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Abstrakt: V posledních letech se při výuce prostorové geometrie (stereometrie, analytické 
geometrie v prostoru, konstruktivní geometrie, apod.) stále setkávám se situacemi, že si 
studenti nejsou schopni představit probírané prostorové situace a vzájemné prostorové vztahy. 
Jednou z možností, jak jim pomoci, může být trénování jejich prostorové představivosti za 
pomoci netradičních stereometrických úloh. Příspěvek je věnován ukázce řešení netradičních 
stereometrických úloh za podpory geometrického výukového programu Cabri 3D. 
 

Klíčová slova: prostorová geometrie, prostorová představivost, spontánní stereometrie, 
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Nontraditional stereometric problems in Cabri 3D 

 
Abstract: Teaching spatial geometry (stereometry, analytic geometry in space, constructive 
geometry, etc.) I still face situations, that the students are not able to imagine discussed spatial 
situations and mutual spatial relations, in recent years. One of the ways to help them can be 
training of their space imagination with the assistance of nontraditional stereometric 
problems. This article is dedicated to the sample of solution of some nontraditional 
stereometric problems with the assistance of the geometric software Cabri 3D. 
 

Keywords: spatial geometry, spatial imagination, spontaneous stereometry, geometric solid, 
networks of the solids, movement of the solid, combinatorial geometry of solids, Cabri 3D. 
 
1. Úvod 

Výuka prostorové geometrie způsobuje studentům různých fakult (osobní zkušenosti mám 
s výukou studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a Fakulty strojní) 
Technické univerzity v Liberci čím dál větší potíže. Studenti si ve svých představách velmi 
obtížně vytvářejí prostorové situace úloh, které mají řešit. Důsledkem toho pokulhávají při 
řešení ať už prostorových konstrukčních úloh (např. v Mongeově projekci, axonometrii, …), 
tak i při řešení početních prostorových úloh (analytická geometrie v E3, základy teorie křivek 
a ploch v E3, …). Tj. nejsou schopni navrhnout řešení prostorových úloh, natož potom 
prostorové úlohy řešit v různých typech promítání. Z uvedených skutečností plyne, že je třeba 
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studentům s jejich problémy pomoci. Možných způsobů může být několik. Jednou z možností 
je prostorové situace studentům modelovat pomocí vhodných geometrických programů, další 
z možností je pomoci jim trénovat jejich prostorovou představivost. Za tímto účelem mohou 
velmi vhodně sloužit netradiční stereometrické úlohy – úlohy tzv. spontánní stereometrie. 
 Spontánní stereometrii se věnuje prof. Hejný ve své knize [1]. Můžeme v ní najít jak 
vzorové příklady, tak i náměty dalších příkladů. Inspirace příkladů spontánní stereometrie lze 
nalézt také mimo jiné v zadáních matematických olympiád, v knihách matematických 
hlavolamů, apod. 
 Příklady spontánní stereometrie lze studentům zadávat např. formou matematických 
rozcviček na začátcích hodin. Studenti mohou řešit zmiňované příklady nejprve samostatně 
pouze ve svých představách, po chvíli je možné s nimi řešení hromadně zkontrolovat. Učitel 
může mít řešení předem připravené, tj. prostorové situace znázorňující řešení příslušných úloh 
spontánní stereometrie může mít vymodelované např. v některém vhodném geometrickém 
programu. K modelování prostorových situací a vztahů spontánní stereometrie mi připadá 
velmi vhodný geometrický program Cabri 3D, neboť nabízí pohledy na prostorové situace 
z různých úhlů pohledu.  
  
2. Spontánní stereometrie  

V této kapitole dodržuji částečné členění spontánní stereometrie dle knihy [1] prof. Hejného. 
 Pro vybrané části spontánní stereometrie uvádím několik netradičních stereometrických 
úloh – tj. několik úloh spontánní stereometrie (zadání i řešení). Grafická znázornění zadání, 
resp. řešení jednotlivých příkladů jsou vymodelována v programu Cabri 3D a do článku jsou 
vložena staticky. Během vyučovacích hodin může učitel studentům spouštět dynamické 
applety zobrazených prostorových situací přímo z programu Cabri 3D, anebo je může 
spouštět z internetových prohlížečů v podobě exportovaných html souborů z programu Cabri 
3D. Studentům tak může učitel přiblížit prostorovou scénu zobrazující zadání, ev. řešení 
úlohy dle potřeby. 
 
2.1 Geometrické těleso  

Část spontánní stereometrie nazvaná Geometrické těleso je věnovaná modelování těles podle 
obrázku či předlohy; zobrazování těles ve volném rovnoběžném promítání (VRP), pomocí 
kótového zápisu, půdorysem nárysem a bokorysem; skládání a rozkládání těles; …  
 
Úloha 2.1.1:  
Pomocí kostek vymodelujte a posléze ve VRP zobrazte krychlové těleso zapsané pomocí 
následujícího kótového zápisu:   

a)                                                                               b) 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: a) Kótový zápis krychlového tělesa (zadání); b) zobrazení krychlového tělesa ve VRP (řešení) 
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Úloha 2.1.2: 
Existuje těleso, jehož hranicí je sjednocení konečného počtu shodných čtverců? Uveďte 
alespoň dva příklady. 
 
Řešení: Všeobecně známým příkladem tělesa požadovaných vlastností je krychle (viz obr. 
2a). Na první pohled se zdá, že další taková tělesa neexistují. Tato domněnka není správná. 
Nekonvexních těles, jejichž hranice se skládají ze shodných čtverců, lze sestavit libovolně 
mnoho. Jednou možností je např. prostorový kříž (viz obr. 2b), dalšími možnostmi jsou např. 
tělesa, která jsou k sobě připojena pomocí hran, jeden příklad takového tělesa je na obr. 2c. 

a) b)  c) 
  
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 2: Příklady krychlových těles požadovaných vlastností 
 
Úloha 2.1.3: 
Ve VRP zobrazte těleso, jehož šesti stěnami jsou čtverce ležící ve stěnách krychle a 
zbývajícími osmi stěnami jsou rovnostranné trojúhelníky.  

 
Řešení: Nejprve zobrazíme krychli ve VRP. Uvědomíme-li si, že stěnami nově vzniklého 
tělesa mají být čtverce, ležící ve stěnách původní krychle, a rovnostranné trojúhelníky, je 
zřejmé, že čtvercové stěny nově vznikajícího tělesa nemohou splývat se stěnami původní 
krychle. Musí být tedy nějakým způsobem natočeny. Připomeneme-li si, že zbývajícími 
stěnami mají být rovnostranné trojúhelníky, dojdeme k závěru, že vrcholy čtvercových stěn 
nově vznikajícího tělesa budou středy hran původní krychle. Hledané těleso je znázorněno  
na obr. 3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Těleso s požadovanými stěnami 
 
Úloha 2.1.4:  (Z ptačí perspektivy) 
Který ze tří obrázků odpovídá pohledu na sestavu objektů shora? 
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Obr. 4: Sestava objektů; A, B, C – tři pohledy na sestavu shora (tři půdorysy sestavy) 

 
Řešení: Správným pohledem na danou sestavu shora je pohled C, což lze velmi snadno ověřit 
pohybem jednotlivých scén v programu Cabri 3D.  
 
Úloha 2.1.5:   
Je dána skleněná krychle a na ní je přilepena červená stuha. Je dán půdorys (pohled shora), 
nárys (pohled zepředu) a bokorys (pohled z boku) dané krychle. Přilepenou stuhu zakreslete 
na krychli zobrazenou ve VRP. 

 půdorys nárys bokorys 
   
 
 
 
 
 

Obr. 5: Půdorys, nárys a bokorys skleněné krychle s přilepenou červenou stuhou 
 

Řešení: Řešení úlohy je jednoznačné a je zobrazeno na obr. 6.  
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6: Skleněná krychle ve VRP s přilepenou červenou stuhou 
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Úloha 2.1.6:   
Krychle je složená z 27 menších shodných krychlí. Rozebíráme ji tak, že nejprve odstraníme 
všechny krychle, které se nedotýkají dalších krychlí tělesa dvěma protilehlými stěnami. Nově 
vzniklé těleso rozebíráme podle stejného pravidla. Po kolika krocích bude původní krychle 
rozebraná? 
 
Řešení: Na obr. 7b se svými dvěma protilehlými stěnami nedotýkají dalších krychlí tělesa 
pouze všechny „rohové krychle“. Proto se v prvním kroku odstraní všech 8 „rohových 
krychlí“. Vznikne tak krychlové těleso zobrazené na obr. 7c. Z tohoto krychlového tělesa lze 
podle uvedeného pravidla odebrat 12 tmavě modrých krychlí. Odeberou-li se zobrazené 
tmavě modré krychle (viz obr. 7d), obdržíme tzv. prostorový kříž, viz obr. 7e. Z prostorového 
kříže se může ve třetím kroku rozebírání odebrat 6 tmavě modrých krychlí (viz obr. 7f).  
Po jejich odebrání zbude z původní krychle pouze jedna menší krychle, obr. 7g, která se 
odebere v posledním čtvrtém kroku. Velkou krychli lze tedy úplně rozebrat žádaným 
způsobem ve čtyřech krocích. 

a) b) c) d) e) f) g) 
 

 
 

Obr. 7: Postupný proces rozebírání krychle dle daného pravidla 
 
Úloha 2.1.7:   
Rozhodněte, zda je možné odebrat z krychle složené z 27 menších shodných krychlí 1 krychli, 
2 krychle, … 14 krychlí tak, aby vzniklá krychlová tělesa měla stejný povrch jako má 
původní krychle. Pro každou ze14 možností nakreslete nově vzniklé krychlové těleso ve VRP.  
 
Řešení: Původní krychle má povrch složený ze 6 x 9 = 54 stěn menších krychlí. A také 
všechna krychlová tělesa na obr. 8 mají svůj povrch tvořený z 54 stěn menších krychlí. 
Odebereme-li z velké krychle jednu menší krychli, která tvoří povrch velké krychle třemi 
svými stěnami, povrch nově vzniklého krychlového tělesa je dorovnán stejným počtem stěn, 
které se po odebrání menší krychle odkryly. A proto vždy, když odebereme menší krychli, 
která se před svým odejmutím dotýkala krychlového tělesa právě třemi svými stěnami, zůstal 
povrch nově vzniklého krychlového tělesa stejný, jako byl povrch předcházejícího 
krychlového tělesa, tedy jako byl povrch původní krychle. Jednotlivá krychlová tělesa ve 
VRP jsou pomocí programu Cabri 3D zobrazena na obr. 8. 
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Obr. 8: Jednotlivá krychlová tělesa rozebraná dle daného pravidla  
 
2.2 Sítě těles 

Část spontánní stereometrie nazvaná Sítě těles se zabývá tvorbou sítí těles; konstrukcemi těles 
ze sítí; manipulacemi se sítěmi těles; … 
 
Úloha 2.2.1: (vytvoření sítě krychle) 
Ze které sítě je možné složit krychli v podobě hrací kostky (tj. stěny krychle jsou označeny 
čísly 1 až 6: 1 – zadní stěna, 2 – horní podstava, 3 – levá boční stěna, 4 – pravá 
boční stěna, 5 – spodní podstava, 6 – přední stěna)? 

 
 

Obr. 9: Hrací kostka, A, B, C – sítě hracích kostek  
 
Řešení: Pomocí dynamických nástrojů programu Cabri 3D lze každou z rozložených sítí 
kostky složit zase v celou kostku. Porovnáním jednotlivých složených kostek s danou modrou 
kostkou je zřejmé, že správným řešením je síť c), tj. modrou kostku je možné složit ze sítě c). 

 

 

 

 

Obr. 10: Složení hrací kostky ze sítě 
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Úloha 2.2.2: (konstrukce tělesa ze sítě) 
Která krychle odpovídá zobrazené síti? 
 a)  b)  c)  

 
 
 

 

 

 

Obr. 11: Síť krychle; tři různé krychle 
 
Řešení: Pomocí dynamických nástrojů programu Cabri 3D lze danou síť složit v krychli. 
Porovnáním složené krychle s danými krychlemi je zřejmé, že správnou krychlí je krychle 
pod písmenem a). Složením dané krychle nemůžeme nikdy získat krychli, jejímiž sousedními 
stěnami by byly stěny s kružnicemi, a ani krychli, která by měla tři sousední stěny bez 
kružnice na ani jedné z nich. 
 
Úloha 2.2.3: (zakreslení prvků do sítě) 
Na obrázku jsou znázorněny dvě krychle s různým barevným značením vybraných objektů. 
Dále jsou znázorněny sítě krychlí, v nichž je vždy označena pouze dolní podstava 
jednotlivých krychlí. Do sítí doplňte barevně označené objekty krychlí.  
 

a)   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12: Krychle včetně jejich barevně vyznačených objektů a prázdné sítě krychlí 
 
Řešení: Pomocí nástroje „Síť mnohostěnu“ programu Cabri 3D lze danou krychli rozložit na 
síť. Krychle se rozvinou do svých sítí včetně svých barevně vyznačených objektů – viz  
obr. 13. 
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a)   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13: Krychle včetně jejich barevně vyznačených objektů; sítě krychlí s barevně vyznačenými objekty 
 

2.3 Pohyb tělesa  

Část spontánní stereometrie nazvaná Pohyb tělesa se věnuje otáčení tělesa; odvalování tělesa, 
zápisu pohybu odvalování tělesa; stopě vytvořené odvalováním tělesa nebo odvalováním části 
tělesa; protahování tělesa různě tvarovanými otvory … 
 
Úloha 2.3.1:  
Hrací kostka má stěny označené od 1 do 6, přičemž součet bodů protějších stěn je vždy 7. 
Najděte nejkratší způsob odvalení krychle tak, aby se dostala správnou stěnou na žluté, modré 
a červené políčko. 

 

Obr. 14: Hrací kostka a plán odvalování 

 
Řešení: Možností nejkratšího způsobu odvalení dané hrací kostky na vyznačená políčka 
plánu odvalování je více. Jsou názorně zobrazeny na obr. 15. 
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Obr. 15: Znázornění nejkratších cest odvalení hrací kostky na daná políčka 
 

Úloha 2.3.2: (stopa vytvořená odvalováním části tělesa) 
Po rovné podložce se má přemístit krychlová bedna postupným odvalováním  
z polohy A do polohy B. Graficky znázorněte, jak se při odvalování bude pohybovat hrana h. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16: Počáteční (A) a koncová (B) poloha krychlové bedny 
 
Řešení: Řešení příkladu je spojené s otáčením tělesa kolem přímky v prostoru. Odvalení 
bedny z polohy A do polohy B tedy znamená postupné odvalení (otočení) krychle o 90° 
kolem os o1, o2, o3 – viz obr. 17a. Na obr. 17b je krychle zobrazena v základních polohách 
před jednotlivými odvaleními kolem os; stopa hrany h dané krychle je znázorněna tmavší 
modrou barvou; stopy krajních bodů úsečky jsou vykresleny červenými křivkami. 

a)   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17: Výsledná stopa vzniklá odvalováním hrany h krychle z polohy A do polohy B 
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2.4 Kombinatorická geometrie těles  

Část spontánní stereometrie nazvaná Kombinatorická geometrie těles se věnuje vybarvování 
hran tělesa; vybarvování stěn tělesa; kombinatorickým hrám; … 
 
Úloha 2.4.1: (vybarvování stěn tělesa) 
Na obrázku je zobrazené krychlové těleso složené z osmi shodných jednotkových krychlí. 
Kolik čtverců se stranou 1 jednotka tvoří povrch tohoto tělesa? Jaký je nejmenší počet barev, 
kterými je možné vybarvit tyto čtverce tak, aby žádné dva, které mají společnou stranu, 
nebyly vybarvené stejnou barvou? Způsob vybarvení popište nebo zakreslete. 

 

Obr. 18: Dané krychlové těleso, které obarvíme dle zadaných pravidel 

Řešení: Povrch tělesa tvoří celkem 32 jednotkových čtverců. Těchto 32 jednotkových čtverců 
může být vybarveno nejméně třemi barvami tak, aby žádné dva čtverce, které mají společnou 
stranu, nebyly vybarvené stejnou barvou. Že čtverce tvořící povrch tohoto tělesa nelze 
vybarvit dvěma barvami, je možné vidět na „rohových krychlích“, u nichž by musely být dvě 
stejné barvy vedle sebe. Správné řešení je zobrazeno na obr. 19. Protilehlé stěny jednotlivých 
krychlí jsou vybarvené stejnou barvou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19: Obarvené krychlové těleso dle zadaných pravidel 
 

Úloha 2.4.2: (kombinatorická hra – šestibarevná krychle majora Mac Mahona) 
Hra majora Mac Mahona se skládá z 30 stejně velkých krychlí, jejichž stěny jsou natřeny šesti 
barvami. Každá krychle má jednu stěnu oranžovou, druhou červenou, třetí růžovou, čtvrtou 
žlutou, pátou modrou a šestou zelenou. Přitom se každé dvě krychle z této hry od sebe liší 
zbarvením stěn. Z 30 krychlí zvolíme libovolně jednu, která se nazývá předloha – viz obr. 20. 
Ze zbývajících 29 krychlí vyberte 8 krychlí a z nich složte větší krychli obarvenou tak, jak je 
zbarvena předloha. Při skládání se však krychle mohou navzájem dotýkat vždy jen stejně 
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zbarvenými stěnami. Tzn. má-li např. jedna ze základních krychlí horní stěnu žlutou a 
klademe-li na ni další krychli, smí být spodní stěna této krychle opět pouze žlutá. 
 

 

Obr. 20: Libovolně zvolená šestibarevná krychle - předloha 
 
Řešení: Správné řešení šestibarevné krychle majora Mac Mahona je znázorněno na obr. 21. 

 

Obr. 21: Šestibarevná krychle majora Mac Mahona složená dle předlohy (obr. 20) 
 
 
3. Závěr 

Lze shrnout, že k trénování prostorové představivosti studentů jakéhokoliv stupně i zaměření mohou 
velmi vhodně sloužit příklady spontánní stereometrie. V článku byly uvedeny jen vybrané příklady. 
Čtenář jistě najde spoustu podobných vhodných příkladů z oblasti spontánní stereometrie k trénování 
prostorové představivosti.  
 Pro případ, že si studenti nejsou jisti správností svého řešení, či že řešení zadaných úloh vůbec 
nenaleznou, lze s výhodou vymodelovat požadovanou prostorovou situaci např. v geometrickém 
programu Cabri 3D. Hlavním důvodem jeho použití by měla být spíše kontrolní funkce a ne to, že si 
studenti vymodelovanou situaci prohlédnou a na základě toho pak úlohy vyřeší. 
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