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Abstrakt: Hyperbolický paraboloid jako jedna ze zborcených ploch přímkových. Technická 
praxe jej na rozdíl od matematického zadání rovnicí konstruuje definováním přímkové 
plochy, jejíž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. 
Na hyperbolickém paraboloidu pak existují dva systémy tvořících přímek, tzv. regulů. Že se 
jedná o zborcenou, tedy nerozvinutelnou plochu, znamená, že se neskládá z torzálních 
přímek. To lze jednoduše předvést v Cabri.  

Pomocí programu Cabri 3D lze předvést dynamickou konstrukci přímkové plochy 
hyperbolického paraboloidu za použití nástroje stopa (konkrétně úsečky, resp. přímky), který 
umožní zviditelnění plochy, kterou vytvoří v daném případě libovolný ze dvou systémů 
tvořících přímek. Nástroj stopa můžeme též použít ve spojení s funkcí animace, a tak vytvořit 
hledanou plochu, která nemůže být v tomto programu vytvořena jinými názornými nástroji. 

 
 

V tomto pojednání se nezaměříme na hyperbolický paraboloid z pohledu 
matematického a tedy jeho vyjádření pomocí rovnic, ale náš pohled bude deskriptivně-
geometrický, případně stavebně-technický.  

Hyperbolický paraboloid je jedna ze zborcených, tedy nerozvinutelných, přímkových 
ploch. Plochy přímkové jsou takové plochy, kde každým jejím bodem prochází přímka, která 
celá leží na této ploše. Rozlišení, zda se jedná o plochu rozvinutelnou nebo nerozvinutelnou 
se provádí pomocí torzálních přímek. Torzální přímka plochy je přímka na jejím povrchu, 
v jejíchž bodech jsou tečné roviny plochy totožné. Pokud všechny přímky plochy jsou 
torzální, přímková plocha je rozvinutelná, v opačném případě je nerozvinutelná.  

Hyperbolický paraboloid se v technických oborech definuje jako přímková plocha, 
jejímiž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. 
Konkrétní zadání těchto řídících křivek pak bývá prostřednictvím tzv. zborceného 
čtyřúhelníku. Na povrchu pak existují dva systémy tvořících přímek – dva reguly. 

 

 

 

1. Zborcený čtyřúhelník                  2. Tvořící přímka jednoho regulu    3. Tvořící přímka druhého regulu 
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Každým bodem hyperbolického paraboloidu prochází po jedné přímce obou regulů. 

                                                           

4. Tvořící přímky obou regulů 

Tvrzení, že se jedná o plochu zborcenou lze ukázat na jedné z tvořících přímek 
hyperbolického paraboloidu zobrazením tečných rovin ve dvou různých vybraných bodech 
této přímky. Protože se jedná o roviny různé, zvolená přímka není torzální. 

 

 

5. Tečné roviny na tvořící přímce nerozvinutelné plochy 

 

 

6. Hyperbolické paraboloidy vytvořené pomocí tvořících přímek 

 

Vzhledem k tomu, že žádná přímka hyperbolického paraboloidu není torzální, je tato 
vlastnost ze statického hlediska důvodem jeho častého výskytu ve stavebnictví. Při stavbách 
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přímkových ploch s torzálními přímkami totiž musí být jejich okolí zesíleno. Dalšími důvody 
užití ve stavební praxi je efektnost a poměrně jednoduchá konstrukce hyperbolického 
paraboloidu. 
 
 

Několik příkladů užití hyperbolické paraboloidu v praxi. 
 

                                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plavecký stadion v Českých Budějovicích  8. Autobusové nádraží v Českých Budějovicích

9. Malostranská střecha v Praze

10. Hokejová hala v Calgary, Kanada
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