
 
 

      
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika, Deskriptivní geometrie 

Téma: Odchylka rovin 

Věk žáků: 15 – 19 let 

Časová dotace: 30 min 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
PC s dataprojektorem pro učitele (není podmínkou); 
kalkulačky, rýsovací pomůcky pro žáky 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- goniometrické funkce ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku 
- vnější úhel v trojúhelníku 
- základy kótovaného promítání 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- schopnost rozlišit různé pohledy na týž objekt 
- schopnost vyčíst z technické dokumentace potřebné technické 

údaje o objektu 
- aplikace řešení pravoúhlého trojúhelníka při řešení problému 

ve 3D 
- osvojení odborné terminologie stavební praxe mostů 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

Půdorys, nárys, příčný řez apod. jsou nedílnou součástí stavební 
praxe. 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 
 

České Budějovice se mohou pochlubit více jak 140 mosty, z toho 9 vede přes Vltavu a jeden z nich 
(obr. 1) bude hlavním hrdinou naší matematické úlohy.  
Konstrukční řešení lávky tvoří netradičně jeden skloněný parabolický oblouk zapuštěný do 
ocelobetonové mostovky. Obloukové rozpětí je 53,2 m a vzepětí 8 m. Je tvořen ocelovou rourou 
průměru 355,6 mm; mostovka pak dvěma okrajovými ocelovými rourami průměrů 508 a 355,6 
mm, které jsou spojeny příhradou [1]. Jeden z technických nákresů ukazuje příčný řez mostu 
(obr. 2), druhý jeho půdorys (obr. 3). 

 

 

Úkol: 

Určete sklon mostního oblouku od roviny mostovky. Úlohu řešte početně a graficky. 

 

 

 

Obrázek 1 – Lávka v Českých Budějovicích 
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Obrázek 2 – Příčný řez mostu 

Obrázek 3 – Půdorys mostu 
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METODICKÉ POKYNY  
Pokud vynecháme konstrukční řešení, PL lze použít i na skupinovou práci. Při volbě konstrukčního 
řešení je třeba žákům připravit předtištěný půdorys mostu a upozornit na užití správného měřítka 
při vlastní konstrukci. 
 

VZOROVÉ ŘEŠENÍ 
V příčném řezu mostu vidíme obě roviny jako přímky, čímž situaci převádíme z prostoru do roviny. 
Z nákresu příčného řezu zjistíme důležité údaje pro výpočet vnějšího úhlu pravoúhlého 
trojúhelníka a provedeme rozbor úlohy (obr. 4). 

 

Hledaný úhel φ je v pravoúhlém trojúhelníku ABC 
vnějším úhlem k úhlu γ, který spočítáme užitím 
goniometrické funkce tangens. 

 

𝜑𝜑 = 180°− arctg �
7,335
3,42 � ≈ 115° 

 
Pro konstrukční zpracování bude vhodný nákres půdorysu objektu. Uvažujme mostovku jako 
rovinu (ve skutečnosti tomu tak není, je třeba, aby byla z plochy mostovky odváděna voda, proto 
je tato plocha mírně zakřivená), kterou ztotožníme s průmětnou. Druhou rovinu tvoří mostní 
oblouk. Průsečnice těchto rovin je stopa roviny oblouku, v reálu jedna z rour ohraničujících 
mostovku. Máme za úkol sestrojit úhel mezi dvěma rovinami. Např. vrcholem  V paraboly vedeme 
spádovou přímku s, jejíž promítací rovinu (v tomto případě kolmou k průmětně – rovině mostovky) 
otočíme do průmětny (sklopíme). Hledaným sklonem je jeden z úhlů, které svírají spádová přímka 
s a její sklopený obraz (s), znázorněný čerchovaně. Celou situaci vidíme na obr. 5 vytvořeném 
v programu Geogebra. 

 

Obrázek 4 – Náčrtek 

Obrázek 5 – Konstrukční počítačové řešení odchylky mostního oblouku 
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