
 

 

 

      

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  
MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 

 

Předmět: Matematika 

Téma: Analytická geometrie paraboly 

Věk žáků: 16 - 19 

Časová dotace: 15 min 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Tužka, kalkulačka 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- grafické znázornění v Kartézské soustavě souřadné 
- osová rovnice paraboly 
- osvojení pojmů rozpětí a vzepětí oblouku 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- rozvoj čtenářské gramotnosti 
- rozvoj grafického projevu žáka v souřadném systému 
- schopnost aplikace matematiky na reálný problém 

Aplikace tématu 
v reálném životě: 

- stavební praxe mostů 

Zdroje: http://www.inbest.cz/profil-spolecnosti/ 

Autor: 
 
Mgr. Hana Mahnelová, Ph. D. 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

 

Obrázek 1 – Most přes Lužnici v Bechyni (zdroj: http://www.inbest.cz/profil-spolecnosti/ ) 

Od 1. 10. 2014 je Bechyňský most, často označovaný jako Duha nebo Duhový most, prohlášen národní 

kulturní památkou. Jedná se o silniční a současně železniční most, jehož stavba započala v roce 1926, 

slavnostně otevřen byl 28. října 1928, rekonstrukce proběhla v letech 2003 – 2004. Most tvoří jeden 

železobetonový oblouk o rozpětí 90 m a vzepětí 38 m, přičemž jeho nejvyšší bod je asi 50 m nad hladinou 

řeky Lužnice. Předpokládejme, že oblouk je parabolický. 

Načrtněte podélný řez mostu vhodně umístěného do soustavy souřadné a užitím nástrojů analytické 

geometrie zjistěte parametr paraboly. Jak vysoko nad vodní hladinou Lužnice leží ohnisko parabolického 

oblouku? 
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METODICKÉ POKYNY 

Úloha je určena k samostatné práci žáků. 

Rozpětí oblouku představuje maximální vzdálenost např. podpěr, vzepětí je nejkratší vzdálenost vrcholu 

oblouku od spojnice pat podpěr. 

VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Řešení: 

Zvolíme-li umístění konkávní paraboly tak, že vrchol má souřadnice 𝑉[45, 38], obr. 2, pak její rovnice bude 

ve tvaru  

(𝑥 − 45)2 = −2𝑝(𝑦 − 38), kde parametr 𝑝 > 0. 

Dosazením souřadnic bodů 𝐴[0, 0] nebo 𝐵[90, 0] stanovíme parametr 𝑝 =
2025

76
 . Ohnisko je umístěno na 

ose o paraboly a ve vzdálenosti menší o polovinu parametru než je ypsilonová souřadnice vrcholu. Proto 

𝐹 [45,
3751

152
] a jeho vzdálenost od vodní hladiny můžeme vyjádřit například  

3751

152
+ 12, což je přibližně 37 

metrů. 

 

Obrázek 2 – Znázornění mostního oblouku v programu GeoGebra 

 

 


