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Platónova tělesa 

Platónova tělesa jsou pravidelná tělesa. Pravidelná znamená, že všechny stěny tvoří shodné 

pravidelné mnohoúhelníky a z každého vrcholu tělesa vychází stejný počet hran. Tato tělesa jsou 

známá už z doby 5. až 4. století před naším letopočtem a dá se dokázat, že jich existuje pouze pět. 

 

Pravidelný čtyřstěn (tetraedr) 

• Má 4 stěny, 4 vrcholy, 6 hran; 

• stěny mají tvar rovnostranného trojúhelníku; 

• se čtyřstěnem se běžně potkáme v matematice ve stereometrii; 

• čtyřstěn můžeme popsat také jako pravidelný trojboký jehlan, jehož podstavou je trojúhelník 

shodný se stěnami. 
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Obrázek: Síť pravidelného čtyřstěnu. 

Krychle (pravidelný šestistěn, hexaedr) 

• Má 6 stěn, 8 vrcholů, 12 hran; 

• stěny mají tvar rovnostranného čtyřúhelníku (čtverce); 

• krychli známe od malička jako „kostku“; 

• obrázek krychle i její síť najdeme v předchozí kapitole. 

Pravidelný osmistěn (oktaedr) 

• Má 8 stěn, 6 vrcholů, 12 hran; 

• stěny mají tvar rovnostranného trojúhelníku; 

• pravidelný osmistěn dostaneme ze dvou pravidelných čtyřbokých jehlanů se shodnou délkou 

bočních a podstavných hran, když je „slepíme“ podstavami k sobě. 
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Obrázek: Síť pravidelného osmistěnu. 

Pravidelný dvanáctistěn (dodekaedr) 

• Má 12 stěn, 20 vrcholů, 30 hran; 

• stěny mají tvar pravidelného pětiúhelníku. 

 

Obrázek: Síť pravidelného dvanáctistěnu. 
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Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) 

• Má 20 stěn, 12 vrcholů, 30 hran; 

• stěny mají tvar rovnostranného trojúhelníku. 

 

Obrázek: Síť pravidelného dvacetistěnu. 
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