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Analytická geometrie lineárních útvarů 

 

a) Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 

 

Rovnice X = A + tu, t R se nazývá parametrická rovnice přímky určené bodem A, směrovým 

vektorem u=AB a parametrem t. Pro 1;0t  rovnice vyjadřuje úsečku AB, pro ;0t  rovnice 

vyjadřuje polopřímku AB. 

 

Rovnice ,0cbyax  kde Rcba ,,  a aspoň jedno z čísel ba,  je nenulové, se nazývá obecná 

rovnice přímky, n ba;  se nazývá normálový vektor přímky. 

 

Rovnice qkxy , kde Rqk,  se nazývá směrnicový tvar přímky. Číslo k se nazývá směrnice a 

platí: 
1

2

u

u
tgk , kde je odchylka přímky od kladné poloosy x, 21,uu  jsou souřadnice 

směrového vektoru.u. Přímka kolmá k přímce o směrnici k má směrnici 
k

k
1

´ . 

 

Rovnice  1
q

y

p

x
 se nazývá úsekový tvar rovnice přímky. Úsekový tvar lze použít tehdy, když 

přímka není rovnoběžná s žádnou osou a neprochází počátkem.  

 

Vzdálenost d bodu 2,1 ppP od přímky p: 0cbyax se vypočítá podle vzorce 

22

21

ba

cbpap
d . 

Odchylka přímek p, q se směrovými vektory u, v je číslo 
2
;0 , pro které platí 

v.u

v.u
cos . 



 

b) Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru 

 

Rovnice RttAX ,u  se nazývá parametrická rovnice přímky určené bodem A a směrovým 

vektorem 321 ;; uuuABu  a parametrem t. Pro 1;0t  rovnice vyjadřuje úsečku AB, pro 

;0t  rovnice vyjadřuje polopřímku AB. 

 

Rovnice RststAX ,,vu  se nazývá parametrická rovnice roviny určené bodem A, 

směrovými vektory  ,;;,;; 321321 vvvuuu vu  kde vektory u a v jsou lineárně nezávislé. 

 

Rovnice ,0dczbyax  Rdcba ,,,  kde aspoň jedno z čísel cba ,,  je nenulové, se nazývá 

obecná rovnice roviny, cba ;;n se nazývá normálový vektor. 

 

Vzdálenost bodu P od přímky u,Ap  určíme jedním z následujících způsobů: 

a) z rovnice 0.uPX , kde X je libovolný bod přímky p, 

b) pomocí průsečíku roviny kolmé k přímce p, která prochází bodem P. 

 

Vzdálenost d bodu P[p1; p2;p3] od roviny 0: dczbyax  se vypočítá dle vzorce 

222

321

cba

dcpbpap
d . 

 

Odchylka přímek p, q se směrovými vektory u, v je číslo 
2
;0 , pro které platí 

v.u

v.u
cos . 

 

Odchylka přímky p a roviny určíme jedním z následujících způsobů: 

a) pomocí roviny  kolmé k rovině  a obsahující přímku p. Pak průsečnice rovin s přímkou p 

určují odchylku přímky p a roviny . 

b) pomocí normálového vektoru roviny a směrového vektoru přímky. Odchylka  přímky a 

roviny se vypočítá podle vzorce 
2

, kde  je úhel normálového vektoru roviny a 

směrového vektoru přímky. 

 

Odchylka dvou rovin je dána odchylkou normálových vektorů. 

 



 

PŘÍKLADY: 

1. Sečtěte vektory v =2u a w = -3u. 

uuuu ),),5),5) DCBA  

2. Sečtěte vektory )5;7;1(,0;3;2 vu . 

3. Velikost vektoru u je 32 . Určete velikost vektoru a) -5u, b) u
4

1
, c) -0,3u. 

4. Určete souřadnice středu úsečky AB, jestliže 5;7;1,1;9;4 BA . 

5. Určete souřadnice bodu B úsečky AB, která je určená bodem 1;9;4A  a vektorem 

0;3;2u . 

6. Vypočítejte skalární součin vektorů )5;7;1(,0;3;2 vu . 

7. Vypočítejte vektorový součin vektorů )5;7;1(,0;3;2 vu . 

8. Vypočítejte úhel vektorů )5;7;1(,0;3;2 vu . 

9. Nalezněte vektor kolmý k vektoru 3;2u . 

10. Rozhodněte, který z vektorů není kolmý k vektoru 3;1u . 

2;6),
3

1
;1),1,3),3;1) DCBA  

11. Urči odchylku rovin 0132:,02: zyxzyx pomocí normálových vektorů. 

12. V prostoru je dána přímka p:  x = 1 + t, y = -2t, z = -1 –t, t R a rovina 

.013: zyx Urči průsečík přímky p s rovinou . 

13. Určete vzájemnou polohu přímek .,ba  Jsou-li přímky různoběžné, určete souřadnice jejich 

průsečíku. 

a) 06:,032: yxbyxa , 

b) 0562:,013: yxbyxa , 

c) 0422:,02: yxbyxa . 

14. Určete souřadnice paty kolmice vedené bodem M [2;-5] k přímce p: 0137yx . 

15. Určete odchylku přímek p, q, je-li: 

a)  ,012: yxp    013: yxq , 

b) ,0132: yxp    ,ABq kde A [ 0;-1], B[ 4;1], 

c) ;;2,31: Rttytxp    Rssysxq ;31,3: . 

16. Určete vzdálenost bodu M od přímky p, je-li: 

M [2,4];  Rttytxp ;48,36: . 

17. Na přímce 02124: yxp  najděte body, které mají od přímky 05125: yxq  

vzdálenost 3. 

18. Napište obecnou rovnici roviny, která je rovnoběžná s rovinou 012: zyx  a 

prochází bodem A [-3;1;2]. 



 

19. Určete souřadnice paty P kolmice vedené bodem A[2;0;3] k rovině .01853: zyx  

20. Určete vzdálenost bodu M [-7;0;-1]  od roviny 013124: zyx . 



 

ŘEŠENÍ: 

1. C) 

2. 5;4;3  

3. a) 310 , b) 3
2

1
, c) 36,0  

4. 2;1;
2

5
S  

5. 1;12;6B  

6. 19  

7. 17;10;15  

8. 127°28´48,66´´ 

9. 2;3  

10. A) 

11. 90° 

12. 
6

5
;

3

1
;

6

5
 

13.  

a) Různoběžné, průsečík 5;1 , 

b) rovnoběžné různé, 

c) rovnoběžné totožné. 

14. 2;1  

15.  

a) 45°,  

b) 90°, 

c) 90°. 

16. 4 

17. 
2

3
;5  

18. 052 zyx   

19. [1,3,-2]  

20. 2 
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