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KAPITOLA 1

Axiomatická výstavba geometrie

1. Pred Euklidom

Mnoho storočí pred naším letopočtom: návody na výpočet, bez vysvetlenia, overené
skúsenosťou, že fungujú. Niektoré správne, niektoré nie.

Egypťania: pokročilí v geometrii, správne vedeli vypočítať objem zrezaného ihlana
so štvorcovou podstavou (veď pyramídy, zrátať si materiál). Babylon, India, Čína...

Grécko: filozofia: dialektika = umenie správnej argumentácie. Možno (?) vlyv na
matematiku:

cca 600 pr.n.l: Táles: priniesol matematiku z Egypta do Grécka. “Argumentujme
poriadne aj v matematike.” Pracuje s abstraktnými objektami (úsečky, priamky). Pri-
pisujú sa mu dôkazy viacerých tvrdení (uhly pri základni rovnoramenného trojuholníka
sú zhodné, vrcholové uhly sú zhodné, Tálesova veta, ...)

Tvrdenia a dôkazy sú typické pre starogrécku matematiku... prvá revolúcia v mate-
matike.

cca 550 - 500 pr.n.l: Pytagoras a pytagorejci - prvá teória čísel (kladné racionálne),
plus niečo ako numerológia. Matematika sa začína pestovať ako umenie, nielen kvôli
praktickým výpočtom.

cca 400 pr.n.l.: Platón a jeho Akadémia (filozofická škola). Geometria má významné
postavenie, jej znalosť sa vyžaduje od všetkých v Akadémii, lebo:

• svet myšlienok je dôležitejší než materiálny svet poznávaný zmyslami,
• geometria trénuje myseľ,
• vďaka vytrénovanej mysli môžme korigovať, v čom nás zmysly klamú.

V Platónovej Akadémii boli aj matematici (najvýznamnejší Eudoxus? - z astronómie
urobil matematiku), ktorí začali matematiku axiomatizovať.

cca 300 pr.n.l.: Euklides: Základy.

2. Geometria podľa Euklida

“Pane, niet kráľovskej cesty ku geometrii”

Euklides
(Odpoveď na žiadosť Ptolamaia I. vysvetliť mu svoje Základy rýchlo a ľahko.)

3



4 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA GEOMETRIE

Euklidove Základy v 13 zväzkoch obsahujú súhrn vtedajšieho poznania o rovinnej
geometrii, priestorovej geometrii a teórii čísel. Na geometrii je vystavaná celá mate-
matika (geometrická algebra). Žiadne aplikácie, napriek tomu, že existovali (mechanika,
optika, astronómia...), len čistá matematika. Originál sa nezachoval, poznáme ich z arab-
ských prekladov (15.stor. – prvý preklad z arabčiny), odvtedy vychádzali stále dookola,
štandard pre výučbu geometrie.

Príklad 2.1. Konštrukcia pravidelného šesťuholníka. Vyargumentovať správnosť
konštrukcie:

• päť strán rovných polomeru, treba ukázať že aj šiesta,
• lebo plný uhol je dvakrát priamy,
• lebo súčet uhlov trojuholníka je priamy uhol,
• lebo súhlasné uhly sú zhodné
• lebo ...? kam až ísť?

Axiomatická metóda: pojmy a tvrdenia.
Pojmy: objekty/vlastnosti v geometrii sa definujú pomocou jednoduchších. Príklad:

pre definíciu pravého uhla potrebujeme: priamka, polpriamka, susedné uhly, zhodnosť
uhlov.

Najdôležitejšia definícia syntetickej rovinnej geometrie (bude platiť pre celý semes-
ter):

Definícia 2.2. Dve priamky sa nazývajú rovnobežnými (rovnobežkami), ak nemajú
spoločný bod.

Tvrdenia: ukážeme, že dokazované tvrdenie vyplýva z iného tvrdenia, ktoré už po-
važujeme za pravdivé.

Potrebujeme teda:

• základné objekty, ktoré nedefinujeme, ale napriek tomu o nich panuje konsenzus,
že čo to je,
• axiómy, postuláty, ktorých pravdivosť sa nespochybňuje,
• pravidlá logiky, t.j. dohodu, čo znamená odvodiť z jedného tvrdenia iné tvrdenie.

Prvé štyri definície Základov:

• Bod je to, čo nemá žiadne časti.
• Priamka (čiara?) je dĺžka bez šírky.
• Konce čiar sú body.
• Priamka je v každom svojom bode rovnaká.

V dnešnom chápaní matematiky tieto charakterizácie priamky a bodu nedávajú zmysel.
Asi to nie je snaha o definíciu, lebo už sa vedelo, že nejaké pojmy musia byť nedefinované.
Už v časoch Euklida totiž tieto “definície” nevyhovovali vtedajším štandardom. Ide
len o snahu v náznakoch popísať, čo si má čitateľ pod daným pojmom predstaviť. V
skutočnosti sa predpokladá, že každý čitateľ/poslucháč vie, čo si má pod týmito pojmami
predstaviť. Sám Euklides sa na tieto “definície” neskôr vôbec neodkazuje.

Základné tvrdenia (postuláty) rovinnej geometrie:

E1: Od ktoréhokoľvek bodu ku ktorémukoľvek bodu možno viesť priamku.
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E2: A priamku možno neohraničene na obe strany predĺžiť.
E3: A z akéhokoľvek bodu a akýmkoľvek polomerom možno narysovať kružnicu.
E4: A každé dva pravé uhly sú navzájom zhodné.
E5: A keď priamka pretínajúca dve priamky tvorí s nimi na jednej strane vnútorné

uhly menšie než dva pravé, pretnú sa tieto priamky neohraničene predĺžené na
tej strane, kde súčet uhlov je menší než dva pravé.

Explicitne sa postuluje len existencia konštruovaných objektov, v skutočnosti Euklides
mlčky predpokladá aj jednoznačnosť a využíva ju v dôkazoch. Preto neskoršie komentáre
zahŕňajú aj jednoznačnosť.

Za postulátmi nasledujú všeobecné pojmy alebo zásady, tzv. axiómy:

(1) Ak sa dve rovnajú tretiemu, rovnajú sa aj navzájom.
(2) A ak sa rovným pridá rovné, sú aj celky rovné.
(3) A ak sa od rovných odnímu rovné, sú aj celky rovné.
(4) A útvary, ktoré sa (pohybom?) stotožňujú, sú navzájom rovné.
(5) A celok je väčší ako časť.

(byť rovný... mať rovnakú mieru? dĺžku, veľkosť, obsah...) Niekedy sa uvádza viac axióm
(k nerovným pričítať rovné, dvojnásobky a polovice rovných sú rovné).

Druhý postulát hovorí, že každú úsečku možno ľubovoľne predĺžiť, podľa potreby.
Postulát hovorí o potenciálnom nekonečne. Grécka matematika neuznáva aktuálne ne-
konečno! Trvalo veľmi dlho, kým sa matematici zmierili s pojmom nekonečna.

Tretí postulát by sme dnes už vynechali a na charakterizáciu kružnice (t.j. množiny
bodov spĺňajúcej nejakú vlastnosť) by sme sa už odkázali do teórie množín.

Prvé tri postuláty sú viac-menej pokynmi ku konštrukcii:

• Narysovať priamku prechádzajúcu dvoma danými bodmi.
• Ľubovoľne predĺžiť úsečku.
• Narysovať kružnicu s daným stredom a polomerom.

Pri formulovaní ďalších postulátov by sa patrilo dodefinovať nové pojmy:

• K štvrtému postulátu “byť zhodný”, polpriamku, opačné polpriamky, susedné
uhly, pravý uhol.
• K piatemu postulátu “ležať na jednej strane”... čo je to “ležať na jednej strane”?

Moderná verzia piateho postulátu:

E5: Pre danú priamku a daný bod neležiaci na tejto priamke existuje práve jedna
priamka prechádzajúca týmto bodom, ktorá je rovnobežná so zadanou priam-
kou.

Prvé štyri postuláty popisujú skúsenosť z rysovania. Piaty sa svojou komplikova-
nosťou od nich výrazne líši. (Treba priamky predlžovať, aby sme si overili, že axióma
je naozaj pravdivá - dokedy ich predlžovať?) Sám Euklides sa jej vo svojich dôkazoch
vyhýbal, pokiaľ to len šlo. Kvôli svojej komplikovanosti (nie je až taký jednoduchý a
zrejmý ako ostatné) sa matematici nejakú dobu (asi 2000 rokov) snažili piaty postulát
dokázať z predchádzajúcich alebo ho aspoň nahradiť niečím jednoduchším, zjavnejším.
Neúspešne.
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Príklad 2.3. Adrien-Marie Legendre (1752-1833) – jeden z najlepších matematikov
svojho času. Publikoval asi 20 pokusov o dôkaz piateho Euklidovho postulátu. Toto je
jeden z nich:

Daná je priamka p a bod A na nej neležiaci. Veďme bodom A kolmicu na priamku
p, pretne ju v bode B. Nech q je priamka prechádzajúca bodom A a kolmá na priamku←→
AB. Potom q ‖ p. Nech r je iná priamka prechádzajúca bodom A, r 6= q. Ukážeme, že
priamka r pretína priamku p.

Nech
−−→
AX je polpriamka na r ležiaca na tej istej strane od q ako bod B. Nech X ′ je

bod na opačnej strane
←→
AB ako X taký, že ∠BAX ′ ∼= ∠BAX. Potom B leží vo vnútri

uhla XAX ′. Keďže p prechádza bodom B, pretína aspoň jedno z ramien tohto uhla. Ak
p pretína

−−→
AX, tak p pretína r, a teda r 6‖ p, hotovo. Nech teda p nepretína

−−→
AX a pretína

−−→
AX ′ v bode Y ′. Nech Y je bod na

−−→
AX taký, že AY ∼= AY ′. Potom 4BAY ∼= 4BAY ′

(sus), teda uhol ABY je pravý, čiže je Y je priesečník priamok r a p.

p
B

qA

X ′

Y ′

r

X
Y

Obr. 1. Legendrov pokus o dôkaz piateho postulátu

Formulácia geometrie v Euklidových Základoch: konštrukcie pomocou pravítka a
kružidla.

Pravítko: bez merania, bez rysky: vieme pomocou pravítka narysovať priamku, ak
poznáme dva body na nej.

Kružidlo: tzv. kolabujúce, vieme narysovať kružnicu, ak poznáme stred a jeden bod
na obvode.

Dokazované tvrdenia v Základoch mali často tiež formu konštrukcie, napr.

I.1 Skonštruovať rovnostranný trojuholník s danou stranou.
I.2 Z daného bodu narysovať úsečku zhodnú s danou úsečkou.
I.4 sus.
I.9 Bisekcia uhla.

I.10 Bisekcia úsečky.
I.22 Skonštruovať trojuholník so stranami daných dĺžok, pokiaľ súčet dvoch je vždy

väčší ako tretia. (V konštrukcii sa Euklides nikde na trojuholníkovú nerovnosť
neodkazuje.)

I.46 Skonštruovať štvorec s danou stranou.

Iné boli popismi vlastností a vzťahov:

I.5 Uhly pri základni rovnoramenného trojuholníka sú zhodné.
I.17 Súčet ľubovoľných dvoch uhlov v trojuholníku je menší než dva pravé uhly.
I.32 Súčet uhlov v trojuholníku je rovný dvom pravým uhlom.
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I.47 Pytagorova veta.
III.5 Ak sa dve kružnice pretínajú, potom nemajú spoločný stred.
III.21 Obvodové uhly zostrojené nad spoločnou tetivou sú zhodné.
III.22 Súčet protiľahlých uhlov štvoruholíka vpísaného do kružnice je rovný dvom

pravým uhlom.

Slávne problémy antickej geometrie (konštrukcie pomocou kružidla a pravítka):

• trisekcia uhla,
• kvadratúra kruhu,
• duplicita kocky.

Neriešiteľnosť vo všeobecnosti bola ukázaná až po zavedení súradníc a následného pre-
kladu problémov do jazyka algebry.

Konštrukcia pravidelného n-uholníka: pre n = 3, 4, 5, 6 je konštrukcia uvedená v
Euklidových základoch, plus vždy keď sa počet vrcholov zdvojnásobí, lebo bisekcia uhla.

Poznámka 2.4. Pri konštrukcii pravidelného päťuholníka kľúčovú úlohu hrá kon-
štrukcia zlatého rezu (zlatého pomeru): Úsečka AB je bodom C ∈ AB rozdelená v
zlatom pomere, keď pre dĺžky úsečiek a = |AC|, b = |BC| platí

a : b = (a+ b) : a.

Ak pomer a/b označíme ϕ, potom ľahko odvodíme, že

ϕ =
1 +
√
5

2
.

Poznámka 2.5. Pravidelný 7-uholník sa už zostrojiť nedá.
Gauss, 1796: konštrukcia pravidelného 17-uholníka + podmienky konštruovateľnosti

pravidelného n-uholníka, dôkaz ale nepublikoval.

3. Po Euklidovi

Arabi: algebra.
Geometria a algebra existovali izolovane. Súradnice už existovali. Descartes, Fermat:

prepojenie geometrie s algebrou pomocou súradníc (analytická geometria).
1637: Descartes : Discourse on Method: filozofická rozprava o hľadaní a rozpoznávaní

poznania. Vízia: pomocou algebry zriešiť všetky problémy klasickej gréckej geometrie.
“Analytická geometria”, lebo “analytická metóda”. Dnes by sme to skôr nazvali “súrad-
nicová geometria” .

Dôkazy v analytickej geometrii sú v porovnaní s tými v syntetickej pomerne mecha-
nické výpočty.

19.stor: veľká debata v projektívnej geometrii, či je správny syntetický prístup alebo
algebraický (t.j. analytická geometria). Poncelet (revízia projektívnej geometrie, prišiel
s konceptom nevlastného bodu ako priesečníka rovnobežiek, zaviedol kružnicové body):
vášnivý zástanca syntetického prístupu, po jeho smrti sa našli jeho súkromné poznámky,
podľa ktorých pri niektorých svojich objavoch použil algebru.
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Hilbertova axiomatika geometrie

Po objavení neeuklidovských geometrií vzniká potreba hlbšie preskúmať Euklidove
axiómy a dôsledne doplniť medzery.

1899: David Hilbert: Grundlagen der Geometrie (Základy geometrie)
Bod, priamka atď. sú objekty, ktoré zvlášť nedefinujeme, sú popísané axiómami,

vlastnosťami, ktoré majú spĺňať.
Požiadavky na axiomatický systém (vlastnosti axiomatického systému):

• bezrozpornosť = konzistentnosť – úplne bezpodmienečne!
• nezávislosť (žiadna axióma nie je dokázateľná pomocou ostatných)
• úplnosť (buď je dokázateľné dané tvrdenie alebo jeho negácia)
• kategorickosť (všetky modely sú navzájom izomorfné)
• iné: jednoduchosť (estetická záležitosť), názornosť (tiež estetická záležitosť) ...

Axiomatický systém je konzistentný, ak nie je možné z axióm ukázať spor (čiže
tvrdenie aj jeho negáciu)

Nekonzistentný (= sporný) axiomatický systém (t.j. je možné z axióm dospieť k
sporu): dá sa dokázať ľubovoľné tvrdenie (sporom, lebo čokoľvek predpokládáme, vieme
dospieť k sporu, čiže sme ukázali opak predpokladu). Taký axiomatický systém je bez-
cenný.

Postupy (len niektoré) pri dokazovaní (pravidlá logiky, čo to znamená z daných
tvrdení dokázať ďalšie):

• modus ponens, viď matematická indukcia
• zákon vylúčenia tretieho
• dôkaz sporom: “reducto ad absurdum” – má svoje opodstatnenie v zákone
vylúčenia tretieho
• rozbor prípadov (case distinction)
• ...
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1. Axiómy incidencie

Nedefinované pojmy:

• bod,
• priamka,
• incidencia:

– “bod B a priamka p sú incidentné”
– “bod B leží na priamke p”
– “priamka p prechádza bodom B”
– “B ∈ p”.

Axiómy:

I1: Každými dvoma rôznymi bodmi prechádza práve jedna priamka.
I2: Na každej priamke ležia aspoň dva rôzne body.
I3: Existujú také tri body, že žiadna priamka neprechádza všetkými troma.

Poznámka 1.1. I1 je u Hilberta rozdelená na dve axiómy: existencia a jednoznač-
nosť. I2 a I3 sú u Hilberta spojené do jednej axiómy, rozšírené ešte o analogické tvrdenie
v 3D priestore.

Definícia 1.2. Body B1, B2, B3, . . . sú kolineárne, ak existuje priamka so všetkými
týmito bodmi incidentná.

I3: Existujú tri nekolineárne body.

Koľko spoločných bodov môžu mať dve rôzne priamky?

Tvrdenie 1.3. Ak p, q sú dve rôzne priamky, potom p a q majú najviac jeden
spoločný bod.

Dôkaz.

• Nech A ∈ p aj A ∈ q a tiež B ∈ p aj B ∈ q.
• Nech

←→
AB je priamka určená bodmi A a B (axióma I1, existencia).

• Potom
←→
AB = p, lebo A,B ∈ p (axióma I1, jednoznačnosť).

• Podobne zistíme, že
←→
AB = q,

• a teda priamky p a q sú totožné.

�

Máme tzv. incidenčnú geometriu.

2. Modely incidenčnej geometrie

Interpretácia pojmov “bod”, “priamka”, “incidencia”: priradíme im nejaký kon-
krétny význam. Ak sú axiómy v tejto interpretácii (geometrii) pravdivé, potom je to
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model daného axiomatického systému. Všetko, čo vieme dokázať vychádzajúc z axióm,
je potom pravdivé aj v modeli, nemusíme to overovať.

Ak máme tvrdenie (zatiaľ bez dôkazu) a rozhodujeme sa o jeho pravdivosti, tak
predtým ako sa pustíme do dokazovania, je rozumné si jeho platnosť najprv overiť na
modeli.

Ak chceme ukázať konzistentnosť axiomatického systému, mali by sme overiť, že
spor sa z axióm odvodiť nedá. V praxi sa bezrozpornosť overuje pomocou modelov. Ak
nájdeme model, axiomatický systém je konzistentný (bezrozporný): máme “svet”, ktorý
zodpovedá axiómam, a nie všetko sa v ňom dá ukázať.

2.1. Trojbodová geometria. A,B,C sú body a {A,B}, {A,C}, {B,C} sú priamky.
Incidencia: zjavná. Ide o model incidenčnej geometrie (overíme axiómy). Teda incidenčná
geometria je bezrozporná (konzistentná).

Euklidov postulát o rovnobežkách neplatí. T.j. tvrdenie “daným bodom prechádza
práve jedna rovnobežka k danej priamke” sa určite nedá dokázať.

Kompletný graf s troma vrcholmi: v podstate ten istý model.

Definícia 2.1. Dve incidenčné geometrie sú izomorfné, ak existuje bijekcia medzi
bodmi a priamkami zachovávajúca incidenciu. Formálne: ϕ : M1 →M2 je izomorfizmus
incidenčných geometrií (modelov), ak ϕ bijektívne zobrazí body modelu M1 na body
modelu M2, priamky M1 na priamky M2 a platí, že v M1 bod A leží na priamke p
práve vtedy, keď vM2 leží bod ϕ(A) na priamke ϕ(p).

Izomorfizmus incidenčnej geometrie sa tiež nazýva kolineáciou. V kolineácii sa koli-
neárne body zobrazia na kolineárne body.

Uvedené dva trojbodové modely sú izomorfné.
Dualita: z modelu incidenčnej geometrie skonštruujeme novú geometriu tak, že bod

nahradíme priamkou, priamku bodom, incidenciu zachováme (len „otočíme” smer inci-
dencie).

Duálna geometria k trojbodovej geometrii je tiež modelom incidenčnej geometrie.
Tento je izomorfný s pôvodným modelom.

Všetky trojbodové modely incidenčnej geometrie sú navzájom izomorfné. Preto ak
by sme dodali ďaľšiu axiómu „existujú práve tri rôzne body”, axiomatický systém by sa
stal kategorickým.

2.2. Štvorbodová geometria. Body: A,B,C,D, priamky: dvojice bodov. Čiže
ide o kompletný graf so štyrmi vrcholmi.

Euklidov postulát o rovnobežkách platí.
T.j. Euklidov postulát sa nedá ani dokázať ani vyvrátiť len na základe axióm inci-

dencie. Je to nezávislé tvrdenie.
Nezávislosť sa ukazuje podobne ako bezrozpornosť: existenciou modelov.

2.3. Päťbodová geometria. Kompletný graf s piatimi vrcholmi.
Každým bodom vieme k danej priamke viesť dve rovnobežky.
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2.4. Sféra. Bodmi sú body sféry. Priamkami sú kružnice na sfére so stredom v
strede sféry.

Každé dve priamky sa pretínajú v dvoch bodoch, preto nejde o model incidenčnej
geometrie.

Modifikácia:

• body: dvojice {A,A′}, kde A,A′ sú navzájom protiľahlé body na sfére (napr.
severný a južný pól), čiže stotožnili me protiľahlé body,
• priamky: kružnice na sfére so stredom v strede sféry.

Takto dostávame model incidenčnej geometrie. A veľmi dôležitý!

2.5. Algebraické modely incidenčnej geometrie. Afinné roviny nad poľom
Q2,R2, F 2

p , . . . : body sú prvky, t.j. dvojice (a1, a2), priamky sú lineárne rovnice ax +
by + c = 0 ((a, b) 6= (0, 0)), bod leží na priamke, ak je riešením príslušnej lineárnej
rovnice.

Analytická geometria je teda modelom incidenčnej geometrie.
Príklad 2.2. Afinná rovina nad F2 (dvojprvkovým poľom) je ako incidenčná geomet-

ria izomorfná s kompletným grafom nad štyrmi vrcholmi

x = 0

y + 1 = 0

x+ 1 = 0

y = 0

x+ y = 0x+ y + 1 = 0

(0, 0)

(0, 1)

(1, 1)(1, 0)

2.6. Projektívna rovina. Renesancia (cca 15. stor.) – lineárna perspektíva: teória
o projekcii bodov zo scény (3D) na plátno (2D). Matematické pozadie sa volá projektívna
geometria. Rovnobežky sa v nej môžu preťať... “pretínajú sa v nekonečne”

Majme R2 – klasická rovina, v ktorej platí piaty Euklidov postulát. Uvažujme reláciu
na priamkach (rozšírená rovnobežnosť):

p ∼ q práve vtedy, keď p = q alebo p ‖ q.
Potom ∼ je reláciou ekvivalencie: reflexívnosť a symetrickosť sú zjavné, tranzitívnosť:
nech p, q, r sú navzájom rôzne (inak je to triviálne) a nech p ‖ q a q ‖ r. Sporom, nech
p 6‖ r, teda p a r sa pretnú v bode B. Potom máme dve rovnobežky ku q cez bod B.

Triedy ekvivalencie sú nové body, o ktoré rozšírime R2. Aby boli splnené axiómy,
tak body v nekonečne musia ležať všetky na priamke v nekonečne: pridáme ju k už
existujúcim priamkam.

Urobili sme tzv. projektívne zúplnenie R2.
Všeobecnejšie: ak máme model incidenčnej geometrie, v ktorom platí Euklidov pos-

tulát rovnobežnosti, potom ho vieme zúplniť na projektívnu rovinu.
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Príklad 2.3. Najmenšia projektívna rovina (tzv. Fanova rovina) vznikne projek-
tívnym zúplnením uvedenej štvorbodovej roviny.
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3. Axiómy usporiadania

Príklad 3.1. Chceli by sme ukázať, že uhly pri základni AB rovnoramenného tro-
juholníka ABC sú zhodné.

• Zostrojíme os ∠ACB.
• Nech D je jej priesečník so základňou AB.
• Ukážeme, že 4ADC a 4BDC sú zhodné.

Odkiaľ vieme, že os ∠ACB naozaj pretne priamku
←→
AB? A ak ju aj pretne, odkiaľ vieme,

že sa tak stane medzi bodmi A a B?

Teóriu o relácii usporiadania bodov vypracoval Moritz Pasch, od neho ju David
Hilbert prebral do svojich Grundlagen.

Nedefinované pojmy:

• usporiadanie bodov: “bod B leží medzi bodmi A a C”, zápis A ∗B ∗ C.

Axiómy:

U1: Ak B leží medzi A a C, potom A,B,C sú tri rôzne kolineárne body a platí
tiež, že B leží medzi C a A.

U2: Pre ľubovoľné navzájom rôzne body A a C existujú body B a D tak, že
A ∗B ∗ C a A ∗ C ∗D.

U3: Pre ľubovoľné tri navzájom rôzne kolineárne body práve jeden z nich leží
medzi zvyšnými dvoma.

U4P: (O chvíľu, treba ešte dodefinovať úsečku, aby sa nám axióma ľahšie formu-
lovala.)

Definícia 3.2. Nech A 6= B. Úsečka AB sú body X také, že A ∗ X ∗ B, spolu s
bodmi A a B. Body A,B sú koncové body úsečky.

Axióma:

U4P: (Paschova axióma, 1882) Nech priamka p neprechádza žiadnym z ne-
kolineárnych bodov A,B,C. Ak p pretína úsečku AB, potom pretína buď
úsečku AC alebo úsečku BC.

Pasch si všimol (Vorlesungen über neuere Geometrie, 1882), že tvrdenie U4P Eukli-
des používa bez dôkazu.

Dôsledok. Každá priamka má aspoň päť bodov.

Definícia 3.3. Nech A 6= B. Polpriamka
−−→
AB pozostáva z bodov úsečky AB a bodov

X takých, že A ∗B ∗X.

Tvrdenie 3.4. Pre ľubovoľné dva rôzne body A,B platí:

(a)
−−→
AB ∩

−−→
BA = AB,
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(b)
−−→
AB ∪

−−→
BA =

←→
AB.

Dôkaz. (a)

• Z definície polpriamky máme AB ⊂
−−→
AB, to isté pre druhú polpriamku.

• Preto AB ⊂
−−→
AB ∩

−−→
BA.

• Pre opačnú inklúciu nech teraz C ∈
−−→
AB ∩

−−→
BA.

• Ak C = A alebo C = B, dokazovaná inklúzia platí.
• Nech teda C 6= A, C 6= B. Z definície polpriamky

−−→
AB tak musí platiť A ∗C ∗B

alebo A ∗B ∗ C.
• Podobne keďže aj C ∈

−−→
BA, tak musí platiť B ∗ C ∗A alebo B ∗A ∗ C.

• Z axiómy U3 potom máme, že C ∈ AB.

(b) Cvičenie. �

Nasledujúci pojem je potrebný k pôvodnej verzii Euklidovej axiómy o rovnobežkách.
Definícia 3.5. Daná je priamka a body A,B neležiace na tejto priamke. Hovoríme,

že body A,B ležia na tej istej strane od danej priamky, ak A = B alebo ak A 6= B
a úsečka AB túto priamku nepretína. Body A,B ležia na opačných stranách od danej
priamky, ak úsečka AB túto priamku pretína, t.j. ak na tejto priamke existuje bod X
tak, že A ∗X ∗B.

Veta 3.6 (separačná vlastnosť v rovine, U4S). Ľubovoľná priamka p delí rovinu
okrem bodov priamky p na dve triedy tak, že body ležia v tej istej triede práve vtedy, keď
ležia na tej istej strane od priamky p. (t.j. neexistuje bod X ∈ p taký, že A ∗X ∗B, kde
A a B sú dané body.)

Pre pohodlnejšiu prácu si separačnú vlastnosť na priamke “rozmeníme na drobné”.
Iná formulácia toho istého tvrdenia:

Veta 3.7 (separačná vlastnosť v rovine, U4S). Pre priamku p a body A,B,C
neležiace na tejto priamke platí:

(i) Ak A a B ležia na tej istej strane od priamky p a B a C ležia na tej istej strane
od priamky p, potom aj A a C ležia na tej istej strane od priamky p.

(ii) Ak A a B ležia na opačných stranách od priamky p a B a C ležia na opačných
stranách od priamky p, potom A a C ležia na tej istej strane od priamky p.

(iii) Ak A a B ležia na opačných stranách od priamky p a B a C ležia na tej istej
strane od priamky p, potom aj A a C ležia na opačných stranách od priamky p.

Dôkaz ekvivalencie Viet 3.6 a 3.7. Tvrdenie (iii) Vety 3.6 je dôsledkom jej tvrdení (i) a
(ii). Stačí teda pracovať s časťami (i) a (ii).

Z Definície 3.5 vyplýva, že pre danú priamku je „ležať na tej istej strane” relácia na
množine všetkých bodov okrem bodov tejto priamky, pričom táto relácia je reflexívna a
symetrická.

Veta 3.6: „ležať na tej istej strane” je relácia ekvivalencie, ktorá rozkladná body
roviny okrem bodov na danej priamke na dve triedy.

Veta 3.7: „ležať na tej istej strane” je relácia, ktorá je symetrická, reflexívna a tran-
zitívna a rozkladá rovinu (okrem p) na maximálne dve triedy.

Pre dôkaz ekvivalencie potrebujeme preto ukázať len to, že dve triedy existujú:
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• nech O ∈ p (I2)
• a nech A /∈ p (dôsledok I3).
• Potom [A] je jedna trieda ekvivalencie.
• Nech B je bod, že A ∗O ∗B (U2).
• Potom A a B neležia na tej istej strane od p, čiže nie sú ekvivalentné,
• a teda [B] je druhá trieda ekvivalencie.

�

Dôkaz Vety 3.7. Ľahko sa presvedčíme, že ak niektoré z bodov A,B,C splývajú, sepa-
račná vlastnosť na priamke platí. Predpokladajme teda, že body A,B a C sú navzájom
rôzne. Najprv uvažujme prípad, že tieto body sú aj nekolineárne.

(i) Nech A,B ležia na tej istej strane od p a tiež nech B,C ležia na tej istej strane od
p. Ak by A a C ležali na opačných stranách od p, potom by podľa U4P musela priamka
p preťať aj úsečku AB alebo úsečku BC, čo je spor s predpokladom. Preto A a C ležia
na tej istej strane od p.

(ii) Nech A a B ležia na opačných stranách od priamky p a nech aj B a C ležia na
opačných stranách od priamky p. Podľa U4P potom priamka p nepretína úsečku AC, a
teda A a C ležia na tej istej strane od p.

p
A

B

C

D
X

Nech teraz sú A,B,C rôzne kolineárne body.
Nech napríklad A a B ležia na tej istej strane
od priamky p a aj B,C ležia na tej istej strane
od p. Nech bod D /∈ p leží na tej istej strane ako
A a nie je kolineárny s bodmi A,B,C. (Exis-
tuje: nech X ∈ p je taký, že X /∈

←→
AB (I2), a

nech D je taký, že A ∗ D ∗ X (U2).) Potom B
je na tej istej strane ako D ((i) pre nekolineárne
body A,B,D), C je na tej istej strane ako D
((i) pre nekolineárne body B,C,D) a C je na
tej istej strane ako A ((i) pre nekolineárne body
A,C,D).

Posledný prípad podobne (cvičenie). �

Definícia 3.8. Polrovina s hranicou p je priamka p spolu s jednou z tried určených
touto priamkou podľa separačnej vlastnosti v rovine. Podrobnejšie, pre priamku p =

←→
AB

a bod C neležiaci na tejto priamke je polrovina
−→
pC =

−−−→
ABC množina bodov X takých,

že C a X ležia na tej istej strane od priamky p (vnútorné body polroviny) spolu s bodmi
priamky p (hranica polroviny).

Teraz chceme ukázať priamkovú analógiu separačnej vlastnosti v rovine, a síce, že
bod na priamke túto delí na dve polpriamky.

Veta 3.9 (o usporiadaní štyroch bodov). Nech A ∗ B ∗ C a A ∗ C ∗D. Potom
B ∗ C ∗D aj A ∗B ∗D.

Dôkaz. Pomocou separačnej vlastnosti v rovine: podobne ako v dôkaze U4S (Veta 3.7)
treba vyliezť do roviny, von z priamky, aby sme dokázali tvrdenie o bodoch na priamke!
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Ak A∗B ∗C a A∗C ∗D, potom B 6= D, inak by sme sa dostali do sporu s U3. Preto
A,B,C,D sú určite štyri rôzne kolineárne body (U1).

p
A

B

C

D

X

• NechX je bod neležiaci na tejto priamke (I3).
• Úsečka AD pretína priamku

←→
XC,

• teda body A aD ležia v opačných polrovinách
od
←→
XC.

• Body A a B musia byť na tej istej strane od←→
XC. (Sporom: ak by boli na opačných, po-
tom úsečka AB by pretínala priamku

←→
XC,

priesečník je nutne bod C, teda A ∗ C ∗ B,
spor s predpokladom.)
• Odtiaľ B,D sú na opačných stranách od

←→
XC,

čiže B ∗ C ∗D.

Podobne (aj s využitím práve ukázaného B ∗C ∗D) sa ukáže, že A ∗B ∗D (cvičenie). �

Dôsledok. Na každej priamke leží nekonečne veľa bodov.

Dôkaz.

• Nech A,B ležia na danej priamke, A 6= B (I1).
• Nech X1 je bod, že A ∗X1 ∗B (U2). Zrejme X1 6= A,X1 6= B (U1).
• Nech X2 je bod, že X1 ∗ X2 ∗ B (U2). Zrejme X2 6= X1, X2 6= B (U1). Podľa
Vety 3.9 potom A ∗X2 ∗B, teda X2 6= A.

Rovnakým spôsobom pokračujeme ďalej v konštruovaní ďalších bodov a dokazovaní, že
novo skonštruovaný bod je rôzny od všetkých doterajších:

p

A BX1 X2 X3
. . .

• (indukčný predpoklad) Nech pre doteraz skoštruované body X1, X2, . . . , Xn

platí Xi ∗Xj ∗B (i < j) a A ∗Xi ∗B.
• (indukčný krok) Nech Xn+1 je bod, že Xn∗Xn+1∗B (U2). Potom z indukčného
predpokladu pomocou Vety 3.9 dostávame tiež, že Xi∗Xn+1∗B a A∗Xn+1∗B,
teda Xn+1 je rôzny od všetkých doposiaľ skonštruovaných bodov.

�

Príklad 3.10. Dôsledkom separačnej vlastnosti na priamke je tvrdenie, že priamka
obsahuje nekonečne veľa bodov. Z axióm U1, U2 a U3 nekonečnosť ešte nevyplýva!
Uvažujme napríklad množinu {0, 1, 2, 3, 4} s aritmetikou modulo 5. Ak definujeme

a ∗ b ∗ c práve vtedy, keď b =
a+ c

2
,

tak axiómy U1,U2,U3 sú splnené. Poučenie: treba si dať veľký pozor na vyhlásenia, ktoré
sa nám zdajú samozrejmé, lebo v skutočnosti nemusia byť ani pravdivé!
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O nasledovnom tvrdení Pasch ukázal, že sa nedá odvodiť z Euklidových postulátov:

Veta 3.11 (Paschova). Nech A ∗B ∗C a B ∗C ∗D. Potom A ∗B ∗D a A ∗C ∗D.

Dôkaz. Ukazuje sa podobne ako Veta 3.9. Cvičenie. �

Tvrdenie 3.12 (separačná vlastnosť na priamke, U*). Nech A ∗B ∗C sú body
na priamke p. Potom každý bod X ∈ p, X 6= B buď X ∈

−−→
BA alebo X ∈

−−→
BC.

Inak sformulované: ak A ∗ B ∗ C sú body na priamke p, potom
−−→
BA ∩

−−→
BC = B a−−→

BA ∪
−−→
BC = p.

Dôkaz.

• Pre polohu bodu X vzhľadom na A,B máme možnosti: X = A, X ∗ A ∗ B,
A ∗X ∗B a A ∗B ∗X.
• Prvé tri možnosti znamenajú, že X ∈

−−→
BA – hotovo.

(1) Nech X /∈
−−→
BA, teda platí A ∗B ∗X.

• Ak X = C, potom X ∈
−−→
BC – hotovo.

• Nech teda X 6= C, nastáva potom práve jedna z možností B ∗C ∗X, B ∗X ∗C
alebo X ∗B ∗ C.
• Prvé dve možnosti znamenajú, že X ∈

−−→
BC – hotovo.

(2) Nech teda X ∗B ∗ C.
• Pre body A,C,X platí práve jedna z možností A ∗C ∗X, A ∗X ∗C, X ∗A ∗C.
• Prvá možnosť spolu s C ∗B ∗X (2) implikuje A ∗C ∗B, spor s predpokladom.
• Druhá možnosť spolu s X ∗B ∗ C (2) implikuje A ∗X ∗B, spor s (1).
• Tretia možnosť spolu s X ∗B ∗A (1) implikuje B ∗A∗C, spor s predpokladom.

�

Preformulovanie separačnej vlastnosti na priamke:

Tvrdenie 3.13 (separačná vlastnosť na priamke, U*). Každý bod B na priamke
p rozdeľuje ostatné body tejto priamky na dve triedy tak, že dva body X a Y neležia v
tej istej triede práve vtedy, keď X ∗B ∗ Y .)

Tvrdenia 3.12 a 3.13 sú za predpokladov I1-3, U1-3 ekvivalentné.

Poznámka 3.14. Separačná vlastnosť na priamke je dôležitá tým, že vďaka nej
vieme body na priamke lineárne usporiadať.

Definícia 3.15. Opačná polpriamka k danej polpriamke
−−→
AB: nech C ∗A∗B, potom

opačnou polpriamkou k
−−→
AB je

−→
AC.

3.1. Modifikácia axióm usporiadania. Platí, že separačná vlastnosť v rovine
(U4S) je (za predpokladu platnosti axióm I1-3, U1-3) ekvivalentná Paschovej axióme.
Vidíme tak, že axiómy U1, U2, U3 a U4P sú ekvivalentné axiómam U1, U2, U3 a U4S.

Ďalej separačnú vlastnosť na priamke (U*) sme (za predpokladu platnosti axióm
I1-3, U1-3) odvodili z Vety 3.9. Naopak, túto vetu ľahko ukážeme, ak predpokladáme
separačnú vlastnosť na priamke (skúste si to!). Platí preto, že separačná vlastnosť na
priamke je ekvivalentná Vete 3.9.
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Paschova veta (3.11) tiež vyplýva zo separačnej vlastnosti na priamke. Odtiaľ vidíme,
že Paschova veta je tiež dôsledkom Vety 3.9 (za predpokladu I1-3, U1-3).

Separačná vlastnosť na priamke je odvoditeľná zo separačnej vlastnosti v rovine, a je
naozaj slabšia, čiže zo separačnej vlastnosti na priamke sa nedá odvodiť U4S. Existujú
geometrie, ktoré nespĺňajú U4, ale separačnú vlastnosť na priamke spĺňajú.

Niektorí autori, ktorí namiesto U4P používajú U4S, uvádzajú ako axiómu aj se-
paračnú vlastnosť na priamke, práve kvôli jej významnosti, aj keď ide v skutočnosti
o tvrdenie, ktoré sa dá odvodiť z I1-3, U1-4. Sada axióm usporiadania vtedy vyzerá
nasledovne: U1, U2, U3, U*, U4S.

Hilbert mal medzi svojimi axiómami usporiadnia pôvodne uvedenú aj nasledovnú, o
ktorej sa však tiež neskôr ukázalo, že je to v skutočnosti tvrdenie:

Tvrdenie 3.16 (Hilbertova vynechaná axióma). Ľubovoľné štyri rôzne koline-
árne body je možné označiť A,B,C,D tak, že platí A ∗ B ∗ C, A ∗ B ∗D, A ∗ C ∗D a
B ∗ C ∗D.

Toto tvrdenie je tiež ekvivalentné separačnej vlastnosti v rovine.
V prípade, že model spĺňa axiómy I1-3, U1-4, hovoríme, že ide o usporiadanú rovinu.

3.2. Modely axióm incidencie a usporiadania.

Príklad 3.17. Konečné geometrie už nevyhovujú (Dôsledok Vety 3.9).

Príklad 3.18. Projektívna rovina s pôvodným (prirodzeným) usporiadaním bodov
nie je model usporiadanej roviny, lebo priamky v nej sú kružnice.

Projektívna rovina však môže byť modelom axióm incidencie a usporiadania, ak
vhodne predefinujeme usporiadanie na priamke ([11]).

Príklad 3.19. Model bez U4S: trojrozmerná geometria. U* je splnená.

Príklad 3.20. Model bez U4S: Dyadické racionálne čísla sú čísla tvaru a/2n, kde
a, n ∈ Z. Pozor, netvoria pole! Nech D sú všetky dyadické čísla, teda Z ⊂ D ⊂ Q.
Model: body: D2. Priamky uvažujeme len tie, ktoré prechádzajú cez dva dyadické body.

Axiómy usporiadania: Ak A,B sú body, potom

• ((a1 + b1)/2, (a2 + b2)/2 ∈ D2 leží medzi A a B.
• (2a1 − b1, 2a2 − b2) je bod z druhej strany od A než B.

Separačná vlastnosť na priamke platí. Paschova axióma neplatí: pre trojuholník s
vrcholmi (1, 0), (−1, 0), (0, 1) priamka y = 2x žiadnym z vrcholov neprechádza a pretína
len jednu stranu.

U* je splnená.

Príklad 3.21. Model usporiadanej roviny: ne-
konečný pás (0, 1)× R.
Je to iný model ako R2 (neizomorfný): niektoré
priamky majú viac rovnobežiek prechádzajúcich
daným bodom.

x

y



20 2. HILBERTOVA AXIOMATIKA GEOMETRIE

Príklad 3.22. Model usporiadanej roviny: Moultonova rovina. Množina bodov je
R2, priamky sú troch druhov:

• priamky (a), kde a ∈ R sú tie isté ako
priamky v R2 s rovnicou x = a, teda
(p1, p2) leží na priamke, ak p1 = a,
• priamky (k, q), kde k, q ∈ R a k ≥ 0 sú
tie isté ako priamky v R2 s rovnicou y =
kx + q, teda (p1, p2) leží na priamke, ak
p2 = kp1 + q,
• priamky (k, q), kde k, q ∈ R a k < 0 sú
„zlomené”: bod (p1, p2) leží na priamke,
ak
– p1 < 0 a p2 = kp1 + q alebo
– p1 ≥ 0 a p2 = 2kp1 + q.

x

y

3.3. Uhol.

Definícia 3.23. Nech A,B,C sú nekolieárne body. Potom polpriamky −→a =
−−→
BA a

−→c =
−−→
BC tvoria uhol pri vrchole B. Označujeme ho ∠ABC, ∠CBA, ∠(−→a ,−→c ), ∠(−→c ,−→a )

prípadne aj ∠B, pokiaľ je z kontextu jasné, ktorými polpriamkami je určený. Polpriamky−−→
BA,

−−→
BC nazývame ramenami uhla.

Vnútro uhla (vnútorné body uhla) ∠ABC je prienik vnútorných bodov polroviny
−−−→
BCA (t.j. bodov ležiacich na tej istej strane od

←→
BC ako bod A) s vnútornými bodmi

bodmi polroviny
−−−→
BAC (t.j. bodmi ležiacimi na tej istej strane od

←→
AB ako bod C).

Vonkajšok uhla (vonkajšie body uhla) ∠ABC sú všetky body roviny okrem polpria-
mok

−−→
BA,

−−→
BC a vnútra ∠ABC.

Poznámka 3.24. Ak polpriamky −→a ,−→c spolu tvoria priamku, t.j. sú navzájom
opačné, nazýva sa toto na strednej škole priamy uhol. My pod pojmom uhol budeme
vždy myslieť uhol, ktorý nie je priamy.

Tak isto pojmy konvexný resp. nekonvexný uhol nebudeme používať, my sa budeme
baviť o uhle spolu s jeho vnútrom resp. vonkajškom.

Veta 3.25 (crossbar theorem, veta o priečke uhla). Nech D je vnútorný bod
uhla ∠BAC. Potom polpriamka

−−→
AD pretína úsečku BC.

A

B

C

D

E

F

Dôkaz. Nech E leží na polpriamke opačnej k
−→
AC, t.j. E ∗ A ∗ C. Pomocou Paschovej

axiómy aplikovanej na 4ECB ukážeme, že priamka
←→
AD pretína úsečku BC.

• Priamka
←→
AD neprechádza bodmi E ani C (lebo E ∗A ∗ C)
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• a ani bodom B (inak by
←→
AD =

←→
AB, a teda D by nebol vnútorným bodom

∠BAC).
• Keďže

←→
AD pretína EC, z Paschovej axiómy pretína práve jednu z úsečiek BE

a BC. Ukážeme, že
←→
AD úsečku BE nepretína.

• Poloha vzhľadom na
←→
AB:

– Všetky body úsečky BE okrem bodu B ležia na tej istej strane od
←→
AB.

– Keďže bod C leží na opačnej strane od
←→
AB ako E (z konštrukcie E),

– ležia všetky body úsečky BE okrem B na opačnej strane od
←→
AB ako C.

– Ďalej všetky body
−−→
AD okrem bodu A ležia zas na tej istej strane od AB

ako bod C.
– Odtiaľ vidíme, že úsečka BE nepretína polpriamku

−−→
AD.

• Poloha vzhľadom na
←→
AC:

– Všetky body úsečky BE okrem bodu E ležia na tej istej strane od
←→
AC ako

bod B.
– Naopak, body polpriamky opačnej k

−−→
AD okrem bodu A ležia na opačnej

strane od
←→
AC ako bod B,

– čiže BE nepretína polpriamku opačnú k
−−→
AD.

• Preto
←→
AD nepretína úsečku BE.

• Preto z Paschovej axiómy
←→
AD pretína úsečku BC, priesečník označme F .

Treba ešte ukázať, že priesečník F leží na polpriamke
−−→
AD.

• Body F a D ležia na tej istej strane od
←→
AC (oba sú na tej istej strane ako B),

• teda buď F = D alebo pre priesečník A priamok
←→
FD a

←→
AC platí buď A ∗F ∗D

alebo A ∗D ∗ F ,
• v každom prípade F leží na

−−→
AD.

�

Poznámka 3.26. Pozor, v predcházdajúcej vete sme nedokázali, že každý bod pol-
priamky

−−→
AD je jej priesečníkom s úsečkou, ktorej koncové body ležia na ramenách uhla!

Kontrapríklad sa dá nájsť v modeli z Príkladu 3.21.

3.4. Lomená čiara, mnohouholník, Jordanova veta.
Definícia 3.27. Lomená čiara pozostáva z úsečiek A0A1, A1A2, . . . An−1An, pre

n ≥ 1. Tiež budeme hovoriť, že ide o lomenú čiaru spájajúcu body A0 a An a označovať
ju A0A1 . . . An.

Ak v lomenej čiare A0A1 . . . An platí, že A0 = An (tzv. uzavretá lomená čiara), po-
tom ju nazývame tiež mnohouholníkom (polygónom). Body A1, . . . , An vtedy nazývame
vrcholmi a úsečky AiAi+1 stranami mnohouholníka. Všetky body na stranách mnohou-
holníka nazývame tiež hranicou mnohouholníka.

Ak v mnohouholníku sú všetky vrcholy navzájom rôzne a okrem spoločného vrchola
žiadne dve strany nezdieľajú spoločný bod, nazývame mnohouholník jednoduchým. Po-
dobne môžme zadefinovať jednoduchú lomenú čiaru.

Pre n = 3, 4, 5, . . . , n nazývame príslušný mnohouholník trojuholníkom, štvoruholní-
kom, päťuholníkom, . . . , n-uholníkom.
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Veta 3.28 (Jordanova, mnohouholníková verzia). Jednoduchý mnohouholník
delí body roviny neležiace na jeho hranici na dve oblasti, tzv. vnútro a vonkajšok tak, že
platí:

• Ak X je vnútorný a Y vonkajší bod, potom každá lomená čiara spájajúca X a
Y obsahuje aspoň jeden bod hranice mnohouholníka.
• Ak X1 a X2 sú oba vnútornými bodmi mnohouholníka, potom existuje lomená

čiara spájajúca body X1 a X2 a nepretínajúca hranicu mnohouholníka. To isté
platí pre dva vonkajšie body Y1 a Y2 mnohouholníka.

Existuje priamka ležiaca celá zvonku mnohouholníka a neexistuje priamka ležiaca celá
vnútri mnohouholníka.

Dôkaz. [5] �

Definícia 3.29. Nech A,B,C sú nekolineárne body. Potom tieto body určujú troj-
uholník ABC, ozn. 4ABC. Jednotlivé úsečky sú strany 4ABC, body A,B,C sú jeho
vrcholy. Vrcholy a strany tvoria spolu hranicu 4ABC. Body, ktoré sú zároveň vnútor-
nými bodmi

−−−→
ABC, vnútornými bodmi

−−−→
BCA a vnútornými bodmi

−−−→
CAB, sa nazývajú

vnútornými bodmi alebo vnútrom 4ABC, a body, ktoré neležia ani na hranici ani vnútri
4ABC, sú vonkajšími bodmi alebo vonkajškom 4ABC.
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4. Axiómy zhodnosti

Nedefinované pojmy:

• zhodnosť úsečiek: AB ∼= CD – úsečky AB a CD sú zhodné,
• zhodnosť uhlov: ∠ABC ∼= ∠DEF – uhly ∠ABC a ∠DEF sú zhodné.

Axiómy:

Z1: Pre ľubovoľné dva rôzne body A, B a polpriamku vychádzajúcu z bodu A′

existuje na tejto polpriamke práve jeden bod B′ taký, že A′B′ ∼= AB.
Z2: Ak AB ∼= A′B′ a AB ∼= A′′B′′, potom A′B′ ∼= A′′B′′. Navyše, každá úsečka

je zhodná sama so sebou: AB ∼= AB.
Z3: Ak A ∗B ∗ C, A′ ∗B′ ∗ C ′, AB ∼= A′B′ a BC ∼= B′C ′, potom AC ∼= A′C ′.
Z4: Pre daný uhol ∠ABC, danú polpriamku

−−→
B′A′ a danú polrovinu ohraničenú

priamkou
←−→
A′B′ existuje práve jedna polpriamka

−−→
B′C ′ v danej polrovine tak,

že ∠A′B′C ′ ∼= ∠ABC.
Z5: Ak ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′ a ∠ABC ∼= ∠A′′B′′C ′′, potom ∠A′B′C ′ ∼=

∠A′′B′′C ′′. Navyše, každý uhol je zhodný sám so sebou: ∠ABC ∼= ∠ABC.
Z6: (prekvapenie! nie, nie je to analógia Z3 pre uhly!) Ak pre trojuholníky
4ABC a 4A′B′C ′ platí, že AB ∼= A′B′, BC ∼= B′C ′ a ∠B ∼= ∠B′, potom
∠A ∼= ∠A′ a ∠C ∼= ∠C ′.

4.1. Axiómy.

Dôsledok. Zhodnosť úsečiek (uhlov) je reláciou ekvivalencie na množine úsečiek
(uhlov).

Dôkaz. Cvičenie. �

U Hilberta sú Z1 a Z4 axiómami existencie. U Euklida to boli konštrukcie, že vieme
preniesť dĺžku úsečky (I.2, presnejšie I.3) resp. veľkosť uhla (tiež niekde v prvej knihe).
Axiómy Z2, Z3 a Z5 sú tvz. všeobecné pojmy (axiómy) u Euklida. Miesto axióm Z1,
Z4 má Euklides (zrejme) tretí postulát: o konštruovateľnosti kružnice. My si kružnicu v
našej axiomatike možeme už zadefinovať.

4.2. Geometria trojuholníkov. Rýchly dôsledok axiómy Z6 je veta sus o zhod-
nosti trojuholníkov.

Definícia 4.1. Hovoríme, že trojuholníky4ABC a4A′B′C ′ sú zhodné, označujeme
4ABC ∼= 4A′B′C ′, ak AB ∼= A′B′, BC ∼= B′C ′, AC ∼= A′C ′, ∠A ∼= ∠A′, ∠B ∼= ∠B′ a
∠C ∼= ∠C ′.

Veta 4.2 (sus). (Základy I.4) Ak pre trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′ platí, že
AB ∼= A′B′, BC ∼= B′C ′ a ∠B ∼= ∠B′, potom sú tieto trojuholníky zhodné.

Poznámka 4.3. Niekedy sa priamo sus zvykne uvádzať namiesto axiómy Z6.

Dôkaz. Zo Z6 máme, že ∠A ∼= ∠A′ a ∠C ∼= ∠C ′. Treba ešte ukázať, že AC ∼= A′C ′.



24 2. HILBERTOVA AXIOMATIKA GEOMETRIE

A B

C

A
′

B
′

C ′

C ′′

• Sporom, nech AC 6∼= A′C ′.
(1) Nech C ′′ ∈

−−→
A′C ′ je taký bod, že AC ∼= A′C ′′, teda C ′′ 6= C ′.

• Uvažujme teraz trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′′. V nich AB ∼= A′B′, AC ∼=
A′C ′′ a ∠BAC ∼= ∠B′A′C ′′.
• Potom podľa Z6 je ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′′,
• čo spolu s predpokladom ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′ podľa axiómy Z5 dáva
• ∠A′B′C ′ ∼= ∠A′B′C ′′.
• Zo Z4 (jedinečnosť) tak máme

−−→
B′C ′ =

−−−→
B′C ′′.

• Potom ale polpriamky
−−→
A′B′ a

−−−→
B′C ′′ ležiace na rôznych priamkach majú dva

spoločné body: C a C ′′, čo je spor s Tvrdením 1.3.

�

Axióma Z6 dáva do súvisu zhodnosť úsečiek a uhlov. Euklides sa snažil sus ukázať
(tvrdenie I.4 v Základoch) bez axiómy Z6. No dôkaz je problematický, používa tzv.
princíp superpozície, ale nikde nie je zaručené, že posúvaním a otáčaním sa dĺžky a
veľkosti uhlov nezmenia!

Axióma Z6 je naozaj nezávislá od ostatných axióm:

Príklad 4.4. Rovina R2 s taxikárskou metrikou pre meranie úsečiek (= Manhat-
tanská metrika, L1 metrika) a štandardným meraním uhlov.

Uvažujme dva trojuholníky:

• 4ABC, kde A = (0, 2), B = (0, 0) a C = (2, 0),
• 4A′B′C ′, kde A′ = (2, 0), B′ = (1, 1) a C ′ = (0, 0).

Platí, že AB ∼= A′B′, BC ∼= B′C ′ a ∠B ∼= ∠B′. Avšak trojuholníky nie sú zhodné, lebo
AC 6∼= A′C ′.

Dôsledok (Pappus). (Základy I.5) Ak v 4ABC platí, že AB ∼= AC, potom ∠B ∼=
∠C.

Dôkaz. (Pappus) Z6 aplikovaná na trojuholniky 4BAC a 4CAB. �

Tvrdenie 4.5 (usu). Ak pre trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′ platí, že AB ∼= A′B′,
∠A ∼= ∠A′ a ∠B ∼= ∠B′, potom sú tieto trojuholníky zhodné.

Dôkaz. Postupuje sa podobne ako pri dokazovaní (sus). Ukážeme, že AC ∼= A′C ′.

• Nech C ′′ ∈
−−→
A′C ′ je bod, pre ktorý A′C ′′ ∼= AC.

• Potom podľa (sus) sú trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′′ zhodné.
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• Čiže ∠A′B′C ′′ ∼= ∠ABC.
• Spolu s ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′ tak máme, že ∠A′B′C ′ ∼= ∠A′B′C ′′.
• Podobne ako v dôkaze vety sus dostaneme, že C ′ = C ′′.

�

Dôsledok. Ak v 4ABC platí, že ∠B ∼= ∠C, potom AB ∼= AC.

Dôkaz. (usu) aplikovaná na trojuholniky 4BAC a 4CAB. �

4.3. Aritmetika úsečiek.

Tvrdenie 4.6 (odčitovanie úsečiek). Nech A∗B ∗C, A′ ∗B′ ∗C ′. Ak AB ∼= A′B′

a AC ∼= A′C ′, potom BC ∼= B′C ′.

Ide o Euklidovu axiómu „ak od rovných odčítame rovné, sú aj celky rovné”. Euklides
tieto axiómy (všeobecné pojmy) formuloval príliš vágne na to, aby sa dalo ukazovať, že
sú závislé.
Dôkaz.

A

B
C

A′

B′

C
′
X

• Sporom, predpokladajme, že BC 6∼= B′C ′.
• Existuje bodX ∈

−−→
B′C ′ taký, že B′X ∼= BC (Z1); z predpokladu zrejmeX 6= C ′.

• Keďže AB ∼= A′B′, dostávame AC ∼= A′X (Z3).
• Z AC ∼= A′C ′ potom máme A′C ′ = A′X (Z2).
• Odtiaľ X = C ′ (Z1), spor.

�

Vedeli by sme porovnať úsečky, ktoré majú spoločný jeden z koncových bodov a ležia
na tej istej polpriamke so začiatkom v spoločnom bode. Chceme teraz usporiadanie
rozšíriť tak, aby sme vedeli porovnať ľubovoľné dve úsečky. Nasledovné tvrdenie nám
umožní porovnávať ľubovoľné úsečky. Pri porovnávaní úsečiek ich budeme prenášať na
spoločnú polpriamku a potrebujeme mať istotu, že výsledok nebude závisieť od toho, na
ktorú polpriamku úsečky prenesieme.

Tvrdenie 4.7 (porovnávanie úsečiek). Nech AC ∼= A′C ′. Potom pre každý bod
B taký, že A ∗B ∗ C a pre bod B′ ∈

−−→
A′C ′ taký, že AB ∼= A′B′, platí A′ ∗B′ ∗ C ′.

Dôkaz.

• Pre bod B′ ∈
−−→
A′C ′ (ktorého existencia a jednoznačnosť je zaručená axiómou

Z1) môžu nastať možnosti: A′ ∗B′ ∗ C ′, B′ = C ′ alebo A′ ∗ C ′ ∗B′.
• Ak B′ = C ′, potom AB ∼= A′B′ ∼= A′C ′ ∼= AC, kde B a C sú dva rôzne body
na tej istej polpriamke, spor s axiómou Z1.
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• Ostáva vylúčiť možnosť A′ ∗ C ′ ∗ B′ (viď obrázok). Ak by nastala, tak na pol-
priamke opačnej k

−→
CA zostrojme bod X taký, že CX ∼= C ′B′.

• Podľa Z3 potom AX ∼= A′B′.
• Máme teda dva rôzne body B a X na spoločnej polpriamke, že AB ∼= AX,
spor s axiómou Z1.
• A′ ∗B′ ∗ C ′.

A

B
C X

A′

B′C
′

�

Definícia 4.8. Hovoríme, že AB < CD (prípadne, že CD > AB), ak medzi C a D
existuje bod E taký, že AB ∼= CE.

Tvrdenie 4.9 (usporiadanie úsečiek). Relácia < pre dvojice úsečiek má nasle-
dovné vlastnosti:

(i) Pre ľubovoľné dve úsečky AB,CD platí práve jedna z podmienok: AB < CD,
CD < AB, AB ∼= CD (trichotómia).

(ii) Ak AB < CD a CD < EF , potom AB < EF (tranzitívnosť).

Teda < je usporiadanie.

Dôkaz. (i)

• Nech X je bod na polpriamke
−−→
CD taký, že CX ∼= AB.

• Máme možnosti:X = D, C∗X∗D alebo C∗D∗X, ktoré sú v poradí ekvivalentné
s AB ∼= CD, AB < CD a CD < AB.

(ii)

A
B C X D

E

Z
Y

F

• Nech X je bod medzi C,D taký, že AB ∼= CX.
• Nech Y je bod medzi E,F taký, že CD ∼= EY .
• Nech nakoniec Z je bod na polpriamke

−−→
EF taký, že EZ ∼= CX.

• Podľa predchádzajúceho tvrdenia máme E ∗Z ∗Y , a preto E ∗Z ∗F (Veta 3.9).
• Keďže tiež EZ ∼= AB, tak AB < EF .

�

Záver: úsečky vieme porovnávať aj usporiadať bez toho, aby sme ich merali. Tiež
máme na úsečkách jednoduchú aritmetiku: vieme ich sčítavať, odčítavať.
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4.4. Geometria a aritmetika uhlov.

Definícia 4.10. Dva uhly, ktoré majú spoločný vrchol, spoločné jedno rameno a
druhé ramená tvoria spolu priamku, sa nazývajú susedné.

Veta 4.11. Ak sú dva uhly zhodné, potom aj ich susedné uhly sú zhodné.

Dôkaz.

• Nech ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′, nech ∠CBD resp. ∠C ′B′D′ je susedný k ∠ABC resp.
∠A′B′C ′.
• Nech body A,A′, C, C ′ na ramenách týchto uhlov a D,D′ na ramenách ich
susedných uhlov sú zvolené tak, že AB ∼= A′B′, BC ∼= B′C ′ a BD ∼= B′D′.
• Potrebujeme ukázať, že ∠CBD ∼= ∠C ′B′D′.
• Trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′ sú zhodné (sus),
• a teda AC ∼= A′C ′, ∠A ∼= ∠A′.
• Platí tiež AD ∼= A′D′ (axióma Z3),
• preto trojuholníky 4ADC a 4A′D′C ′ sú zhodné (sus).
• Odtiaľ CD ∼= C ′D′ a ∠D ∼= ∠D′.
• 4BDC ∼= 4B′D′C ′,
• a preto ∠CBD ∼= ∠C ′B′D′.

�

Definícia 4.12. Nech polpriamky
−−→
BA a

−−→
BC neležia na jednej priamke. Hovoríme,

že polpriamka
−−→
BD leží medzi polpriamkami

−−→
BA a

−−→
BC, ak D je vnútorný bod uhla

∠ABC.

Tvrdenie 4.13 (sčitovanie uhlov). Nech v uhle ∠ABC leží polpriamka
−−→
BD me-

dzi polpriamkami
−−→
BA a

−−→
BC, podobne nech v uhle ∠A′B′C ′ leží polpriamka

−−−→
B′D′ me-

dzi polpriamkami
−−→
B′A′ a

−−→
B′C ′. Ak ∠ABD ∼= ∠A′B′D′ a ∠CBD ∼= ∠C ′B′D′, potom

∠ABC ∼= ∠A′B′C ′.

Dôkaz.

AB

C

D

A
′

B
′

C ′

D′

• Z vety o priečke uhla (3.25) môžeme predpokladať, že A ∗D ∗C (teda D sa dá
tak zvoliť).
• Z axiómy Z1 môžeme predpokladať (môžeme A′, C ′ a D′ zvoliť tak), že A′B′ ∼=
AB, B′C ′ ∼= BC a B′D′ ∼= BD.
• Potom podľa (sus) 4ABD ∼= 4A′B′D′ a 4DBC ∼= 4D′B′C ′. Preto ∠ADB ∼=
∠A′D′B′, ∠BAD ∼= ∠B′A′D′ a ∠CDB ∼= ∠C ′D′B′.
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• Keďže ∠ADB a ∠A′D′B′ su zhodné, sú podľa Vety 4.11 zhodné aj ich susedné
uhly. Susedným uhlom k ∠ADB je ∠CDB. Susedným uhlom k ∠A′D′B′ je
uhol, ktorého jedno rameno je

−−−→
D′B′, druhé je polpriamka opačná k

−−−→
D′A′, a tento

uhol je z tranzitívnosti zhodnosti zhodný s ∠C ′D′B′, ktorého druhé rameno je
v tej istej polrovine, kde čakáme aj rameno susedného uhla.
• Podľa Z4 tieto dve ramená (druhé rameno susedného uhla a

−−−→
D′C ′) splývajú,

teda ∠C ′D′B′ je naozaj susedný k ∠A′D′B′.
• Preto A′, D′, C ′ sú kolineárne a A′ ∗D′ ∗ C ′.
• Z axiómy Z3 potom AC ∼= A′C ′, čiže podľa (sus) potom 4BAC ∼= B′A′C ′

• a odtiaľ ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′.

�

Analogicky k prípadu úsečiek sa formulujú tvrdenia o aritmetike a porovnávaní
uhlov. Dôkazy všetkých nasledovných tvrdení prenechávam ako cvčenie.

Tvrdenie 4.14 (odčitovanie uhlov). Nech
−−→
BD leží medzi

−−→
BA a

−−→
BC a nech

−−−→
B′D′

leží medzi
−−→
B′A′ a

−−→
B′C ′. Ak ∠ABD ∼= ∠A′B′D′ a ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′, potom ∠DBC ∼=

∠D′B′C ′

Tvrdenie 4.15 (porovnávanie uhlov). Nech ∠ABC ∼= ∠A′B′C ′. Potom pre každú
−−→
BD medzi

−−→
BA a

−−→
BC a pre

−−−→
B′D′ v tej istej polrovine od

←−→
A′B′ ako bod C ′ takú, že

∠ABD ∼= ∠A′B′D′, platí, že
−−−→
B′D′ leží medzi

−−→
B′A′ a

−−→
B′C ′.

Definícia 4.16. Hovoríme, že ∠ABC < ∠DEF (prípadne, že ∠DEF > ∠ABC),
ak medzi

−→
ED a

−→
EF existuje

−→
EX taký, že ∠ABC ∼= ∠DEX.

Tvrdenie 4.17 (usporiadanie uhlov). Relácia < pre dvojice uhlov má nasledovné
vlastnosti:

(i) trichotómia: pre ľubovoľné dva uhly ∠ABC,∠DEF platí práve jedna z podmie-
nok: ∠ABC < ∠DEF , ∠DEF < ∠ABC, ∠ABC ∼= ∠DEF ,

(ii) tranzitívnosť: ak ∠ABC < ∠DEF a ∠DEF < ∠GHI, potom ∠ABC <
∠GHI.

Teda < je usporiadanie.

4.5. Geometria trojuholníkov, pokračovanie.

Tvrdenie 4.18 (sss). Ak pre trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′ platí, že AB ∼= A′B′,
BC ∼= B′C ′ a AC ∼= A′C ′, potom sú tieto trojuholníky zhodné.

Dôkaz. Radi by sme ukázali, že niektorá dvojica zodpovedajúcich si uhlov je zhodná.

• V polrovine opačnej k
−−−→
ABC zostrojíme polpriamku

−−→
BX tak, že ∠ABX ∼=

∠A′B′C ′.
• Na polpriamke

−−→
BX nájdeme bod C ′′ taký, že BC ′′ ∼= B′C ′.

• Potom podľa (sus) sú trojuholníky A′B′C ′ a ABC ′′ zhodné.

Z uvedenej konštrukcie vyplýva, že stačí ukázať (sss) pre trojuholníky v konfigurácii ako
majú trojuholníky 4ABC a 4ABC ′′.
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• Keďže body C a C ′′ ležia na opačných stranách od priamky
←→
AB, úsečka CC ′′

ju pretína v bode D.
• Prípad D = A: v trojuholníku CC ′′B máme BC ∼= BC ′′, odtiaľ ∠BCC ′′ ∼=
∠BC ′′C (Pappus), a keďže A leží medzi C a C ′′, sú podľa (sus) trojuholníky
4ABC a 4ABC ′′ zhodné.
• Prípad D = B: tak isto.
• Prípad A ∗D ∗B:

– Trojuholník ACC ′′ je rovnoramenný, preto ∠ACC ′′ ∼= ∠AC ′′C (Pappus)
– Trojuholník BCC ′′ je rovnoramenný, preto ∠BCC ′′ ∼= ∠BC ′′C (Pappus)
– ∠ACB ∼= ∠AC ′′B (sčítavanie uhlov), teda 4ABC ∼= 4ABC ′′.

• Prípady A ∗B ∗D,D ∗A ∗B: analogicky (uhly sa budú odčítavať).

�

Tvrdenie 4.19 (uus). Ak pre trojuholníky 4ABC a 4A′B′C ′ platí, že ∠A ∼= ∠A′,
∠B ∼= ∠B′ a AC ∼= A′C ′, potom sú tieto trojuholníky zhodné.

Dôkaz. Dokazuje sa podobne ako sus a usu. Cvičenie. �

Definícia 4.20. Vonkajší uhol trojuholníka je uhol susedný s (vnútorným) uhlom
trojuholníka.

Veta 4.21 (o vonkajšom uhle trojuholníka). Vonkajší uhol v trojuholníku je
väčší ako ľubovoľný zo zvyšných dvoch vnútorných uhlov tohto trojuholníka.

Dôkaz. V trojuholníku 4ABC uvažujme uhol susedný k ∠ABC: Nech X je bod, že
A ∗B ∗X. Potrebujeme vylúčiť možnosti

(a) ∠CBX ∼= ∠C,
(b) ∠CBX < ∠C,
(c) ∠CBX ∼= ∠A,
(d) ∠CBX < ∠A

Prípad (a):

• sporom nech ∠CBX ∼= ∠C.
• Nech D ∈

−−→
BX tak, že BD ∼= AC.

• Potom 4ACB ∼= 4DBC (sus),
• čiže ∠BCD ∼= ∠ABC.
• Nech Y je bod, že A ∗ C ∗ Y .
• Uhol ∠BCY je susedný k ∠ACB, preto ∠BCY ∼= ∠ABC (Veta 4.11 o sused-
ných uhloch).
• Čiže

−−→
CD a

−−→
CY obe zvierajú s

−−→
CB rovnaký uhol, pričom body D a Y ležia na

tej istej strane od
←→
CB (sú oba na opačnej ako A), spor so Z4.

Prípad (b):

• sporom nech ∠CBX < ∠C.
• Potom existuje

−→
CZ medzi

−−→
CB a

−→
CA tak, že ∠BCZ ∼= ∠CBX (aritmetika

uhlov).
• Polpriamka

−→
CZ pretína úsečku AB (veta o priečke uhla) v bode E.
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• Potom v 4EBC je vonkajší uhol pri vrchole B zhodný s vnútorným uhlom pri
vrchole C, čo však podľa prípadu (a) nie je možné.

Prípady (c,d) sú analogické k (a,b). �

4.6. Pravý uhol.

Definícia 4.22. Uhol, ktorý je zhodný so svojím susedným, sa nazýva pravý.

Veta 4.23 (Euklidov postulát o pravých uhloch (!)). Všetky pravé uhly sú
navzájom zhodné.

Dôkaz.

• Nech sú nasledovné susedné uhly zhodné: ∠BAD ∼= ∠CAD a ∠B′A′D′ ∼=
∠C ′A′D′, teda ide o pravé uhly.
• Potom z vlastnosti trichotómie platí buď ∠BAD ∼= ∠B′A′D′ alebo ∠BAD <
∠B′A′D′ alebo ∠BAD > ∠B′A′D′. Potrebujeme vylúčiť druhú a tretiu mož-
nosť.
• Nech ∠BAD > ∠B′A′D′. (Prípad ∠BAD < ∠B′A′D′ sa rieši analogicky.)
• Potom medzi

−−→
AB a

−−→
AD existuje polpriamka

−−→
AD′′ tak, že ∠BAD′′ ∼= ∠B′A′D′.

• Z vety 4.11 o susedných uhloch potom tiež ∠CAD′′ ∼= ∠C ′A′D′. Keďže ∠C ′A′D′

je pravý, tak ∠C ′A′D′ ∼= ∠B′A′D′, a z tranzitívnosti zhodnosti uhlov (Z5)
∠BAD′′ ∼= ∠CAD′′.
• Keďže ∠BAD ∼= ∠CAD, z tvrdenia o porovnávaní uhlov (4.15) vyplýva, že
medzi

−−→
AD a

−→
AC existuje polpriamka AD′′′ taká, že ∠CAD′′′ ∼= ∠BAD′′.

• Toto spolu s ∠BAD′′ ∼= ∠CAD′′ dáva ∠CAD′′ ∼= ∠CAD′′′, čo je spor s axiómou
Z4.

�

Ešte sme neukázali, že pravý uhol vôbec existuje! To vyplynie až z tvrdenia o exis-
tencii kolmice.

Definícia 4.24. Priamky p a q sú navzájom kolmé, ozn. p ⊥ q, ak p ∩ q = B a
polpriamka na p so začiatom v B zviera s polpriamkou na q so začiatkom v B pravý
uhol.

Veta 4.25. Pre danú priamku p a daný bod A existuje práve jedna priamka q
prechádzajúca bodom A a kolmá na priamku p.

Dôkaz. Existencia: Nech A neleží na priamke p.

• Nech B,C sú body na priamke p.
• Na opačnej strane od priamky p ako je bod A existuje polpriamka

−−→
BX tak, že

∠CBX ∼= ∠CBA.
• Na polpriamke

−−→
BX existuje bod A′ taký, že A′B ∼= AB.

• AA′ pretína p v bode D.
• Ak D = B, tak AA′ ⊥ p (definícia kolmosti).
• Ak D 6= B, tak 4ABD ∼= 4A′BD (sus).
• Preto ∠ADB ∼= ∠A′DB, čiže AA′ ⊥ p.
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Nech A leží na priamke p.

• Existuje bod mimo priamky p.
• Podľa predchádzajúcej konštrukcie zostrojíme z neho kolmicu na p.
• Pomocou axiómy Z4 nájdeme kolmicu na p prechádzajúcu A.

Jednoznačnosť. V prípade, že A leží na priamke p jednoznačnosť vyplýva z Vety 4.23.
V prípade, že A neleží na priamke p, ak by existovali dve rôzne kolmice, mali by sme

trojuholník s dvoma pravými uhlami čo by bol spor s Vetou 4.21. �

Príklad 4.26. V modeli “sféra so stotožnenými protiľahlými bodmi” vieme v nie-
ktorých prípadoch viesť z jedného bodu viac kolmíc na danú priamku (tzv. pól priamky).

4.7. Geometria na ZŠ, SŠ.

Definícia 4.27. Nech A 6= B. Bod S ∈
←→
AB je stredom úsečky AB, ak AS ∼= BS.

Tvrdenie 4.28. Každá nenulová úsečka má práve jeden stred, a ten je jej vnútorným
bodom.

Dôkaz.

• Ak stred S existuje, tak A ∗ S ∗ B: z definície stredu nepripúšťame S = A
alebo S = B (inak by sme nemohli hovoriť o zhodnosti úsečiek AS a BS). Ak
A ∗B ∗ S, tak na polpriamke

−→
SA máme spor so Z1.

• Jednoznačnosť: cvičenie
• Existencia: cvičenie

�

Pomocou axióm incidencie, usporiadania a zhodnosti a pomocou doteraz dokázaných
tvrdení vieme ako cvičenie dokázať aj ďalšie tvrdenia, ktoré (zrejme bez dôkazu) poznáte
zo základnej a strednej školy, napr.

• že existuje práve jedna os uhla,
• že v trojuholníku je oproti väčšej strane väčší uhol,
• trojuholníkovú nerovnosť.
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5. Axióma rovnobežnosti

Veta 5.1. (Euklides I.27) Nech p a p′ sú dve priamky a nech t je priamka, ktorá
ich obe pretína v bodoch B a B′. Nech A ∗ B ∗ C ležia na p a A′ ∗ B′ ∗ C ′ na p′ tak, že
A a A′ ležia na tej istej strane od transverzály t. Ak ∠ABB′ ∼= ∠C ′B′B (tzv. striedavé
uhly), potom p a p′ sú rovnobežné.

Dôkaz. Vyplýva z Vety 4.21. �

Dôsledok. Nech bod B neleží na priamke p. Potom existuje priamka q taká, že
q 3 B a q ‖ p.

Dôkaz. Spojíme B s ľubovoľným bodom na priamke p, máme tak novú priamku t. Ná-
sledne skonštruujeme priamku q tak, aby striedavé uhly pri priamkach p a q s transver-
zálnou t boli rovnaké (Z4). Rovnobežnosť p a q vyplýva z vety.

(Populárny je aj postup v dôkaze cez cez spúšťanie kolmice, viď napr. Legendre) �

Existenciu rovnobežky sme ukázali z ostatných axióm, teda postulovať stačí jedno-
značnosť.

R: (Playfairova axióma) Pre každú priamku p a pre každý bod B neležiaci
na tejto priamke existuje práve (najviac) jedna priamka q prechádzajúca
bodom B rovnobežná s priamkou p (ozn. p ‖ q).

Euklidov piaty postulát znel:

E5: A keď priamka pretínajúca dve priamky tvorí s nimi na jednej strane vnútorné
uhly menšie než dva pravé, pretnú sa tieto priamky neohraničene predĺžené na
tej strane, kde súčet uhlov je menší než dva pravé.

Tvrdenie 5.2. R ⇔ E5 (za predpokladu platnosti ostatných axióm).

Dôkaz. R ⇒ E5:

• Majme
←→
AB a nech

−−→
AX a

−−→
BY sú polpriamky na tej istej strane od

←→
AB také, že

∠XAB + ∠ABY < π (predpoklad).
• Nech ∠ABZ je susedný k ∠ABY , teda ∠ABZ + ∠ABY = π.
• Potom ∠XAB < π − ∠ABY = ∠ABZ.
• Existuje jediná polpriamka

−−→
AW na tej istej strane od

←→
AB ako

−−→
AX taká, že

∠BAW ∼= ∠ABZ.
• Potom

←−→
AW ‖

←→
BY (Veta 5.1).

• Keďže
←→
AX 6=

←−→
AW , tak

←→
AX pretína

←→
BY (R), označme priesečník C. Potrebu-

jeme ešte ukázať, že C leží na tej strane od
←→
AB ako body X a Y .

• Ak by C ležal na polpriamke opačnej k
−−→
AX, potom by v 4ABC bol vonkajší

uhol pri A menší ako vnútorný uhol pri B, čo je spor,
• preto C =

−−→
AX ∩

−−→
BY .

E5 ⇒ R (porovnajte s Legendrovým „dôkazom” Euklidovho postulátu):

• Nech bod Q neleží na priamke p.
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• Veďme bodom Q kolmicu t na p, priesečník nech je P ,
• a potom tiež bodom Q kolmicu q na t.
• Potom p ‖ q, inak by sme mali trojuholník s dvoma pravými uhlami, čo je v
spore s vetou o vonkajšom uhle trojuholníka.
• Nech n je ľubovoľná iná priamka cez Q
• a nech X je bod na priamke n ležiaci na tej istej strane od q ako P .
• Nech Y ∈ p je na tej istej strane od

←→
PQ ako X.

• Potom ∠PQX < π/2 a teda ∠QPY + ∠PQX < π,
• preto sa priamky p a q pretnú (E5).

�

Príklad 5.3. Modely Hilbertovej roviny (teda modely axióm incidencie, usporiada-
nia a zhodnosti) nespĺňajúce axiómu rovnobežnosti:

• Beltramiho-Kleinov model: bodmi sú body otvoreného disku, t.j. vnútorné body
kruhu, priamkami sú tetivy. Zhodnosť úsečiek aj uhlov je vhodne zadefinovaná
(kolmosť priamok overíme cez pól).
• Poincarého model: bodmi sú body otvoreného disku, priamkami sú kružnicové
oblúky v disku kolmé na jeho hranicu. Ide o konformný model, zhodnosť úsečiek
je vhodne zadefinovaná. Analogický je polrovinový model.
• Pseudosféra, t.j. regulárna plocha s konštantnou zápornou Gaussovou krivosťou.
Lokálne sa dá v R3 vizualizovať ako tractroida, ktorá vznikne rotáciou tractrix
okolo asymptoty.

Existencia týchto modelov dokazuje, že axióma rovnobežnosti je nezávislá od predchá-
dzajúcich axióm, čiže jej platnosť sa nedá ukázať.

Veta 5.4. Ak platí axióma o rovnobežnosti, potom súčet vnútorných uhlov trojuhol-
níka je rovný dvom pravým uhlom.

Dôkaz. Cvičenie. �

Veta 5.5 (Saccheri-Legendre). V Hilbertovej rovine (t.j. rovine spĺňajúcej axiómy
incidencie, usporiadania a zhodnosti) majme 4ABC. Potom existuje aj 4A′B′C ′, pre
ktorý

• ∠A′ + ∠B′ + ∠C ′ = ∠A+ ∠B + ∠C,
• niektorý z vnútorných uhlov 4A′B′C ′ je menší, nanajvýš rovný 1

2∠A.

Dôkaz.

• Nech
−−→
CX je polpriamka v opačnej polrovine od

←→
BC ako A, pre ktorú ∠BCX ∼=

∠CBA.
• Nech D ∈

−−→
CX tak, že CD ∼= AB.

• BodD je vnútorným bodom ∠BAC (prečo? premyslite si!) a tiež leží na opačnej
strane od

←→
BC ako bod A,

• a preto existuje E = AD ∩BC.
• Sledujme 4ABE a 4DCE:
• v nich ∠ABE ∼= ∠DCE (z koštrukcie ∠BCD),
• CD ∼= AB (z koštrukcie bodu D)
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• a ∠AEB ∼= ∠DEC (ide o tzv. vrcholové uhly, a tieto sú podľa Vety 4.11 zhodné,
keďže sú oba susednými uhlami k spoločnému uhlu, napr. k ∠AEC).
• Preto 4ABE ∼= 4DCE,
• čiže ∠EDC ∼= ∠EAB.
• Overíme, že hľadaným trojuholníkom je 4ADC.
• Keďže ∠DAC+∠ADC = ∠BAC, máme, že ∠DAC ≤ 1

2∠BAC alebo ∠ADC ≤
1
2∠BAC.

• Súčet vnútorných uhlov 4ADC je
∠CAD + ∠ADC + ∠DCA =

∠CAD + ∠DAB + ∠DCB + ∠BCA =

∠CAB + ∠ABC + ∠BCA,

čo je presne súčet uhlov 4ABC.

A B

C D

E

�

Dôsledok. V Hilbertovej rovine súčet vnútorných uhlov v trojuholníku neprevyšuje
2R (t.j. dva pravé uhly).

Dôkaz. Sporom predpokladajme, že existuje 4ABC taký, že
∠A+ ∠B + ∠C = 2R+ ε,

kde ε je nejaký uhol. Konštrukciou z predchádzajúcej vety zostrojíme 4A1B1C1, pre
ktorý

• ∠A1 + ∠B1 + ∠C1 = 2R+ ε,
• ∠A1 ≤ 1

2∠A.

Túto konštrukciu opakujeme: v každom kroku zostrojíme 4AiBiCi, v ktorom súčet
vnútorných uhlov je stále ten istý ako v pôvodnom trojuholníku a ∠Ai ≤ 1

2∠Ai−1.
Takto po konečnom počte krokov zotrojíme 4AnBnCn, pre ktorý

• ∠An + ∠Bn + ∠Cn = 2R+ ε,
• ∠An ≤ ε.

Odtiaľ ale dostávame, že
∠Cn ≥ 2R− ∠Bn.

To ale znamená, že v 4AnBnCn je vonkajší uhol pri vrchole Bn je menší ako vnútorný
uhol pri vrchole Cn, prípadne s ním zhodný, čo je v spore s vetou o vonkajšom uhle
trojuholníka. �

Veta 5.6. Ak je v každom trojuholníku súčet vnútorných uhlov 2R, potom platí
axióma o rovnobežnosti R.



5. AXIÓMA ROVNOBEŽNOSTI 35

Dôkaz. Majme priamku p a bod A na nej neležiaci. Pomocou kolmíc zostrojíme cez bod

p
B

qA

C1 C2 . . . C
n

n

A rovnobežku q ku priamke p.
Nech n je iná priamka prechádzajúca bodom A. Uvažujme na nej polpriamku za-

čínajúcu v bode A a ležiacu na tej istej strane od q ako priamka p. Ukážeme, že táto
polpriamka pretne priamku p, a preto n určite nie je rovnobežná s p.

Na p zostrojíme bod C1 tak, že bude ležať na ten istej strane od
←→
AB ako uvažovaná

polpriamka na n, a nech BC1
∼= AB. Potom 4ABC1 je rovnoramenný a ∠BAC1

∼=
BC1A. Keďže súčet uhlov v tomto trojuholníku je podľa predpokladu 2R a ∠ABC je
pravý, platí, že ∠BC1A = 1

2R.
V druhom kroku zostrojíme bod C2 tak, že B ∗ C1 ∗ C2 a C1C2

∼= AC1. Potom
4AC1C2 je tiež rovnoramenný a ∠C1AC2

∼= C1C2A. Ďalej ∠AC1C2 je susedný k
∠BC1A, a tak ∠AC1C2 = 2R − ∠BC1A = 2R − 1

2R. Znovu z predpokladu, že súčet
uhlov v 4AC1C2 je 2R dostávame ∠C1C2A = 1

2∠BC1A = 1
4R.

Takto pokračujeme v konštrukcii rovnoramenných trojuholníkov a dostávame tým
tiež postupnosť pravouhlých trojuholníkov 4ABCi, v ktorých ∠BCiA = 1

2i
R. Po dosta-

točnom počte krokov tak zostrojíme 4ABCn taký, že ∠BACn je väčší ako uhol, ktorý
naša polpriamka na n zviera s

−−→
AB. Polpriamka na n tak leží medzi

−−→
AB a

−−→
ACn, preto

podľa vety o priečke uhla pretne priečku BCn. �

Poznámka 5.7. V Hilbertovej rovine sú nasledovné tvrdenia ekvivalentné:

• E5
• R
• Súčet uhlov v každom trojuholníku je 180◦.
• Existuje trojuholník taký, že súčet jeho vnútorných uhlov je 180◦.
• Existuje trojuholník s ľubovoľne veľkým obsahom.
• Tri navzájom rôzne body ležia na spoločnej priamke alebo na spoločnej kružnici.
• Existujú dva podobné trojuholníky (t.j. trojuholníky so zhodnými zodpoveda-
júcimi si uhlami), ktoré nie sú zhodné.
• Ekvidištantou k priamke je priamka (presnejšie dvojica priamok).
• Pytagorova veta.
• . . .
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6. Axiómy spojitosti

Príklad 6.1. Euklides I.1: Pre danú úsečku existuje rovnostranný trojuholník taký,
že táto úsečka je jednou z jeho strán. Problém: nikde nie je zaručené, že konštruované
kružnice sa pretnú! Napríklad v Q2 rovnostranný trojuholník neexistuje.

Definícia 6.2.

• Nech je daný bod S a úsečka AB. Kružnica so stredom S je množina bodov X
takých, že SX ∼= AB.
• Polomer kružnice je úsečka spájajúca stred s niektorým bodom kružnice.
• Tetiva je akákoľvek úsečka spájajúca dva rôzne body na kružnici.
• Priemer je tetiva kružnice obsahujúca jej stred.
• Nech X je bod na kružnici so stredom S. Bod Y je vonkajším bodom kružnice,
ak SY > SX, a je vnútorným bodom kružnice, ak SY < SX.

Princíp spojitosti kružnice 1. Ak kružnica k1 má bod ležiaci vnútri kružnice k2
aj bod ležiaci zvonka kružnice k2, potom sa kružnice k1 a k2 pretínajú v dvoch bodoch.

Prvý princíp zaručuje existenciu rovnostranného trojuholníka.
Princíp spojitosti kružnice 2. Ak priamka obsahuje vnútorný bod kružnice,

potom táto priamka pretína kružnicu v dvoch bodoch.
Druhý princíp využíval Euklides pri konštrukcii kolmice k danej priamke z daného

bodu mimo nej (Euklides I.12). Je to konštrukcia, ktorú pravdepodovne poznáte zo
základnej alebo strednej školy.

Princíp spojitosti kružnice 3. Ak jeden z koncových bodov úsečky je vnútoným
a druhý vonkajším bodom kružnice, potom táto úsečka kružnicu pretína.

Princípy spojitosti sú nezávislé na doposiaľ uvedených axiómach (viď Príklad 6.1),
mohli by sme ich preto pridať ako axiómy. Namiesto nich však Hilbert postuloval toto:

Axiómy:

S1: (Archimedova axióma) Nech A0 ∗ A1 ∗B. Pre i ≥ 2 nech Ai je také, že
A0 ∗Ai−1 ∗Ai a Ai−1Ai

∼= A0A1. Potom pre nejaké n ∈ N platí, že B = An

alebo An−1 ∗B ∗An.
S2: (Axióma úplnosti) K bodom a priamkam v rovine už nie je možné pridať

ďalšie tak, aby výsledná geometria stále spĺňala všetky doteraz uvedené
axiómy.

Axióma úplnosti je akousi “metaaxiómou”, je to tvrdenie o vlastnosti axiomatického
systému.

6.1. K Archimedovej axióme. Archimedovu axiómu môžme nazvať skôr “axió-
mou merateľnosti” než spojitosti. Umožňuje zaviesť pojem dĺžky úsečky: každú úsečku
vieme (aspoň približne) primerať k jednotkovej úsečke (A0A1 v axióme).

Archimedova axióma mimo geometrie (možno poznáte z analýzy):

∀u, v > 0 ∃n ∈ N : nv > u.
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Platnosť Archimedovej axiómy nie je taká samozrejmá ako sa nám môže na prvý
pohľad zdať, napr. v Kleinovom alebo Poincarého modeli hyperbolickej geometrie treba
jej platnosť naozaj overiť.

6.2. W. R. Dedekind, 1871:

(Dedekindova axióma) Nech všetky body na priamke pozostávajú z dvoch
neprázdnych disjunktných množín tak, že žiaden bod z jednej množiny neleží
medzi dvoma bodmi z druhej množiny. Potom existuje na tejto priamke práve
jeden bod B taký, že jedna z daných množín je polpriamka so začiatkom v bode
B a druhá množina je jej doplnkom.

Dvojica množín v Dedekindovej axióme je známa ako Dedekindov rez. Dedekindove
rezy sa v matematike tradične používajú na konštrukciu reálnych čísel z racionálnych.

Pozor na rozdiel medzi Dedekindovou axiómou a separačnou vlastnosťou na priamke
(U*)! Ide tam o opačné implikácie!

U reálnych čísel sa postuluje (možno poznáte z analýzy, tzv. Dedekindov princíp
alebo tiež tzv. Bolzanov princíp, ktorý sa zvykne formulovať ako existencia supréma):

„Ak je neprázdna množina zhora ohraničená, potom má minimálne horné ohraničenie.”

(t.j. každá zhora ohraničená množina má suprémum.) Ľahko sa dá nahliadnuť, že tento
postulát je ekvivalentný Dedekindovej axióme: jedna množina v reze bude množina všet-
kých horných ohraničení a druhá jej doplnok.

Existuje viacero ekvivalentných charakteristík spojitosti reálnych čísel, napr. v ana-
lýze sa používa aj tzv. Cantorov výrok o neprázdnosti prieniku postupnosti do seba
zapadajúcich intervalov.

6.3. Závislosti medzi axiómami.

Príklad 6.3. Dedekindova axióma neplatí napr. v Q2. Archimedova axióma však v
Q2 platí.

Veta 6.4. Archimedova axióma je dôsledkom Dedekindovej axiómy.

Dôkaz. (náčrt) Nech neplatí Archimedova axióma. Majme teda na priamke p body A,B
(A 6= B) také, že keď nanášame úsečku AB postupne za sebou, existujú body (určite
aspoň jeden), ktorý touto úsečkou „neprekročíme”.

Nech M1 je množina všetkých „prekročiteľných” bodov (zrejme M1 6= ∅) a nech
M2 jej množina všetkých „neprekročiteľných” bodov (z predpokladuM2 6= ∅). Overíme
najprv, že množiny bodov M1 a M2 tvoria Dedekindov rez (presnejšie, že platí pred-
poklad o usporiadaní bodov v týchto dvoch množinách). Potom by mal existovať bod
C, ktorý tieto dve množiny oddeľuje. Ľahko potom ale overíme (musíme uvažovať dva
prípady: že C ∈ M1 a že C ∈ M2), že niektoré body množiny M2 sú v skutočnosti
„prekročiteľné”, spor. �

Dá sa ukázať, že aj axióma úplnosti (S2) je dôsledkom Dedekindovej axiómy. Obe
axiómy spojitosti S1 a S2 by sme teda mohli nahradiť jedinou, Dedekindovou.

Príklad 6.5. Princípy spojitosti kružnice sú slabšie ako Dedekindova axióma: ak
by sme ako axiómy spojitosti zobrali princípy spojitosti kružnice, modelom všetkých
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axióm by bola aj rovina nad vhodným algebraickým rozšírením Q. Avšak priamka v
tejto rovine Dedekindovu axiómu nespĺňa. Taktiež nespĺňa ani Hilbertovu S2 axiómu.

Veta 6.6. Princípy spojitosti kružnice sú dôsledkom Dedekindovej axiómy.

Princípy spojitosti kružnice 2 a 3 sa dajú z Dedekindovej axiómy odvodiť pomerne
ľahko: na priamke sa zostroja dve množiny, o ktorých sa následne ukáže, že ide o Dede-
kindov rez, a o bode, ktorý tieto množiny oddeľuje, sa ukáže, že musí ležať na kružnici.

Dôkaz Princípu spojitosti kružnice 1 z Dedekindovej axiómy je možné nájsť v pre-
klade Euklidových základov od T. L. Heatha. (Komentáre v tomto preklade sú dôkladné
nielen ohľadne matematického obsahu ale aj historických súvislostí.)

Niektorí autori uvádzajú namiesto pôvodných axióm spojitosti práve princípy spoji-
tosti kružnice. Tieto princípy sú totiž postačujúce pre všetky euklidovské konštrukcie.

7. Euklidovská rovina

Definícia 7.1. Euklidovská rovina je model všetkých uvedených axióm.

Voľba axióm spojitosti:

• princípy spojitosti kružnice ... viac modelov (napr. rovina nad R, rovina nad
tzv. konštruovateľnými číslami),
• Hilbertove axiómy spojitosti prípadne Dedekindova axióma ... vďaka Archime-
dovej axióme vieme zaviesť súradnice, z usporiadania a úplnosti vyplýva, že
súradnice budú reálne čísla ... jediný model je R2 (bez dôkazu). Prirodzene sa
tak presúvame od syntetickej geometrie k analytickej.

Definícia 7.2. Euklidovská rovina je afinná rovina R2 so skalárnym súčinom de-
finovaným na jej vektorovej zložke. (Ozn. aj E2, pre zdôraznenie, že ide o euklidovskú
rovinu.)

Keďže R2 je univerzálny model všetkých (Hilbertových) axióm, nejde v druhej defi-
nícii o žiadne obmedzenie.

Keď geometria spĺňa všetky Hilbertove axiómy (dôležitá je pritom Archimedova
axióma), možme v nej zaviesť meranie.

Definícia 7.3. Zobrazenie úsečiek do R, AB 7→ |AB| sa nazýva miera úsečiek, ak
má nasledovné vlastnosti:

• |AB| ∈ R+ pre všetky úsečky AB,
• pre všetky x ∈ R+ existuje úsečka AB taká, že |AB| = x,
• |AB| = |CD| práve vtedy keď AB ∼= CD,
• |AB| < |CD| práve vtedy, keď AB < CD,
• ak A ∗B ∗ C, potom |AC| = |AB|+ |BC|.

Reálne číslo |AB| nazývame dĺžkou úsečky AB.

Pri zavádzaní miery úsečiek môžeme postupovať dvoma spôsobmi:

(1) V synteticky (axiomaticky) chápanej Euklidovskej rovine (Definícia 7.1):
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(a) zhodnosť úsečiek je reláciou ekvivalencie, máme tak triedy ekvivalencie
úsečiek,

(b) ukážeme, že množina tried ekvivalencie sa dá vhodne (t.j. v súlade s Defi-
níciou 7.3) stotožniť s množinou R+,

(c) pre ľubovoľnú úsečku AB budeme uvažovať jej triedu ekvivalencie a kladné
reálne číslo, ktorému táto trieda zodpovedá, bude dĺžka úsečky AB.

(2) V analyticky chápanej Euklidovskej rovine (Definícia 7.2) použijeme skalárny
súčin:
(a) Nech skalárny súčin vetorov u = (u1, u2) a v = (v1, v2) je

u.v = u1v1 + u2v2.

Potom pre A = (a1, a2), B = (b1, b2) ∈ E2 bude dĺžka

|AB| =
√
(B −A).(B −A) =

√
(b1 − a1)2 + (b2 − a2)2.

Úsečky v (analyticky chápanej) E2 sú (definitoricky) zhodné, keď majú
rovnakú dĺžku.

(b) Overíme, že takto definovaná miera úsečiek spĺňa podmienky Definície 7.2

Podobne môžme merať aj uhly.

7.1. Bezrozpornosť Hilbertových axióm planimetrie. 20. storočie: teória mno-
žín.

Hovoríme o tzv. relatívnej bezrozpornosti axióm euklidovskej roviny: euklidovská
geometria je bezrozporná, ak je náš jediný model v poriadku. Presnejšie, model R2

vychádza z teórie reálnych čísel,

• ktoré sú skonštruované pomocou Dedekindových rezov z racionálnych čísiel,
• ktoré sú skonštruované ako podielové pole prirodzených čísel,
• ktoré sú skonštruované pomocou axióm teórie množín,
• a o teórii množín všetci len dúfame, že je bezrozporná.

Ak namiesto syntetickej geometrie (vybudovanej pomocou axióm) používame analytickú
(teda pracujeme s modelom R2), tak bod je jasne definovaný pojem. To isté priamka,
incidencia, usporiadanie, zhodnosť. Nedefinovanými pojmami sú pojmy v teórii množín.

• Dnes: matematika je vybudovaná pomocou teórie množín.
• Euklides: matematika je vybudovaná pomocou geometrie.
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