 

              

 

         Př. 4c                 Př. 4d 

 

 

 

Př. 5 

Zadání: 

Sestrojte řez tělesa ABCDEF 

(komolý jehlan) zobrazeného na 

obrázku rovinou, která je určena  

body I, J, K. Bod I leží na hraně AC, 

bod J leží uvnitř stěny ABED                 

a bod K leží uvnitř stěny BCFE.  

 

         Př. 5 
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Stručný popis konstrukce (viz následující obrázky): 

Označme X, Y krajní body úseček vymezujících polohu bodů J, K. Přímky XY a JK 

se protnou v bodě U, který náleží rovině řezu i rovině dolní podstavy a proto jej lze 

spojit s bodem I. Získaný bod L jako průnik hrany AB a polopřímky UI lze poté     

spojit s bodem I. Poté se sestrojí polopřímka LJ a její průsečík M s hranou BE, kterým 

lze vézt polopřímku MK. Bod N, který je průsečíkem polopřímky MK a hrany CF,   

lze spojit s bodem I. Získá se tak hledaný řez, kterým je čtyřúhelník ILMN. 

 

 

 

 

         Př. 5a                    Př. 5b 

 

 

 

 

          Př. 5c          Př. 5d  
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Př. 6 

Zadání: 

Sestrojte řez osmistěnu ABCDEF       

rovinou určenou body I, J, K. Bod I leží                 

na hraně DE, bod J na hraně AB a bod K na 

hraně AF. Tento osmistěn vznikl ze dvou 

stejných jehlanů (tj. vzdálenost roviny  

ABCD od bodu E je shodná se vzdáleností 

této roviny od bodu F), jejichž podstava byla 

čtverec.  

 

 

 

 

          Př.6                                         

          

          

 

 

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Nejprve se spojí body J a K dle věty 1. Bodem I se následně bude vést rovnoběžka 

s úsečkou JK dle věty 2. Průsečík této rovnoběžky s hranou EC je bod L. Na 

prodloužení hrany CD a přímce IL leží bod X, který náleží rovině řezu i rovině ABCD 

a lze jej tedy spojit s bodem J. Průsečík polopřímky JX a hrany AD je bod M. Následně 

se spojí body K, M, resp. body M, I, jelikož náleží stěně ADF, resp. stěně ADE. 

Rovnoběžně s úsečkou MK se povede přímka bodem L. Průsečíkem této přímky 

s hranou BE je bod N. Spojí se body N, L a N, J, neboť každé dva leží ve stejné stěně 

osmistěnu. Hledaným řezem osmistěnu je šestiúhelník JKMILN. 
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Př. 6d 

Př. 6e 

Př. 6a Př. 6b 

Př. 6c 

Př. 6e 
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3. Řezy atypických těles 

V této kapitole se budeme zabývat řezy složitějších mnohostěnů a řezy dalších 

atypických těles. Načrtneme jednoduchý řez „děravé krychle“, představíme ostatní 

platónská tělesa, konkrétně dvanáctistěn a dvacetistěn, a sestrojíme jejich řezy. V další 

kapitole pak navážeme na platónská tělesa a popíšeme archimédovská tělesa                     

a sestrojíme řezy některých z nich.  

 

3.1. Řez „děravé“ krychle 

 

Na obr. 1a je zobrazena „děravá“ krychle ABCDEFGH. Vznikla vyjmutím 

části „klasické“ krychle, totiž hranolu, jehož stěny jsou rovnoběžné s jednotlivými 

stěnami původní krychle. Na hranách „děravé“ krychle jsou vyznačeny body I, J, K, 

kterými má být určena rovina řezu tohoto tělesa.  

 

 Na obr. 1b je znázorněn řez ILKJM původní krychle (tedy klasické, „neděravé“ 

krychle) rovinou určenou body I, J, K. Pro nalezení řezu krychle „děravé“ je potřeba 

navíc sestrojit řez „chybějícím“ hranolem. Ten se provede dle stejných pravidel jako 

u dosavadních mnohostěnů. Jelikož zadní stěna krychle leží ve stejné rovině jako zadní 

stěna hranolu, lze nalézt průsečíky úsečky JK s hranami zadní stěny hranolu (body     

O, N, viz obr. 1c). Úsečka ON je tedy částí řezu hranolu. Následně lze bodem O vézt 

rovnoběžku s úsečkou IL, neboť horní podstava krychle je rovnoběžná s dolní 

podstavou hranolu (věta 2). Průsečík této rovnoběžky se společnou hranou dolní 

podstavy a levé boční stěny hranolu je bod P. Úsečka OP je další částí řezu hranolu 

(viz obr. 1c). Dále se pokračuje obdobně. Výsledným řezem hranolu je pětiúhelník 

NOPRS. Hledaný řez „děravé“ krychle je zobrazen na obr. 1d. 
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        Obr. 1a              Obr. 1b   

 

           

         Obr. 1c               Obr. 1d 

 

 

 Na obr. 2a je zobrazena „děravá“ krychle, která vznikla z původní „klasické“ 

krychle vyříznutím hranolu, jehož stěny jsou rovnoběžné se stěnami původní      

krychle. Na hranách krychle, resp. na prodloužení hrany DA, leží body I, J, K, které 

určují rovinu řezu „děravé“ krychle.  

 Na obr. 2b je znázorněn řez původní, tedy „neděravé“ krychle. Pro nalezení 

řezu „děravé“ krychle je potřeba ještě provézt řez hranolem uvnitř krychle. Tento řez 

se nalezne obdobně jako u všech ostatních mnohostěnů, konkrétně v tomto případě 

pouze použitím vět 1 a 2 (pozn.: úsečka OT řezu hranolu je rovnoběžná s úsečkou NK 

řezu původní krychle). Hledaný řez je zobrazen na obr. 2d. 
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           Obr. 2a              Obr. 2b 

 

   

           Obr. 2c              Obr. 2d 

 

3.2. Platónská tělesa – pravidelný dvanáctistěn a pravidelný 

dvacetistěn a jejich řezy 

 

Jak již bylo zmíněno při představování různých těles, platónské těleso neboli 

pravidelný mnohostěn, je těleso, jehož stěnami jsou shodné pravidelné n-úhelníky         

a v jehož každém vrcholu se stýká stejný počet hran. Takovýchto těles existuje právě 

pět. Řezy krychle, pravidelného čtyřstěnu a pravidelného osmistěnu již byly na 
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několika příkladech ukázány. Nyní se podíváme na řezy pravidelného dvanáctistěnu 

(jehož stěny tvoří pravidelné pětiúhelníky) a pravidelného dvacetistěnu (jehož   

stěnami jsou rovnostranné trojúhelníky).   

Při konstrukci řezu pravidelného dvanáctistěnu, resp. dvacetistěnu 

postupujeme obdobně jako u těles jednodušších. Nejprve tedy zvážíme užití jedné ze 

tří základních vět, v případě, že se tyto věty nedají použít, nalezneme další bod či 

přímku, které budou náležet rovině řezu.  

Zadání: 

Sestrojte řez pravidelného dvanáctistěnu 

znázorněného na obr. 3 rovinou určenou 

body I, J, K. Bod I leží na hraně EF, bod 

J na hraně AB a bod K na hraně OC.  

 

 

 

 

     

                

     

        Obr. 3   

                 

                      

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Střed pětiúhelníku ABCDE označme S. V prvním kroku nalezneme kolmé průměty 

bodů I a K do roviny dolní podstavy (směr průmětů je určen směrem úsečky SŠ, tedy 

spojnicí středů stěn podstav dvanáctistěnu). Průmět X bodu I bude ležet na   

polopřímce SE, jelikož kolmý průmět přímky EI do roviny podstavy bude osou úhlu 

DEA. Obdobně se nalezne také průmět Y bodu K. Přímky IK a XY se protnou       

v bodě Z, který náleží dolní podstavě i rovině řezu. Přímka ZJ je průsečnicí roviny 

řezu a podstavy ABCDE. Průsečík přímky ZJ s hranou BC je bod L, který lze   

následně spojit s bodem K a s bodem J. Na prodloužení hrany EA dále nalezneme bod 

Q, který leží zároveň na přímce ZJ. Tento bod lze spojit s bodem I. Průsečík 
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polopřímky IQ s hranou AG označíme M a spojíme jej s bodem J a s bodem I. 

Obdobně na prodloužení hrany CD a přímce ZJ nalezneme bod R, který lze spojit 

s bodem K. Průsečík přímky RK s hranou DP označíme N a spojíme jej                

s bodem K a s bodem I. Hledaným řezem je šestiúhelník MJLKNI.  

 

 

                              

   

                  

                                         

                                                               

       

    

                                    

                                      

  

 

 

 

 

Obr. 3a 

Obr. 3b 
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Obr. 3c 

Obr. 3d 
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Zadání: 

Sestrojte řez pravidelného dvacetistěnu 

znázorněného na obr. 4 rovinou, která   

je určena body I, J, K. Bod I leží na  

hraně FE´, bod J na hraně BA, bod K na 

hraně FE.  

 

 

     

                             Obr. 4 

           

Stručný postup konstrukce (viz následující obrázky): 

Nejprve kolmo promítneme body I a K do roviny „dolní podstavy“ (stěny ABF). 

Kolmý směr je dán spojnicí středů protilehlých stěn (v tomto případě směrem     

spojnice SŠ, kde bod S, resp. Š je středem stěny ABF, resp. stěny B´C´F´). Hledané 

body označíme I1 a K1. Pro nalezení bodu I1 je nejprve potřeba najít kolmý průmět 

Obr. 3e 
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hrany FE´, na které leží bod I. Bod F se zobrazí na sebe, bod E1´ bude ležet na 

polopřímce AS1, kde bod S1 je středem hrany BF. Na polopřímce FE1´ nyní   

nalezneme kolmý průmět I1 bodu I.   

Obdobným způsobem se nalezne kolmý průmět K1 bodu K.  

Nyní spojením bodů I1, K1 a bodů I, K získáme dvě přímky, jejichž průnik je bod X. 

Bod X náleží rovině řezu, i rovině dolní podstavy, proto jej lze spojit s bodem J. 

Průsečík přímky JX a hrany AF označíme bod L. Spojením bodů J a L, a také bodů L 

a K získáváme části řezu. Dále prodloužíme hranu FB. Průsečík přímky XJ                        

a polopřímky FB je bod Y, který náleží rovině řezu i rovině stěny BFE´. Lze jej tedy 

spojit s bodem I. Průsečík přímky IY a hrany E´B označíme M. Získáme další část 

řezu.  

Pro nalezení dalších bodů řezů je potřeba provézt obdobný postup, tedy nalézt  

průměty dvou bodů do některé ze stěn dvacetistěnu (např. bodů I, J do stěny FED´, 

čím by se našel bod N apod.).  

Hledaným řezem je osmiúhelník INKLJPOM.  

           

 

                           Obr. 4a 
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                      Obr. 4b    

   

 

                  

                      Obr. 4c 
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                                          Obr. 4d 

 

 

                 

                         Obr. 4e 
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4. Řezání těles na části 

 

Již od druhé kapitoly pracujeme se základní definicí řezu, a sice že jde                  

o průnik tělesa zadanou rovinou. Sestrojením konkrétního řezu daného mnohostěnu 

rovinou pak dostáváme výsledný rovinný útvar, kterým je n-úhelník.  

 Proč se však výše popsané definici říká právě řez? Z našich každodenních 

zkušeností v běžném životě je zřejmé, co podstatné jméno řez nebo sloveso řezat 

znamená. Součástí každodenní práce truhláře je řezání a opracovávání dřeva, cukrář 

se neobejde bez nože při přípravě dortů a v kuchyni si všichni při přípravě večeře 

řežeme chléb, housku, okurku nebo rajče.  

Řezat tedy jakýkoliv materiál znamená rozdělit jej na menší části. 

V matematice lze daný mnohostěn rozříznout na dvě nová tělesa, a to právě daným    

n-úhelníkem (řezem), který byl výsledkem průniku mnohostěnu a dané roviny.  

Zde se podíváme, jak lze rozřezat dva jednoduché mnohostěny, konkrétně 

krychli a jehlan, a jaká tělesa tímto rozřezáním můžeme dostat.  

V prvním případě se bude jednat o krychli. Na obr. 1b je sestrojen řez krychle 

rovinou určenou body I, J, K, kterým je šestiúhelník. Následně krychli dle tohoto 

šestiúhelníku ořízneme. Na obr. 1c a na obr. 1d jsou znázorněna dvě tělesa, která     

tímto oříznutím vzniknou (vrcholy původní krychle jsou zobrazeny černě, nové 

vrcholy barevně). 

          

  Obr. 1a                 Obr. 1b 
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      Obr. 1c         Obr. 1d 

 

 

 V druhém případě půjde o řez jehlanu. Na obr. 2b je sestrojen řez rovinou 

určenou body I, J, K. Výsledným řezem je v tomto případě pětiúhelník, podle kterého 

se jehlan rozřízne na dva útvary. Tato dvě tělesa jsou na obr. 2c a na obr. 2d (vrcholy 

původního jehlanu jsou zobrazeny černě, nové vrcholy barevně).  

 

    

    Obr. 2a     Obr. 2b 

 

 



 

 

57 

 

  Obr. 2c       Obr. 2d 

 

 

4.1. Archimédovská tělesa 

 

 Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, archimédovská tělesa patří mezi 

polopravidelné mnohostěny. Vznikají vhodným ořezáním hran či vrcholů 

pravidelných mnohostěnů (platónských těles). Existuje třináct (resp. čtrnáct) 

archimédovských těles (třináct jich objevil řecký matematik Archimédés, čtrnáctý 

polopravidelný mnohostěn, který je modifikací jednoho z nich, objevil v roce 1957 

Vladimir Georgievič Aškinuze, dle něj nese jméno Aškinuzeho těleso).  

 Konstruování řezů polopravidelných mnohostěnů se provádí obdobně jako                

u jednodušších těles již probíraných. V dalším textu budou nejprve představeny 

některé z archimédovských těles, v další podkapitole pak budou diskutovány                    

i jednoduché řezy těchto těles.  

 

Osekaná krychle (truncated hexahedron) 

 Tento polopravidelný mnohostěn zobrazený na obr. 3b vzniká „useknutím 

vrcholů“ klasické krychle. Pro získání tohoto tělesa je potřeba provést osm 

jednoduchých řezů stejného typu. Každý z nich je dán třemi vhodně zvolenými body 

ležícími na třech stýkajících se hranách krychle. Vhodně zvolené body jsou dány tak, 
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aby ze stěn krychle (čtverců) vznikly pravidelné osmiúhelníky (viz obr. 3, kde a     

značí délku hrany čtverce). Po vyznačení těchto bodů na krychli stačí provést řezy dle 

věty 1. V místech bývalých rohů krychle nyní vznikají rovnostranné trojúhelníky.      

Na obr. 3a je daný útvar znázorněn v krychli pro lepší představu ořezávání.  

Vzniklá osekaná krychle má 14 stěn, z toho 8 tvaru rovnostranného 

trojúhelníku a 6 tvaru pravidelného osmiúhelníku, 24 vrcholů a 36 hran. V každém 

vrcholu se setkávají dvě osmiúhelníkové stěny a jedna trojúhelníková stěna.  

 

               

 

Z Pythagorovy věty pro pravoúhlý trojúhelník 

plyne:  

            

          

       

  

 

         Obr. 3 

 

 

 

           

                    Obr. 3a                      Obr. 3b 
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Kubooktaedr (cubooctahedron) 

 Kubooktaedr (viz obr. 4c) je polopravidelné těleso, které může vzniknout 

jednak z krychle, jednak z pravidelného osmistěnu. V obou případech je potřeba      

spojit středy stran všech stěn. Vzniklé úsečky jsou hranami nově vzniklého tělesa. 

Řezy, které se provádějí v původní krychli, resp. v pravidelném osmistěnu, jsou tedy 

určeny středy stran jednotlivých stěn. V případě krychle vznikají z původních 

čtvercových stěn opět čtverce, v místech bývalých vrcholů vznikají rovnostranné 

trojúhelníky. U pravidelného osmistěnu z původních trojúhelníkových stěn vznikají 

opět rovnostranné trojúhelníky, nad původními vrcholy vznikají čtverce (viz 

následující obrázky).  

Vzniklý kuboktaedr má 14 stěn, 8 rovnostranných trojúhelníků a 6 čtverců,     

12 vrcholů a 24 hran. V každém vrcholu se setkávají dvě trojúhelníkové a dvě 

čtvercové stěny.  

 

 

               

   

                   Obr. 4a                       Obr. 4b                                          
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                                 Obr. 4c 

                                                    

Osekaný osmistěn (truncated octahedron) 

 Jiným osekáním pravidelného osmistěnu získáme další ze základních 

archimedovských těles, které lze vidět na obr. 5b. Hrany daného osmistěnu jsou před 

řezáním rozděleny na třetiny. Řezy se poté vedou body, které jsou vzdáleny od 

každého vrcholu jednu třetinu délky hrany. Vzniklý osekaný osmistěn má za stěny 

čtverce a pravidelné šestiúhelníky. Pro znázornění ořezání osmistěnu je nově vzniklé 

těleso v osmistěnu zobrazeno na obr. 5a.  

Osekaný osmistěn má 8 stěn tvaru pravidelného šestiúhelníku, 6 stěn tvaru 

čtverce a má 24 vrcholů a 36 hran. V každém vrcholu se setkávají dvě     

šestiúhelníkové stěny a jedna čtvercová stěna. 

 

                          

     Obr. 5a                  Obr. 5b 
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Osekaný pravidelný čtyřstěn (truncated tetrahedron) 

 Osekáním pravidelného čtyřstěnu vznikne další polopravidelný mnohostěn, 

osekaný čtyřstěn, který lze vidět na obr. 6b. Každá hrana čtyřstěnu je dvěma body 

rozdělena na tři stejné části. Těmito body jsou určeny čtyři roviny řezů. Nad 

původními vrcholy čtyřstěnu vznikají rovnostranné trojúhelníky, z trojúhelníkových 

stěn čtyřstěnů pravidelné šestihúhleníky. Oříznutý čtyřstěn v daném čtyřstěnu je 

zobrazen na obr. 6a. 

Čtyři stěny vzniklého mnohostěnu jsou pravidelné šestiúhelníky, čtyři stěny 

jsou rovnostranné trojúhelníky. Těleso má 12 vrcholů a 18 hran. V každém vrcholu se 

setkávají dvě šestiúhelníkové stěny a jedna trojúhelníková stěna.  

            

             Obr. 6a                     Obr. 6b 

 

 

  

 Dalšími archimédovskými tělesy jsou osekaný dvanáctistěn, osekaný 

dvacetistěn, ikosododekaedr, rombokubooktaedr a jeho „modifikace“, již zmíněné 

Aškinuzeho těleso, osekaný kubooktaedr, romboikosododekaedr, otupená krychle, 

otupený dvanáctistěn a osekaný ikosododekaedr.  
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4.2. Řezy některých archimédovských těles 

 
 
Př. 1 

Zadání: 

Sestrojte řez osekané krychle zobrazené na 

obrázku rovinou, která je určena body I, J, K 

(viz obrázek př. 1).  

 

 

 

 

                                 

                      Př. 1 

          

 

Postup konstrukce: 

1. Spojíme body I a K, jelikož oba leží ve stejné stěně mnohostěnu. 

2. Prodloužením úsečky KI a průsečnice zadní a spodní stěny mnohostěnu 

sestrojíme jejich průsečík X.  

3. Přímka XJ protíná hranu dolní podstavy osekané krychle v bodě L, který náleží 

rovině řezu. 

4. Spojíme body L a J a body L a I, jelikož každá dvojice bodů náleží jedné stěně 

mnohostěnu. 

5. Nyní vedeme rovnoběžku bodem J s úsečkou IK. Průsečík této přímky                 

a průsečnice přední a pravé stěny osekané krychle označíme M. Tento bod 

náleží rovině řezu. 

6. Spojíme body J a M, neboť oba náleží stejné stěně mnohostěnu. 

7. Vedeme rovnoběžku bodem K s úsečkou LJ. Průsečík N této přímky                     

a průsečnice horní podstavy a pravé stěny mnohostěnu leží v rovině řezu. 

8. Spojíme body K a N a body M a N, neboť každé dva leží ve stejné stěně 

mnohostěnu. 

9. Hledaným řezem je šestiúhelník ILJMNK. 
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          Př. 1, krok 1                Př. 1, krok 2 

 

 

 

                        

          Př. 1, krok 3 a 4               Př. 1, krok 5 a 6 
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                   Př. 1, krok 7 a 8              Př. 1, krok 9 

 

 

 

Př. 2 

Zadání: 

Sestrojte řez kubooktaedru zobrazeného 

na obrázku rovinou určenou body I, J, K.   

Bod I leží na hraně BC, bod K na hraně 

DH a bod J na hraně DG.  

 

 

  

  

   

  

                         

Postup konstrukce: 

Nejprve je potřeba si uvědomit jednu skutečnost. Průsečnice čtyř čtvercových   

bočních stěn s podstavou mnohostěnu jsou rovnoběžné s jejich úhlopříčkami.              

Na obr. 7 je zobrazen kubooktaedr v původní krychli, ze které vznikl. Pokud chceme 

najít průsečnici jeho dolní podstavy se stěnou DGD´H, hledáme průsečnici dolní 

podstavy krychle s její zadní stěnou. Je to přímka VW, kde V, W jsou vrcholy   

Př. 2 
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původní krychle. Tato přímka je rovnoběžná s úsečkou HG, jelikož úsečka HG náleží 

zadní stěně krychle a zároveň je to úhlopříčka čtverce DGD´H (viz obr. 7). 

 

1. Spojíme body J, K, neboť oba 

náleží jedné stěně mnohostěnu 

(stěna DGD´H). 

2. Sestrojíme průsečnici stěny 

DGD´H a dolní podstavy 

mnohostěnu, kterou bude 

rovnoběžka s úsečkou HG 

jdoucí bodem D (dle obr. 7).  

 

              Obr. 7 

 

3. Nalezneme průsečík přímky z bodu 2 a polopřímky JK a označíme jej X. Ten 

náleží rovině dolní podstavy i rovině řezu a lze jej tedy spojit s bodem I. 

4. Průsečík přímky XI a hrany AD označíme L a spojíme jej s bodem I                       

a s bodem K.          

5. Nyní nalezneme průsečík přímky IL a polopřímky CD a označíme jej Y.       

Bod Y poté spojíme s bodem J. 

6. Průsečík přímky YJ s hranou CG označíme M a spojíme jej s bodem J. 

7. Sestrojíme průsečnici stěny FCGC´ a dolní podstavy mnohostěnu, kterou    

bude rovnoběžka s úsečkou FG jdoucí bodem C (obdobně jako u bodu 2).  

8. Na přímce IL a přímce z bodu 7 nalezneme jejich průsečík a označíme jej Z. 

Bod Z náleží rovině řezu a lze jej tedy spojit s bodem M. 

9. Průsečík přímky ZM a hrany CF označíme N. 

10.  Spojíme bod N s bodem M, resp. s bodem I, jelikož každá dvojice náleží   

jedné stěně mnohostěnu.   

11. Hledaným řezem je šestiúhelník INMJKL. 
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        Př. 2, krok 1, 2, 3                         Př. 2, krok 4 

 

 

 

          

        Př. 2, krok 5, 6                      Př. 2, krok 7, 8, 9 
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         Př. 2, krok 10               Př. 2, krok 11 

 

 

 

Př. 3 

Zadání: 

Sestrojte řez osekaného pravidelného 

čtyřstěnu rovinou určenou body I, J, K, kde 

bod I leží na hraně A´D´, bod K na hraně   

DC´ a bod J na hraně BC.  

 

 

 

 

       

                Př. 3 

                                         

 

Postup konstrukce: 

Nejprve budeme hledat průsečík přímky IK s rovinou ABC. Potřebujeme tedy najít 

průsečnici roviny ABC s nějakou pomocnou rovinou, které náleží jak bod I, tak také 

bod K. Za tuto rovinu zvolíme rovinu IF´K. Body I, K tedy budeme promítat do    

roviny ABC z bodu F´.  
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1. Sestrojíme průsečík X polopřímky F´I a přímky EF a označíme jej X.  

2. Sestrojíme průsečík Y polopřímky F´K a přímky CD a označíme jej Y.  

3. Průsečík přímky IK a přímky XY označíme Z. 

4. Bod Z náleží rovině dolní podstavy i rovině řezu, lze jej tedy spojit s bodem J. 

Průsečík přímky ZJ a hrany CD označíme L.  

5. Bod L spojíme s bodem J a s bodem K.  

6. Na polopřímce AB a zároveň na přímce JL nalezneme bod O. Ten lze nyní 

spojit s bodem I.  

7. Průsečík přímky OI a hrany BB´ označíme M. Bod M spojíme s bodem I              

i s bodem J.  

8. Bodem K vedeme rovnoběžku s přímkou IM (EDC´ je v daném mnohostěnu 

rovnoběžná se stěnou ABB´E´D´A´).  

9. Průsečík rovnoběžky z bodu 8 s hranou EC´ označíme N.  

10. Spojíme bod N s bodem K a také s bodem I.   

11. Hledaným řezem je šestiúhelník MJLKNI.     

 

 

 

          

           Př. 3, krok 1, 2 
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                Př. 3, krok 3 

 

 

 

       Př. 3, krok 4, 5                    Př. 3, krok 6, 7  

 

 

   

                Př. 3, krok 8, 9, 10                          Př. 3, krok 11        
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Př. 4 

Zadání: 

Sestrojte řez osekaného osmistěnu 

zobrazeného na obrázku rovinou 

určenou body I, J, K. Bod I leží na    

hraně T2E2, bod J na hraně B2C2 a bod 

K leží na hraně C2J2.  

 

 

 

 

           

             Př. 4    

                                    

Postup konstrukce: 

1. Spojíme body J, K, neboť oba náleží jedné stěně mnohostěnu. 

2. Nad stěnou A2B2C2D2 doplníme hrany původního osmistěnu, ze kterého 

osekaný osmistěn vznikl. Bod V je vrchol původního osmistěnu.  

3. Sestrojíme průsečík polopřímky KJ a úsečky VF2, označíme jej bod S, který 

lze následně spojit s bodem I. Průsečík přímky IS s hranou A2B2 označíme L. 

Bod L spojíme s bodem I, následně i s bodem J. 

Pro nalezení dalšího bodu řezu je potřeba sestrojit průsečík přímky IJ se stěnou 

C2J2K2M2P2D2. Tento bod je průsečíkem přímky IJ a přímky I1J1. Body I1 a J1 je tedy 

potřeba promítnout do stěny C2J2K2M2P2D2 ve směru daném úsečkou S1S3.  

 

4. Nalezneme bod I1, který náleží hraně C2D2 ve vzdálenosti od bodu D2 stejné, 

jako je vzdálenost bodu I od bodu T2 (úsečka T2E2 se promítne do stěny 

C2J2P2M2K2D2 jako úsečka D2C2).  

5. Nalezneme bod J1, který leží na polopřímce K2C2 a na přímce jdoucí bodem J, 

která je rovnoběžná s úsečkou S1S3 (vysvětlení tohoto kroku viz obr. 8                  

a „poznámka“ uvedená za konstrukcí).  

6. Průsečík polopřímek IJ a I1J1 označíme X a spojíme jej s bodem K.  

7. Průsečík přímky KX a hrany J2K2 označíme M a spojíme jej s bodem K. 



 

 

71 

8. Nyní vedeme rovnoběžku bodem I s úsečkou KM. Její průsečík s hranou      

V2X2 označíme N a spojíme jej s bodem I. 

9. Bodem N vedeme rovnoběžku s úsečkou LJ. Průsečík této rovnoběžky 

s hranou Y2X2 označíme O a spojíme jej s bodem N.   

10. Nyní doplníme „horní“ část původního osmistěnu, vrchol označíme W.            

Na přímce IN a hraně X2W nalezneme bod Z.  

11. Průsečík přímky ZO a hrany Y2L2 označíme P a spojíme jej s bodem O. 

12. Sestrojíme průsečík polopřímky OP a polopřímky I2L2, který označíme Y.    

Ten lze nyní spojit s bodem M. 

13. Průsečík přímky MY s hranou L2K2 označíme R a spojíme jej s body P a M. 

14. Hledaným řezem je devítiúhelník INOPRMKJL.  

 

 

  

            

           Př. 4, krok 1, 2, 3          Př. 4, krok 4, 5 
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          Př. 4, krok 6, 7                      Př. 4, krok 8, 9 

 

 

 

                                   

              

             Př. 4, krok 10, 11 

                                    

                                        



 

 

73 

 

 

                                            

   

                       Př. 4, krok 12, 13 

 

 

                    

   

                               Př. 4, krok 14 
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Poznámka ke kroku 5. v konstrukci příkladu 4. 

Pokud si stěnu A2B2C2D2 zobrazíme do roviny stěny C2J2P2M2K2D2                

(viz obr. 8), je patrné, že se každý bod ležící na úsečce B2C2 ve směru kolmém na 

rovinu stěny C2J2K2M2P2D2 zobrazí někam na přímku C2K2. Proto při hledání průmětu 

bodu J (v bodu 5. postupu konstrukce) do roviny stěny C2J2K2M2P2D2 bude bod J1 

náležet přímce C2K2.  

 

 

    Obr. 8 

 

 

V krocích 2. a 10. postupu konstrukce příkladu 4. je doplnění původního 

osmistěnu pouze názornou pomůckou pro nalezení dalších částí řezů tělesa. Nicméně 

je potřeba si uvědomit, že se znovu jedná o využití základních vět pro konstrukci řezu, 

konkrétně vět 1 a 3.  
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5. Řezy válce a kužele  

 

 V této krátké kapitole se budeme věnovat řezům „oblých“ těles, konkrétně 

válce a kužele. Řezy těchto těles jsou omezeny kuželosečkami nebo jejich částmi         

(a příp. úsečkami). Metodami, které jsme popsali v předchozím textu, lze řez sestrojit 

bod po bodu. Pro kontrolu správnosti využijeme program Geogebra 3D, v němž dané 

řezy sestrojíme.  

 

 V prvním případě půjde o sestrojení řezu (resp. o nalezení jednoho bodu řezu) 

daného válce.  

 

 

 

Zadání: 

Nalezněte bod řezu válce 

zobrazeného na obrázku rovinou 

určenou body I, J, K. Bod I leží na 

zvolené površce válce (viz obr. 1), 

body J a K náleží hranici dolní 

podstavy válce. Hledaný bod řezu 

má náležet zvolené površce,               

tj. úsečce XY.  

 

 

    

                            Obr. 1 

              

             

Stručný postup nalezení bodu řezu (viz obr. 1a): 

Pro nalezení bodu na površce XY (budeme jej nazývat L) nejprve potřebujeme sestrojit 

dvě roviny. Rovinu α, které náleží površka XY a bod K, a rovinu β, které náleží body 

I, J a površka, na které leží bod I. Dále nalezneme průsečnici rovin α a β.                 
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Úsečka IJ ji protne v bodě Z, který je bodem roviny řezu. Průsečík polopřímky KZ        

a površky XY je hledaným bodem L.  

V programu Geogebra 3D byl sestrojen řez body I, J, K jako průnik roviny zadanou 

body I, J, K a válce. Výsledným řezem je část roviny, kterou ohraničují části elipsy      

a dvě úsečky (viz obr. 1b). Bod L leží na hranici řezu.  

 

 

 

 

              Obr. 1a             Obr. 1b 

 

 

 

 V případě kužele se bude bod na dané površce hledat obdobným způsobem 

jako u válce. Roviny, které se budou tělesem prokládat, budou roviny vrcholové     

(tedy procházející vrcholem daného kužele). 
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Zadání: 

Nalezněte bod řezu kužele rovinou 

určenou body I, J, K. Bod I leží na 

zvolené površce (viz obr. 2), body J 

a K náleží podstavě kužele. Hledaný 

bod řezu má náležet zvolené 

površce, tj. úsečce XY. 

 

 

 

    

        Obr. 2   

    

 

Stručný postup nalezení bodu řezu (viz obr. 2a): 

Hledaný bod řezu na zvolené površce XY budeme nazývat bod L.  

Nejprve nalezneme vrcholovou rovinu β, které náleží body I a J. Dále vrcholovou 

rovinu α, které náleží bod K a površka XY. Nyní budeme hledat průsečík roviny α        

a úsečky IJ. Tento hledaný bod náleží průsečnici rovin α a β a zároveň úsečce IJ. 

Označíme jej Z. Jelikož má hledaný bod L náležet rovině α (aby náležel površce XY), 

bude ležet na polopřímce KZ, která leží v rovině α. Bod L je tedy průsečíkem 

polopřímky KZ a površky XY. 

V programu Geogebra 3D byl jako průnik roviny určené body I, J, K a daného kužele 

sestrojen hledaný řez (viz obr. 2b). Bod L leží na hranici řezu.  
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Obr. 2a            Obr. 2b 
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Závěr 

 V této bakalářské práci byly řešeny především příklady řezů různých 

mnohostěnů. Po seznámení se se základními postupy konstruování řezů byly   

podrobně popisovány jednotlivé kroky konstrukcí řezů daných těles. Jednalo se 

zejména o hranoly, čtyřstěny, jehlany, platónská tělesa. V konstrukcích řezů 

složitějších těles bylo kromě provádění samotných řezů cílem rozvíjet prostorovou 

představivost. Pro sestrojení řezů platónských těles a některých polopravidelných 

mnohostěnů bylo totiž velmi důležité umět si představit dané těleso v prostoru (resp.   

i mnohostěn, ze kterého nové těleso vzniklo) a následně dokázat rozhodnout, který 

postup (resp. kterou větu) pro konstrukci použít.      

 Práce jakožto komentovaná sbírka příkladů konstrukcí řezů může být  

vhodným materiálem nejen jako zdroj příkladů či inspirace pro pedagogy, ale také    

pro samotné studenty středních škol. Studentům může sloužit ať už jako učivo 

rozšiřující základní poznatky ze stereometrie, ale také jako „pomocný“ materiál při 

studiu problematiky řezů. Prezentované příklady jsou také vhodnou alternativou pro 

procvičování řezů těles jednodušších a dobrým prostředkem pro zdokonalování 

prostorové představivosti.  
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