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 Základem všech zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii je stereometrie 

(prostorová geometrie). Ta je budována na axiomatickém systému. V tomto textu si uvedeme 

pouze axiómy incidence pro stereometrii. Pomocí axiómů jsou pak dokazovány věty, z nichž si 

některé uvedeme. 

 

AXIÓMY INCIDENCE PRO TŘÍROZMĚRNÝ PROSTOR 

Touto skupinou axiómů je definován vztah „bod leží na přímce (v rovině)“. 

1. Existuje alespoň jedna čtveřice navzájem různých bodů, které neleží v jedné rovině. 

2. Existuje alespoň jedna trojice různých bodů, které neleží na jedné přímce. 

3. Jsou-li A, B dva různé body, existuje právě jedna přímka, na níž tyto body leží. 

4. Jsou-li A, B, C tři různé body, které neleží na jedné přímce, existuje právě jedna rovina, 

v níž tyto body leží. 

5. Leží-li dva různé body v rovině, leží každý bod této přímky v rovině. 

6. Mají-li dvě různé roviny společný bod, existuje alespoň další bod, který leží v obou 

rovinách. 

7. Rovina je neprázdná množina bodů (v každé rovině leží alespoň jeden bod). 

8. Přímka je množina bodů, která obsahuje alespoň dva různé body. 

 

Definice: Přímka leží v rovině, jestliže každý její bod leží v rovině. 

Věta: Jsou-li  dvě různé roviny, které mají společný bod A, pak mají společnou přímku. 

Důkaz plyne z axiómů 5. a 6. 

Věta: Je-li dána rovina , existuje alespoň jeden bod, který v ní neleží. 

Důkaz plyne z axiómu 1. 

Věta: Je-li dána přímka p, existuje alespoň jeden bod, který na ní neleží. 

Důkaz plyne z axiómu 2. 

Věta: Je-li dán bod A, existuje alespoň jedna přímka (rovina), která bodem prochází. 

Důkaz plyne z axiómů 2. a 3. 

Věta: Dvě různé přímky mají společný nejvýše jeden bod. 

Důkaz sporem: mají-li dva společné různé body, pak dle axiómu 3. jsou totožné. 

Definice: Dvě přímky, které mají společný jediný bod, se nazývají různoběžky. 

 Dvě přímky, které nemají společný bod a leží v jedné rovině, se nazývají souběžky. 

 Dvě přímky, které nemají společný bod a neleží v jedné rovině, se nazývají mimoběžky. 

Z axiómů incidence neleze dokázat rovnoběžné přímky. 

Definice: Dvě různé roviny, které mají společnou přímku, nazýváme různoběžné. 

 Dvě různé roviny, které nemají společnou přímku, nazýváme souběžné. 

Věta: Jestliže body A, B, C, D neleží v rovině, pak žádné tři z nich neleží v přímce. 

Věta: Je-li dána rovina, pak existují alespoň tři různé body, které neleží v přímce a leží v této 

rovině. 

Z axiómů incidence nelze dokázat existenci více bodů než čtyř. 
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Definice: Obsahuje-li přímka jediný bod roviny, pak je s rovinou různoběžná. 

 Neobsahuje-li přímka žádný bod roviny, pak je s rovinou souběžná. 

Definice: Prostor je množina všech bodů. 

Komplanární body jsou body, které leží v jedné rovině. 

Kolineární body jsou body, které leží na jedné přímce. 

 

 Tyto axiómy incidence sami o sobě nestačí k vybudování celé geometrie. V takovém 

případě bychom museli doplnit další axiómy, které již známe z kurzu Geometrie 1, to však není 

naším záměrem.  

 Dále si uvedeme některé modely Lobačevského geometrie v prostoru 

 

MODEL LOBAČEVSKÉHO GEOMETRIE V PROSTORU 

Modely Poincarého 

 M-prostorem je vnějšek základní sférické plochy. M-body jsou všechny Euklidovské body 

M-prostoru. M-přímky jsou kruhové křivky (body, přímky, kružnice) kolmé k základní sférické 

ploše. M-roviny jsou sférické plochy (bod, kulová plocha, rovina) kolmé k základní sférické ploše. 

a) Základní sférická plocha = bod O 

M-prostor je celý prostor kromě bodu O. M-přímky jsou 

kruhové křivky, které bodem O prochází, bez bodu O. 

 

 

b) Základní sférická plocha = kulová plocha 

 M-prostorem je vnějšek kulové plochy. M-

přímka je část přímky, která je v M-prostoru a prochází 

středem základní sférické plochy. M-rovinami jsou 

části rovin, které procházejí středem základní sférické 

plochy, a části kulových ploch. 

 

 

 

c) Základní sférická plocha = rovina 

 M-prostorem je jeden poloprostor 

určený základní rovinou. M-přímky jsou 

polopřímky a polokružnice a M-roviny jsou 

poloroviny, kolmé k základní rovině, a 

polokulové plochy se středem na základní 

rovině. 

 

O

M-přímka

M-rovina

M-rovina

M-přímka
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Rovinné modely 

 Tyto modely získáme tak, že z prostorových rovin vybereme jednu rovinu, buď 

Euklidovskou, nebo kulovou plochu. 

 Při volbě kulové plochy je M-rovinou zvolená kulová plocha bez jednoho bodu, který si 

označíme O. M-přímkami jsou kružnice na M-rovině, procházející bodem O. 

O

 
M-rovina 

 Tento model lze získat promítnutím Eukleidovské roviny, která se dotýká kulové plochy, 

na tuto kulovou plochu z bodu O. Kulová plocha se s rovinou dotýkají v bodě P, který je protilehlý 

proti bodu O na kulové ploše. 

O

P





 
Promítání Euklidovské roviny  na M-rovinu 

O



 
Stereografická projekce 

 Promítneme-li z bodu P M-rovinu na rovinu, která se dotýká kulové plochy v bodě O, pak 

získáme tzv. stereografickou projekci. Obrazem původních Euklidovských přímek budou kružnice 

procházející bodem O a na přímky se zobrazí původní Euklidovské kružnice, které procházeli 

bodem P. V tomto promítání také přejde osová souměrnost v kruhovou inverzi na tečné rovině 

v bodě O. 

 Rovina  bez O doplněná jedním nevlastním bodem P´ (obraz bodu P v ), který se 

promítá libovolnou tečnou je Möbiova rovina. 
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 V dalším v textu se již budeme věnovat větám a vztahům, které budeme v dalším výkladu 

využívat. 

VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK A ROVIN 

Vzájemná poloha dvou rovin 

Definice: Dvě různé roviny , , které mají společnou jedinou přímku p, se nazývají různoběžné. 

Přímce p říkáme průsečnice rovin , . 

Definice: Dvě roviny , , které nemají žádný společný bod, nebo které splývají, se nazývají 

rovnoběžné. 

 

Vzájemná poloha přímky a roviny 

Věta: Přímka a rovina mají buď společný jeden bod nebo žádný bod, nebo přímka leží v rovině. 

Definice: Přímka p, která má s rovinou jeden společný bod, je s rovinou různoběžná. Společný bod 

nazýváme průsečíkem přímky s rovinou. 

Definice: Nemá-li přímka s rovinou žádný společný bod, pak říkáme, že jsou rovnoběžné. Pokud 

přímka leží v rovině, pak je také považujeme za rovnoběžné. 

Věta: Je-li přímka a rovnoběžná s přímkou b a přímka b rovnoběžná s rovinou , je přímka a 

rovnoběžná s rovinou . 

Věta: Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou rovinu s ní rovnoběžnou. 

 

Vzájemná poloha dvou přímek 

Věta: Dvě přímky a, b buď splývají, nebo jsou různé. Dvě různé přímky mají buď jeden společný 

bod, nebo nemají žádný společný bod a leží v téže rovině nebo nemají žádný společný bod a 

neleží v téže rovině. 

Definice: Dvě různé přímky a, b, které mají jediný společný bod P, jsou různoběžné. Bod P se 

nazývá průsečík přímek. 

Definice: Dvě přímky a, b, které nemají žádný společný bod, a které leží v jedné rovině, jsou 

rovnoběžné. Dvě splývající přímky, také považujeme za rovnoběžné. 

Definice: Dvě přímky, které nemají žádný společný bod a neleží v téže rovině, jsou mimoběžné. 

Definice: Směr je množina všech navzájem rovnoběžných přímek. 

Definice: Dvojsměr je množina všech vzájemně rovnoběžných rovin; je určen jednou svou 

rovinou.  

Poznámka: Dvojsměr můžeme také určit dvěma různými směry. 

 

Vzájemná poloha tří rovin 

 Pro vzájemnou polohu tří rovin nastává právě jedna z těchto možností: 
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1. Každé dvě roviny jsou rovnoběžné. 

2. Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí je s nimi různoběžná. Průsečnice jsou navzájem 

rovnoběžné. 

3. Každé dvě roviny jsou různoběžné a zároveň jejich průsečnice jsou navzájem rovnoběžné 

různé. 

4. Každé dvě roviny jsou různoběžné a zároveň průsečnice splynou. 

5. Roviny jsou různoběžné a mají společný právě jeden bod. Všechny tři průsečnice jsou 

různoběžné a protínají se v jednom bodě. 































 
Vzájemná poloha tří rovin 

Kritéria rovnoběžnosti 

Kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny: Je-li přímka p rovnoběžná s některou přímkou q 

roviny , je rovnoběžná s rovinou . 

p

q



 
Kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny 

 

Kritérium rovnoběžnosti dvou rovin: Obsahuje-li rovina  dvě různoběžky p, q, z nichž každá je 

rovnoběžná s rovinou , pak rovina  je rovnoběžná s rovinou . 
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p

q





 
Kritérium rovnoběžnosti dvou rovin 

 

METRICKÉ VLASTNOSTI PŘÍMEK A ROVIN 

 V planimetrii přiřazujeme každému úhlu určité kladné číslo velikost úhlu. Velikost úhlu 

dvou různoběžek rozumíme velikost jednoho z ostrých (nebo pravých) úhlů, které jsou 

různoběžkami určeny. Ve stereometrii musíme tento pojem rozšířit tak, aby se vztahoval i na 

útvary v prostoru např. dvě mimoběžky. 

 

Vzdálenost 

Definice: Nechť je dána přímka p a bod A v prostoru. Vzdálenost bodu A od 

přímky p je rovna vzdálenosti bodu A od přímky p v rovině (Ap) (tj. velikosti 

úsečky AP, kde P je pata kolmice spuštěné z bodu A na přímku p). 

 

 

 

Vzdálenost bodu od přímky 

 

 Při konstruktivním hledání vzdálenosti bodu od roviny můžeme postupovat přesně podle 

uvedené definice, nebo bodem A vedeme rovinu kolmou k přímce p. Potom vzdálenost bodu A 

od průsečíku přímky p s rovinou kolmou je vzdálenost bodu A od přímky p. 

Definice: Nechť je dána rovina  a bod A. Vzdálenost bodu A od roviny  je rovna vzdálenosti 

bodu A od paty P kolmice k rovině  bodem A. 

A

P



 
Vzdálenost bodu od roviny 

A

p

P
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Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek určujeme tak, že na jedné přímce zvolíme libovolný bod 

a tím tuto úlohu převedeme na úlohu „vzdálenost bodu od přímky“. Jiná možnost řešení je, že 

nalezneme rovinu, ve které rovnoběžky leží a úlohu vyřešíme jako planimetrickou v rovině. 

Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin zjistíme také jednoduše tak, že v jedné rovině zvolíme 

libovolný bod a úlohu dále řešíme jako „vzdálenost bodu od roviny“. 

Vzdálenost dvou mimoběžek je velikost úsečky, kterou mimoběžky vytínají na příčce kolmé 

k oběma mimoběžkám (příčka kolmá ke dvěma mimoběžkám se nazývá osa mimoběžek). 

1. Nejprve stanovíme směr s kolmý k daným mimoběžkám a, b. Libovolným bodem A 

přímky a vedeme přímku b´ ∥ b. Hledaný směr s je kolmý na rovinu ρ = (ab´). 

2. Na b zvolíme libovolný bod B. 

3. Najdeme patu K kolmice k spuštěné z B na rovinu ρ = (ab´). 

4. Bodem K vedeme b´´ ∥ b. 

5. Kolmice p k rovině ρ, vedená průsečíkem X = a ∩ b´´, protíná přímku b v bodě Y. 

6. Přímka p je nejkratší příčka (osa) mimoběžek a, b, a tedy velikost úsečky XY je vzdálenost 

mimoběžek.  

a

b

A

b´

B

K

b´´

X

Y



p

 
Vzdálenost mimoběžek 

Odchylka 

Definice: Nechť a, b jsou dvě různoběžné přímky a  velikost jejich ostrého nebo pravého úhlu. 

Potom odchylkou libovolné přímky směru daného přímkou a od libovolné přímky směru daného 

přímkou b rozumíme číslo . O odchylce dvou přímek hovoříme i tehdy, když přímky a, b splývají 

a kladem v tomto případě   = 0. 

 Podle této definice určuje odchylku dvou mimoběžek m, n v prostoru tak, že zvolíme 

libovolný bod X a vedeme jím přímky m´, n´ daného směru, jaký mají dané mimoběžky m, n. 

Odchylkou mimoběžek m, n je pak odchylka těchto přímek m´, n´. 
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m

n

m´

n´

X


 
Odchylka mimoběžek 

 Pokud dvě přímky mají odchylku 90°, říkáme o nich, že jsou kolmé. V prostoru tento 

pojem rozšiřujeme samozřejmě i na mimoběžky. 

Definice: Přímka p je kolmá k rovině , jestliže je kolmá ke každé přímce roviny . 

Kritérium kolmosti přímky a roviny: Je-li přímka p kolmá ke dvěma různoběžkám a, b roviny , 

pak je kolmá k rovině . 

p

a

b


 
Kritérium kolmosti přímky a roviny 

 

Věta: Bodem A lze vést jedinou přímku kolmou k rovině 

Věta: Bodem B lze sestrojit jedinou rovinu kolmou k přímce p. 

Definice: Odchylka dvou různoběžných rovin ,  je odchylka průsečnic p, q těchto rovin 

s libovolnou rovinou , která je kolmá k průsečnici rovin , . 

p

q














a

b

X

 
Odchylka dvou rovin 
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 Odchylku dvou rovin častěji zjišťujeme tak, že libovolným bodem X v prostoru vedeme 

kolmice a, b k oběma rovinám a určíme vzájemnou odchylku těchto přímek. 

Definice: Dvě roviny jsou kolmé, jestliže jejich odchylka je 90°. 

Kritérium kolmosti dvou rovin: Obsahuje-li rovina  přímku p kolmou k rovině , pak jsou roviny 

,  k sobě kolmé. 





p

 
Kritérium kolmosti dvou rovin 

 

Definice: Je-li přímka p kolmá k rovině , pak její odchylka od je 90°. Není-li p kolmá k  a je-li p1 

pravoúhlý průmět p do, nazýváme odchylkou přímky p od roviny   odchylku přímek p, p1. 

p

p
1





 
Odchylka přímky od roviny 
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Na závěr tohoto textu se zmíníme o tzv. Euklidovských konstrukcích. 

EUKLIDOVSKÉ KONSTRUKCE 

 Euklidovské konstrukce jsou konstrukce, které provádíme tzv. Euklidovskými prostředky, 

což jsou pravítko a kružítko.  

 Proto se každá Euklidovská konstrukce skládá z opakování pěti základních konstrukcí s 

pomocí bodů, úseček a kružnic, které byly vytvořeny již v předchozích krocích. Mezi základní 

konstrukce patří: 

1. Vytvoření úsečky protínající dva body.  

2. Vytvoření kružnice se středem v jednom bodě tak, aby protínala druhý bod.  

3. Vytvoření bodu, který leží v průsečíku dvou protínajících se úseček. 

4. Vytvoření jednoho nebo dvou bodů ležících v průsečíku kružnice a úsečky (pokud se 

protínají).  

5. Vytvoření jednoho nebo dvou bodů ležících v průsečíku dvou kružnic (pokud se 

protínají). 

 

Příklad: Rovnostranný trojúhelník lze vytvořit ze dvou různých bodů A a B následujícím 

postupem. 

1) Vytvoříme úsečku protínající body A a B. 

2) Vytvoříme dvě kružnice, jednu se středem v bodě A protínající B, druhou se středem v 
bodě B protínající A.  

3) Vytvoříme dva body (C a D) v průsečíku obou kružnic. 

4) Vytvoříme dvě úsečky, jednu protínající A a C, druhou protínající B a C. 

5) Výsledkem je rovnostranný trojúhelník s vrcholy A, B, C. 
 

 

Příklad: Napište symbolické a slovní řešení těchto prostorových úloh: 

a) Je dána přímka o a přímka t s bodem T. Sestrojte kulovou plochu, která má střed na 

přímce o a dotýká se přímky t v bodě T. 

b) V prostoru jsou dány body A, B a přímka c, jež jimi neprochází. Sestrojte rovnoramenný 

trojúhelník ABC s vrcholem C na přímce c tak, aby úsečka AB byla  

i) jeho základnou, 

ii) jeho ramenem (druhé rameno je AC). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ase%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnostrann%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk

