
19. Analytická geometrie - polohové a metrické úlohy
Velikost úsečky (vzdálenost bodů)
Velikost úsečky spočítáme vzorcem pro velikost vektoru, který má stejnou velikost jako úsečka - 

musíme tedy nejprve úsečku na vektor předělat; nakonec dostaneme tento smíšený vzorec pro 
úsečku AB:

A [ax; ay; az]
B [bx; by; bz]

∣AB∣=ax−bx
2ay−by

2az−bz 
2

Vzdálenost bodu od přímky a roviny
Vzdálenost bodu od přímky je vzdálenost daného bodu od průsečíku kolmice k dané přímce 

procházející daným bodem s danou přímkou. Toto musíme přímo využít, pokud přímku (rovinu) 
nelze definovat obecnou rovnicí, jinak platí následující vzorec:

P [px; py]
p: ax + by + c = 0

∣Pp∣=
apxbpyc

a2b2

U tohoto vzorce si musíte dát pozor, že px a py zde nemusí být souřadnice bodu přímky. Kdyby 
byly, nahoře by vlastně vyšel výraz - c + c = 0 a vzdálenost bodu od přímky by tedy vyšla 0, což by 
byla pravda.

Odchylka
Dvě přímky
Odchylka dvou přímek je ostrý úhel mezi jejich směrovými nebo normálovámi vektory.

v1 a v2 jsou směrové nebo normálové vektory dvou přímek a ∢φ je jejich odchylkou.

cosφ=
∣v1 . v2∣
∣v1∣∣v2∣

Dvě roviny
Odchylku dvou rovin spočítáme stejným způsobem, jen vektory musí být vždy normálové.

Přímka a rovina
Zde se dostáváme do problému, že v prostoru jsme schopni spočítat pouze směrový vektor přímky, 

ale směrový vektor roviny nám nic neřekne. Spočítáme tedy odchylku směrového vektoru přímky 
od normálového vektoru roviny a toto odečteme od 90°, takže:

φ = 90° - β
β je úhel přímky od kolmice k rovině, takže φ je hledaná odchylka.

Společné body
Průsečík, průsečíky, nebo průsečnici získáme tak, že uděláme z rovnic daných prvků soustavu.

Vzájemná poloha
Přímky v rovině
Přímky mohou být v rovině rovnoběžné, v takovém případě buď zjistíme, že vektor jedné přímky 

je násobkem vektoru druhé přímky, nebo zjistíme, že nemají průsečík. V tomto případě mohou být 
totožné, takže libovolný bod jedné přímky by byl i bodem druhé přímky (řešením soustavy rovnic 
by byla množina R), pokud není, přímky jsou pouze rovnoběžné. Vyjde-li nám průsečík, jsou 
přímky různoběžné a my pak ještě spočítáme jejich odchylku.
Pro výpočet tedy vytvoříme obecné rovnice obou přímek, ze kterých složíme soustavu a 

vypočteme. Uvažujeme, jestli je jeden společný bod, žádný, nebo nekonečně mnoho.



Přímky v prostoru
Zde již musíme použít směrové vektory, abychom zjistili rovnoběžnost nebo totožnost. Dále (nebo 

předtím) najdeme průsečík - x = x, y = y, z = z (složíme rovnice pro stejné souřadnice dohromady) a 
vyjde-li nám bod, jsou přímky různoběžné a my spočítáme odchylku; pokud soustava nemá řešení a 
my již víme, že přímky nejsou rovnoběžné, jsou přímky mimoběžné a my opět dopočítáme jejich 
odchylku. Jestliže jsme nejprve hledali průsečík, stačí nám výpočet odchylky, abychom rozlišili 
přímky rovnoběžné od mimoběžných. Teoreticky by měl mezi rovnoběžnými a mimoběžnými 
přímkami být také rozdíl vyplývající z toho, že mimoběžné neleží v jedné rovině: u rovnoběžných 
by měly být dvě rovnice stejné a až nakonec vyjít, že 0 = něco, kdežto u mimoběžných by měly 
zůstat tři různé rovnice o dvou neznámých.

Dvě roviny
V tomto případě postupujeme podobně jako u přímek v rovině: buď jsou rovnoběžné, příp. 

totožné, nebo vyjde průsečnice a pak jsou různoběžné a my opět spočítáme jejich odchylku.

Přímka a rovina
V takovém případě použijeme buď průsečík, nebo odchylku:

Použití průsečíku:
Jestliže vyjde bod, jsou různoběžné, jestliže vyjde nekonečno bodů, leží přímka v rovině, pokud 

nevyjde žádný bod, jsou přímka s rovinou rovnoběžné.

Použití odchylky:
Vyjde-li β (viz výše) v intervalu <0; π/2), jsou různoběžné a my už máme i odchylku; pokud β = 

π/2, přímka s rovinou jsou rovnoběžné a my pro upřesnění polohy přímky dosadíme libovolný bod 
přímky do rovnice roviny; pokud bod leží v rovině, leží i celá přímka v rovině, pokud bod v rovině 
neleží, leží i přímka mimo rovinu.

Přímka a kuželosečka
Vypočítáme průsečík(y) přímky a kuželozečky a výsledek určíme podle jejich počtu:

2 průs. => sečna
1 průs. => tečna*

bez průs. => vnější přímka
*) U paraboly to může být i přímka rovnoběžná s osou.

Polorovina a poloprostor
Pokud máme přímku (vše platí i pro rovinu - o úrověň výš) danou obecnou rovnicí

ax + by + c = 0,
definuje jednu polorovinu nerovice

ax + by + c ≥ 0
a druhou polorovinu nerovnice

ax + by + c ≤ 0.


