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Klasifikace kuželoseček 

Kuželosečky vznikají při řezu pláště kužele rovinou, která není vrcholová (neprochází vrcholem), tzn. 

jedná se o rovinné křivky (při řezu kužele vrcholovou rovinou dostaneme trojúhelník, úsečku nebo 

bod). 

Existují 4 typy kuželoseček: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola. Typ kuželosečky závisí na srovnání 

dvou odchylek: 

α … odchylka strany kužele od roviny podstavy kužele; 

β … odchylka roviny řezu od roviny podstavy kužele. 

   

Obrázek: Klasifikace kuželoseček a) kružnice, β=0; b) elipsa α>β. 
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Obrázek: Klasifikace kuželoseček a) parabola, α= β; b) hyperbola, α˂β. 

Všechny kuželosečky známe z běžného života kolem nás, stačí si jich všimnout. 

Kružnice je pro nás běžnou křivkou. Tvar kružnice má hrana obyčejného hrnku nebo talíře, ráfek kola 

nebo náramek na ruku. 

Elipsu dostaneme, když při chystání jednohubek nakrájíme klobásku nebo rohlík „šikmo“. Můžeme 

také nalít vodu, nejlépe obarvenou, do sklenice tvaru válce. Když sklenici nakloníme, voda ve sklenici 

je ohraničena elipsou. 

Parabolu běžně používáme při příjmu satelitního signálu – satelitní přijímač dostaneme rotací 

paraboly kolem její osy. Stejný tvar, jen více zakřivený, mají také světlomety aut. V obou případech se 

jedná o využití ohniskových vlastností paraboly při odrazu vlnění. 

Když necháme rotovat hyperbolu kolem její vedlejší osy, zjistíme, že vidíme chladící věže jaderné 

elektrárny. 

S kuželosečkami se setkáme také v matematice. Parabola je grafem kvadratické funkce, hyperbola je 

grafem funkce lineárně lomené. Početnímu řešení úloh nejen o kuželosečkách se věnuje obor zvaný 

analytická geometrie.  
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