
STŘEDOVÁ KOLINEACE A 
OSOVÁ AFINITA V PROSTORU



STŘEDOVÁ KOLINEACE V PROSTORU

Definice: Nechť jsou dány roviny ρ, ρ´ a bod 
S, který s nimi není incidentní. Zobrazení 
mezi dvěma rovinami, v němž bodu jedné 
roviny odpovídá jeho průmět ze středu S do 
druhé roviny, se nazývá středová kolineace 
v prostoru mezi dvěma rovinami ρ, ρ´.

V takto dané kolineaci v prostoru se bod 𝐴
roviny 𝜌 promítne do bodu 𝐴´ v rovině 𝜌´. 
Průsečnice rovin 𝜌, 𝜌´ se nazývá osa 
kolineace o.

Bod 𝑆 se nazývá střed kolineace.



Při tomto zobrazení je „problém“ se 
zobrazením bodů, které leží v dané 
rovině ρ (ρ´) a zároveň v rovině σ´ (σ), 
která je rovnoběžná s rovinou ρ´ (ρ) a 
prochází středem kolineace 𝑆.

Všechny tyto „problémové“ body leží 
tedy na dvou přímkách, které jsou 
průsečnicemi 𝜌´ ∩ 𝜎 a 𝜌 ∩ 𝜎´. Tyto 
přímky nazýváme úběžnice a body na 
nich úběžníky.

Chceme-li zobrazit v kolineaci úběžník, 
pak jeho spojnice se středem 
kolineace rovinu neprotíná (tato 
spojnice je s ní rovnoběžná).

Proto abychom mohli zobrazit všechny 
body rovin ρ, ρ´ musíme eukleidovský 
prostor 𝐸3 tzv. projektivně rozšířit.



PROJEKTIVNĚ ROZŠÍŘENÝ (EUKLEIDOVSKÝ) PROSTOR

V rovině 𝐸2 (= Euklidovská rovina) se dvě rovnoběžky 𝑝, 𝑞
neprotnou.

Pokud bychom připustili, že se rovnoběžky 𝑝, 𝑞 protnou, pak 
jejich průsečíkem je bod v nekonečnu, nazýváme ho nevlastní 
bod (značíme např. 𝑉∞).

• Všechny přímky, které jsou rovnoběžné s přímkami 𝑝, 𝑞
mají právě jeden nevlastní bod 𝑉∞.

• Další dvě rovnoběžky 𝑎, 𝑏 se protnou v nevlastním bodě 𝑈∞
(má jiný směr než bod 𝑉∞, protože rovnoběžky mají jiný 
směr).

Takto můžeme pro všechny přímky v prostoru 𝐸2 získat 
nekonečně mnoho bodů v nekonečnu. Tyto body tvoří  
nevlastní přímku.

Sjednocením Euklidovské roviny 𝐸2 a nevlastní přímky 
získáme projektivně rozšířenou eukleidovskou rovinu  𝑬𝟐.



Podobně pro Euklidovský prostor 𝐸3:

• Připusťme, že se rovnoběžné roviny protnou v 
Průsečnici v nekonečnu, tu nazýváme nevlastní
přímka a značíme ji např. 𝑣∞.

• Volbou různých rovnoběžných rovin získáme další 
nevlastní přímky. Sjednocení všech těchto 
nevlastních přímek tvoří tzv. nevlastní rovinu.

• Sjednocením Euklidovského prostoru 𝐸3 a nevlastní roviny dostaneme projektivně rozšířený 
eukleidovský prostor  𝐸3.

Definice: Nevlastní bod je množina všech k sobě rovnoběžných přímek, tj. směr.

Definice: Nevlastní přímka je množina všech spolu rovnoběžných rovin, tj. dvojsměr.

Definice: Nevlastní rovina je množina všech nevlastních bodů a nevlastních přímek.



Vlastnosti:

Věta: Vlastní přímka prochází svým nevlastním bodem.

Věta: Vlastní rovina prochází svou nevlastní přímkou.

Věta: Vlastní rovina prochází nevlastním bodem každé své vlastní přímky.

Věta: Nevlastní bod leží na nevlastní přímce právě tehdy, když existuje taková 
vlastní přímka obsahující daný nevlastní bod a taková vlastní rovina 
obsahující danou nevlastní přímku, že oba útvary jsou incidentní.



Pro útvary projektivně rozšířeného prostoru platí známé axiomy a věty v původním znění, popř. je třeba 
jejich formulaci upravit. 
Např. „Dvěma různými body prochází právě jedna přímka p = AB.“ 

• Tuto větu není nutno upravit.
 Body jsou buď vlastní nebo nevlastní: 

 oba body vlastní – klasická situace
 bod 𝐴 vlastní, bod 𝐵∞ nevlastní (dán vektorem, šipkou) –

přímku 𝑝 sestrojíme tak, že bodem 𝐴 vedeme rovnoběžku se
směrem nevlastního bodu

 oba body nevlastní – určují nevlastní přímku

Příklad věty, kterou je nutné v projektivně rozšířeném prostoru upravit:
• Původně: „Dvě různé přímky se protínají buď v jediném bodě, nebo nemají žádný společný bod, jsou-li 

totožné, mají všechny body společné.“
Upraveno: „Dvě různé přímky se protínají v jediném bodě, jsou-li totožné, mají všechny body společné.“
Pozn.: Pokud jsou přímky rovnoběžné, pak v projektivně rozšířeném prostoru mají společný bod v 
nekonečnu.



VLASTNOSTI STŘEDOVÉ KOLINEACE V PROSTORU (PROJEKTIVNĚ 
ROZŠÍŘENÉM):

1. Incidence se zachovává (např. leží-li bod 𝐴 na přímce 𝑎, pak také obraz bodu 𝐴´ leží na obrazu 

přímky 𝑎´).

2. Bod se zobrazí na bod a přímka na přímku.

3. Rovnoběžnost a dělící poměr se nezachovávají (např. obrazem rovnoběžek nejsou obecně 

rovnoběžky a střed úsečky se nezobrazí do středu obrazu úsečky).

4. Přímky, které si odpovídají ve středové kolineaci, se protínají na ose kolineace nebo jsou s ní 

rovnoběžné, což ale znamená, že mají společné nevlastní body.

5. Odpovídající si body v kolineaci leží na přímce procházející středem.

6. Samodružné body jsou pouze body na ose kolineace. Silně samodružná přímka je osa. Slabě 

samodružné přímky neexistují.

Pozn.: Silně samodružná přímka – přímka, která obsahuje body, jenž jsou také samodružné

Slabě samodružná přímka – přímka, která je samodružná, ale body na ní samodružné 

nejsou.



ÚBĚŽNICE

Průsečnice rovnoběžných rovin 𝜌´ a roviny 
𝜎´ vedené bodem 𝑆 je nevlastní přímka 𝑣´∞.

Jejím obrazem v kolineaci je pak přímka 𝑣
(úběžnice) v rovině 𝜌, což je průsečnice 
roviny 𝜌 a roviny 𝜎´.

Obdobně druhá úběžnice 𝑢´:

Průsečnice rovnoběžných rovin 𝜌 a roviny 𝜎
vedené bodem 𝑆 je nevlastní přímka 𝑢∞.

Jejím obrazem v kolineaci je pak přímka 𝑢´
(úběžnice) v rovině 𝜌´, což je průsečnice 
roviny 𝜌´ a roviny 𝜎.

Na těchto úběžnicích leží všechny úběžníky.

Úběžníky i úběžnice se většinou popisují 
písmeny z konce abecedy např. 𝑈, 𝑉,𝑊 …



STŘEDOVÁ KOLINEACE V ROVINĚ

• vznikne ze středové kolineace v prostoru, 

pokud zvolíme libovolný směr promítání 𝑠

a v tomto směru promítneme celou situaci 

do zvolené průmětny 𝜋.

• směr promítání 𝑠 nesmí být rovnoběžný ani 

s jednou danou rovinou.

• podobné vlastnosti jako středová kolineace 

v prostoru

• Přibydou samodružné prvky: 

Samodružný bod je také střed kolineace 

a slabě samodružnými přímkami jsou 

přímky, které procházejí středem 

kolineace v rovině



Vzhledem k tomu, že některé body se
zobrazí v kolineaci do bodů nevlastních,
je velice nutné sledovat, zda daný
zobrazovaný útvar protíná příslušné
úběžnice či nikoliv.

Pokud ji protíná, pak obrazem tohoto
úběžníku je bod v nekonečnu a obraz
tohoto útvaru se „rozpadne“ („jde přes
nekonečno“).

Například obraz úsečky. Podle toho, zda
úsečka protíná úběžnici je jejím obraz
úsečka (úsečka úběžnici neprotíná),
polopřímka (jeden koncový bod je
úběžník) nebo dvě polopřímky
(úběžnice protíná úsečku ve vnitřním
bodě).



OBRAZ TROJÚHELNÍKA VE STŘEDOVÉ 
KOLINEACI V PROSTORU

Obdobně jako u obrazu úsečky v
kolineaci závisí obraz trojúhelníku na
tom, zda je proťat úběžnicí nebo
nikoliv.

Neprotíná-li úběžnice trojúhelník, pak
je obrazem opět trojúhelník.

Protíná-li ho, pak se průnik úběžnice s
trojúhelníkem zobrazí do nekonečna
obraz trojúhelníku se „rozpadne“ na
části.

Všimněte si, že trojúhelník a jeho obraz
jsou řezy jehlanové plochy s vrcholem
ve středu kolineace rovinami 𝜌 a 𝜌´.



OSOVÁ AFINITA V PROSTORU

Definice: Jsou dány dvě různé roviny 𝜌 a 𝜌´ a směr 𝑠, který 
není rovnoběžný s žádnou z rovin 𝜌 a 𝜌´. Osová afinita je 
geometrické zobrazení, kdy bodu jedné roviny odpovídá jeho 
rovnoběžný průmět ve směru 𝑠 do druhé roviny.
Směr s se nazývá směr afinity a průsečnice rovin je osa 
afinity.

Osovou afinity v prostoru získáme ze středové kolineace v 
prostoru, pokud střed kolineace umístíme do nekonečna 
(stane se nevlastním bodem) a ten je pak určen směrem.

Obraz bodu 𝑨:
Bod 𝐴 ∈ 𝜌 zobrazíme do druhé roviny 𝜌´ tak, že bodem 𝐴
vedeme rovnoběžku se směrem promítání 𝑠 a průsečík této 
rovnoběžky s rovinou 𝜌´ je obraz 𝐴´ bodu 𝐴.

Osová afinita v prostoru zobrazuje vlastní prvky na vlastní 
prvky a nevlastní prvky na nevlastní, tedy není třeba prostor 
projektivně rozšiřovat.



VLASTNOSTI OSOVÉ AFINITY V PROSTORU

1. Bod se zobrazí na bod, přímka na přímku.

2. Incidence, rovnoběžnost a dělicí poměr se 
zachovávají

(rovnoběžky se zobrazí jako rovnoběžky a 
střed úsečky se zobrazí do středu obrazu 
úsečky)

1. Přímky, které si odpovídají, se protnou na 
ose afinity nebo jsou s ní rovnoběžné.

2. Body, které si odpovídají, leží na 
rovnoběžce se směrem afinity 𝑠.

3. Samodružné body jsou body na ose afinity. 
Jedinou samodružnou přímkou je osa 
afinity.



OSOVÁ AFINITA V ROVINĚ

Geometrické zobrazení osová afinita v rovině
získáme z osové afinity v prostoru rovnoběžným 
promítnutím rovin 𝜌 a 𝜌´a směru afinity 𝑠 do 
zvolené roviny 𝜋 tak, aby směr promítání 𝑣 do 
roviny 𝜋 nebyl rovnoběžný s žádnou z rovin 𝜌 a 
𝜌´(tj. žádná z rovin se nezobrazí jako přímka) a 
aby nebyl rovnoběžný se směrem afinity 𝑠
(dostali bychom identitu). 

Vlastnosti osové afinity v rovině – obdobné jako 
u afinity v prostoru, přibydou však slabě 
samodružné přímky = přímky rovnoběžné se 
směrem afinity



UŽITÍ STŘEDOVÉ KOLINEACE A OSOVÉ AFINITY V PROSTORU

Středová kolineace a osová afinita v prostoru se užívají k sestrojování řezů na 
tělesech.

• Středová kolineace se používá u kuželů, jehlanů, kuželových a jehlanových ploch.

• Osová afinita u hranolů, hranolových ploch, válců a válcových ploch.



ROVINNÉ ŘEZY TĚLES

ROVINNÝ ŘEZ HRANOLŮ A VÁLCŮ

Postup řešení:

1. Určíme jeden bod řezu na hraně (površce).

2. Určíme průsečnici roviny řezu a roviny podstavy
tělesa.

3. Další body řezu sestrojíme pomocí osové afinity v
prostoru. Osou afinity je průsečnice roviny řezu a
roviny podstavy a směrem afinity je směr hran
(površek). Pár odpovídajících si bodů je pak nalezený
bod řezu a bod na podstavě, který s bodem řezu leží
na jedné hraně (površce).

Pokud sestrojujeme řez válce, pak často bodem řezu,
který sestrojujeme, je průsečík osy válce a roviny řezu.
Tomuto průsečíků odpovídá v afinitě střed podstavy. A
řezu (elipsa) odpovídá podstava (kružnice nebo elipsa)



URČENÍ ŘEZU POMOCÍ OSOVÉ AFINITY:

Např. známe bod řezu A´ a chceme získat bod řezu
na hraně procházející bodem D:

Spojíme AD, tato přímka protne osu afinity v bodě
1, tímto bodem musí procházet také spojnice
A´D´, spojíme tedy A´1 a kde tato přímka protne
hranu procházející D je další bod řezu D´.

Obdobně postupujeme u dalších hran:

• Bod B´ určíme jako průsečík hrany procházející
bodem B a bodu 2, který je průsečíkem AB a
osy afinity o.

• Bod C´ určíme jako průsečík hrany procházející
bodem C a bodu 3, který je průsečíkem BC a osy
afinity o.



ŘEZ VÁLCE

Řezem válce je buď elipsa nebo kružnice (příp. 
rovnoběžník, úsečka, bod - neuvažujeme).

Osová afinita zobrazuje podstavu válce (elipsa 
nebo kružnice) do řezu válce (elipsa nebo 
kružnice). Osou osové afinity je průsečnice 
roviny řezu a roviny podstavy a směrem afinity 
je směr površek válce nebo osy válce.

Při sestrojování řezu válce určíme nejdříve na 
podstavě dva sdružené průměry a ty pomocí 
osové afinity převedeme do sdružených 
průměrů řezu válce.

Sdružené průměry řezu musí procházet 
průsečíkem osy válce a roviny řezu. Využíváme 
také samodružné body přímek nesoucích 
sdružené průměry.



ROVINNÝ ŘEZ JEHLANŮ A KUŽELŮ

Postup řešení:

1. Určíme jeden bod řezu na hraně
(površce).

2. Určíme průsečnici roviny řezu a roviny
podstavy tělesa.

3. Další body řezu sestrojíme pomocí
středové kolineace v prostoru. Osou
kolineace je průsečnice roviny řezu a
roviny podstavy a středem kolineace
vrchol tělesa. Pár odpovídajících si bodů
je pak nalezený bod řezu a bod na
podstavě, který s bodem řezu leží na
jedné hraně (površce).



URČENÍ ŘEZU POMOCÍ STŘEDOVÉ 
KOLINEACE:

Např. známe bod řezu A´ a chceme získat bod
řezu na hraně procházející bodem B:

Spojíme AB, tato přímka protne osu afinity v
bodě 1, tímto bodem musí procházet také
spojnice A´B´, spojíme tedy A´1 a kde tato
přímka protne hranu procházející B je další
bod řezu B´.

Obdobně postupujeme u dalších hran:

• Bod C´ určíme jako průsečík hrany
procházející bodem C a bodu 2, který je
průsečíkem BC a osy afinity o.



URČENÍ KUŽELOSEČKY ŘEZU NA KUŽELY:

Typ kuželosečky, která vznikne řezem
kužele rovinou zjistíme pomocí roviny,
která prochází vrcholem a je
rovnoběžná s rovinou řezu.
Průsečnice této rovnoběžné s rovinou
podstavy je úběžnice 𝑢 v kolineaci.

Pokud tato úběžnice
• neprotne podstavu, řezem je elipsa,
• pokud se jí dotkne, řezem je

parabola (průsečnice vrcholové
roviny a kužele je přímka rovnoběžná
s osou paraboly),

• pokud ji protne ve dvou bodech,
řezem je hyperbola (průsečnice
vrcholové roviny a kužele jsou přímky
rovnoběžné s asymptotami hyperboly
řezu)



SESTROJENÍ ELIPTICKÉHO ŘEZU KUŽELE POMOCÍ KOLINEACE

1. Z libovolného bodu na úběžnici 𝑈1
spustíme tečny k podstavě.

2. Dotykovými body 𝑀,𝑁 vedeme přímku, ta 
protne úběžnici v úběžníku 𝑈2 . Z něj 
vedeme tečny k podstavě.

3. Dotykové body tečen z 𝑈2 (𝑃, 𝑄) a body 
𝑀,𝑁 se zobrazí v kolineaci jako body 
sdružených průměrů elipsy řezu.

4. Určíme v kolineaci obrazy 𝑀´,𝑁´, 𝑃´, 𝑄´.



1. Směr vrcholové tečny určuje přímka 𝑎, 
procházející středem kolineace kolmo k přímce 
𝑉𝑈.

2. Z průsečíku 𝑎 a úběžnice vedeme tečnu k 
podstavě. Její dotykový bod je označen 𝑇.

3. V kolineaci najdeme obraz 𝑇´ bodu 𝑇.

4. Osa paraboly prochází bodem 𝑇´ (vrchol paraboly) 
a je rovnoběžná s 𝑉𝑈.

5. Samodružným bodem podstavy (průsečík osy 
kolineace a podstavy) vedeme tečnu k podstavě. 
Jejím obrazem je tečna k parabole. Pomocí ní a 
ohniskových vlastností paraboly určíme ohnisko 
paraboly.

SESTROJENÍ PARABOLICKÉHO ŘEZU KUŽELE POMOCÍ KOLINEACE



1. Sestrojíme tečny k podstavě v průsečících 
úběžnice a podstavy.

2. Obrazy těchto tečen v kolineaci jsou asymptoty 
hyperbolického řezu.

3. Osy hyperboly jsou osami úhlů asymptot.

4. Najdeme kolineární obraz těchto os úhlů.

5. Průsečíky osy hyperboly s podstavou jsou 
kolineární obrazy vrcholů hyperboly.

SESTROJENÍ HYPERBOLICKÉHO ŘEZU KUŽELE POMOCÍ KOLINEACE



Příklad: Určete řez jehlanu rovinou 𝐴𝐵𝐶.



K řešení použijeme středovou kolineaci v prostoru, která má střed ve vrcholu jehlanu a 
odpovídají si v ní body řezu a body na podstavě.



Příklad: Určete řez krychle rovinou danou třemi body 𝐾, 𝐿,𝑀.



K řešení použijeme osovou afinitu se směrem afinity rovnoběžným s hranami krychle.

Pozn.: pokud má těleso rovnoběžné stěny, pak řezy v těchto stěnách jsou rovněž rovnoběžné



PRŮSEČÍK PŘÍMKY S ELEMENTÁRNÍM TĚLESEM

1. Danou přímkou proložíme „vhodnou“ 
rovinu a určíme řez této roviny 
s daným tělesem.

2. Průsečíky řezu s přímkou jsou 
průsečíky přímky s tělesem.

Vhodná rovina je vrcholová rovina, která 
prochází vrcholem tělesa a danou 
přímkou (v případě kužele a jehlanu) 
nebo je rovnoběžná s površkami tělesa a 
prochází danou přímkou (pro válec a 
hranol). 



Příklad: Určete průsečík přímky p = PQ s krychlí.




