
MONGEOVO PROMÍTÁNÍ -
- METRICKÉ ÚLOHY



A. SKLÁPĚNÍ ÚSEČKY

Protože se délky všech úseček při
zobrazování v MP zkreslí, používáme
k určování (nanášení) skutečné délky
tzv. sklápění úsečky.

Sklápění úsečky je otáčení
(půdorysně nebo nárysně) promítací
roviny této úsečky do průmětny
kolem stopy této promítací roviny.

METRICKÉ ÚLOHY 



Postup konstrukce:
1. Nejprve sestrojíme kolmice

v koncových bodech některého
průmětu úsečky.

2. Na tuto kolmici pak naneseme
souřadnici druhého průmětu
tohoto bodu (sklápíme-li
v půdorysu, nanášíme 𝑧 -ovou
souřadnici, sklápíme-li v nárysu,
nanášíme souřadnici 𝑥-ovou).

3. Tím získáme sklopené body, které
značíme závorkou např. (𝐴).

4. Vzdálenost sklopených koncových
bodů úsečky je skutečnou délkou
úsečky.

5. Sklopená úsečka (přímka) se značí
čárkovaně.



Pokud je nanášená souřadnice jednoho
koncového bodu kladná a druhého
koncového bodu záporná, je nutné tyto
souřadnice nanášet na kolmice
v opačných polorovinách určené
průmětem úsečky, jinak by zjištěná
skutečná délka úsečky byla nesprávná
(kratší).



V rovnoběžném promítání se obecně
nezobrazuje pravý úhel na pravý úhel. Pro
pravoúhlý rovnoběžný průmět pravého
úhlu však platí:

Je-li dán pravý úhel dvěma rameny, z nichž
ani jedno není kolmé k průmětně a jedno
rameno je rovnoběžné s průmětnou, pak
pravoúhlým průmětem tohoto úhlu je pravý
úhel.

Této věty užíváme v Mongeově promítání při
sestrojování kolmice k rovině a roviny kolmé
k přímce.

PROMÍTÁNÍ PRAVÉHO ÚHLU V ROVNOBĚŽNÉM PROMÍTÁNÍ



B. PŘÍMKA KOLMÁ K ROVINĚ

Přímka 𝑘 je kolmá k rovině, je-li kolmá ke všem
přímkám roviny, tedy i k hlavním přímkám.
Tyto hlavní přímky tvoří jedno rameno pravého
úhlu, které je rovnoběžné s průmětnou. Proto se
pravý úhel zachová i v průmětu.

Věta: Přímka 𝑘 je kolmá k rovině 𝜌 (která není
rovnoběžná se základnicí) právě tehdy, když její první
průmět 𝑘1 je kolmý na první průmět její horizontální
hlavní přímky ℎ1 a zároveň, když její druhý průmět
𝑘2 je kolmý na druhý průmět její frontální hlavní
přímky 𝑓2.

Protože stopy jsou také hlavními přímkami a jsou
tudíž rovnoběžné s hlavními přímkami, je půdorys
𝑘1 kolmý k půdorysné stopě roviny a její druhý
průmět 𝑘2 je kolmý k nárysné stopě roviny.



Příklad: Sestrojte kolmici 𝑚 k rovině 𝛼 daným bodem 𝐵.



1. 𝑚1 ⊥ 𝑝1
𝛼 ∧ 𝐵1 ∈ 𝑚1

2. 𝑚2 ⊥ 𝑛2
𝛼 ∧ 𝐵2 ∈ 𝑚2



C. ROVINA KOLMÁ K PŘÍMCE

Hledáme-li rovinu 𝜌 kolmou k dané přímce 𝑘
vedenou daným bodem 𝑀, pak k řešení této
úlohy užíváme taktéž větu o pravoúhlém
průmětu pravého úhlu.

Daným bodem vedeme hlavní přímku hledané
roviny, protože hlavní přímky jsou kolmé k této
přímce (i v průmětu) (𝑘 ⊥ 𝑓𝜌, 𝑘 ⊥ ℎ𝜌).

Půdorys 𝑘1 přímky je kolmý k půdorysu ℎ1
𝜌

horizontální hlavní přímky (nárys ℎ2
𝜌

je vždy
rovnoběžný se základnicí). Nárys přímky 𝑘2 je
kolmý k nárysu 𝑓2

𝜌
frontální hlavní přímky

(půdorys 𝑓1
𝜌

je vždy rovnoběžný se základnicí).

Protože hlavní přímka je přímkou hledané
roviny, leží její stopník na stopě roviny. Stopy
roviny jsou kolmé k průmětům přímky.



Příklad: daným bodem 𝑀 veďte rovinu kolmou k přímce 𝑘.



1. Bodem M vedeme hlavní přímku roviny 
(frontální přímku): 𝑓2

𝜌
⊥ 𝑘2 (𝑀2 ∈

𝑓2
𝜌
), 𝑓1

𝜌
∥ 𝑦 (𝑀1 ∈ 𝑓1

𝜌
).

2. Poté najdeme průměty půdorysného 
stopníku  frontální přímky 𝑓𝜌 (𝑃2

𝑓
= 𝑦 ∩

𝑓2
𝜌
→ 𝑃1

𝑓
∈ 𝑓1

𝜌
).

3. Půdorysným stopníkem 𝑃1
𝑓

vedeme 
půdorysnou stopu  roviny 𝜌 kolmo  k 
prvnímu průmětu 𝑘1 přímky 𝑘.

4. Nárysná  stopa roviny 𝜌 je kolmá  k 
druhému průmětu  𝑘2 přímky 𝑘 a 
prochází průsečíkem půdorysné stopy se 
základnicí.

Poznámka:
Není-li průsečík stopy se základnicí přístupný, 
pak je nutné vést bodem 𝑀 horizontální 
hlavní přímku roviny, abychom získali 
nárysný stopník hlavní přímky, kterým 
vedeme nárysnou stopu roviny.



D. VZDÁLENOST BODU OD ROVINY

Tato úloha je složena ze tří 
podúloh:
1. Sestrojit kolmici 𝑘 z bodu 𝑀 k 

rovině 𝜌.
2. Určení průsečíku 𝑅 kolmice 𝑘 s 

rovinou 𝜌.
3. Určení skutečné vzdálenosti 

průsečíku 𝑅 a daného bodu 𝑀
(sklopením úsečky), což je 
vzdálenost bodu od roviny.



E. VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY

Tato úloha je složena ze tří podúloh:
1. Sestrojit rovinu 𝜌 kolmou k 

přímce 𝑎 daným bodem 𝐴.
2. Určit průsečík 𝑅 přímky 𝑎 s 

kolmou rovinou 𝜌.
3. Určit skutečnou vzdálenost bodu 

𝐴 a průsečíku 𝑅 (sklopením), což 
je vzdálenost bodu 𝐴 od přímky 
𝑎.



F. OTOČENÍ ROVINY DO PRŮMĚTNY

Slouží k sestrojení rovinných obrazců ležících v rovině, protože
průměty obrazců jsou v MP zkreslené. Chceme-li sestrojit nějaký
rovinný útvar v obecné rovině, pak využijeme toho, že útvary ležící v
rovině rovnoběžné nebo splývající s průmětnou jsou shodné s
pravoúhlými průměty těchto útvarů do průmětny.

Otočíme-li rovinu obecně položenou vzhledem k průmětně kolem
její stopy nebo kolem její hlavní přímky do polohy splývající nebo
rovnoběžné s průmětnou, můžeme této shodnosti využít.

Otáčení celé roviny provádíme pomocí otáčení libovolného bodu 
v rovině:

1. Osou otáčení je stopa roviny, středem otáčení je průsečík stopy a 
spádové přímky, která prochází otáčeným bodem.

2. Poloměr otáčení 𝑟 je vzdálenost středu otáčení a otáčeného 
bodu B. 

3. Tento poloměr 𝑟 je v MP zkreslený, proto je nutné zjistit jeho
skutečnou délku pomocí sklápění.



Otočení roviny pomocí bodu 𝐵 do půdorysny:
1. protože otáčíme do 𝜋, z bodu 𝐵1 vedeme 

kolmici k půdorysné stopě,

2. kolmice protne 𝑝1
𝜌

v bodě 1 (střed 
otáčení),

3. vzdálenost bodu 𝐵1 od 𝑝1
𝜌

je zkrácený 
poloměr otáčení, ke zjištění jeho 
skutečné délky jej sklopíme: v 𝐵1
sestrojíme kolmici k 𝐵11 a naneseme na 
ni 𝑧𝐵, tím získáme (𝐵), bod 1 leží na 𝑝1

𝜌
, 

proto je jeho 𝑧-ová souřadnice nulová, 
𝐵 1 = 𝑟 je délka poloměru otáčení

4. určení otočeného bodu 𝐵0: 𝐵 1 =
𝑟 = 𝐵01 , 𝐵0 leží na kolmici k 𝑝1

𝜌
v bodě 

𝐵1.

Obdobně se otáčí rovina pomocí bodu do 
nárysny kolem nárysné stopy.



Mezi body v rovině a jejich otočenými obrazy existuje
zobrazení osová afinita v prostoru. Osovou afinity je stopa
roviny kolem které otáčíme.

Mezi průmětem bodu (půdorysem nebo nárysem, podle
toho do jaké průmětny otáčíme) a body otočenými existuje
zobrazení osová afinita v rovině (pravoúhlý průmět osové
afinity v prostoru do průmětny, do které otáčíme).

Osovou afinitu využíváme k určení otočených bodů pomocí
již známých otočených bodů a k získání průmětů bodů,
pokud známe jejich otočené obrazy.

Přímky, které si odpovídají v osové afinitě, se protínají na
stopě roviny, kolem které se rovina otáčí. p
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Příklad: Sestrojte čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 v dané rovině 𝜌, jsou-li dány vrcholy 𝐵, 𝐶 čtverce.



1. Otočíme rovinu čtverce do půdorysny pomocí 
bodu C (viz výše) – získáme bod 𝐶0

2. Určíme pomocí afinity otočený bod 𝐵0
(𝐶1𝐵1 ∩ 𝑝1

𝜌
= 1, 𝐵0 ∈ 1𝐶0 ∧ 𝐵0𝐵1 ⊥ 𝑝1

𝜌
).

3. Sestrojíme v otočení čtverec 𝐴0𝐵0𝐶0𝐷0
(strany čerchovaně).

4. Pomocí afinity určíme bod 𝐴1: 𝐴0𝐵0 ∩ 𝑝1
𝜌
=

3, 𝐴1 ∈ 3𝐵1 ∧ 𝐴0𝐴1 ⊥ 𝑝1
𝜌

.

5. Obdobně sestrojíme 𝐷1: 𝐷0𝐶0 ∩ 𝑝1
𝜌
= 2, 𝐷1 ∈

2𝐶1 ∧ 𝐷0𝐷1 ⊥ 𝑝1
𝜌

.

6. Pomocí hlavních přímek získáme nárys 
čtverce 𝐴2𝐵2𝐶2𝐷2 (hl. přímky nejsou v 
obrázku znázorněny).



ZOBRAZENÍ KRUŽNICE
Obraz kružnice závisí na poloze roviny, ve které leží, vůči průmětnám.

1. Kružnice leží v rovině rovnoběžné s průmětnou:
Je-li rovina rovnoběžná s půdorysnou, pak:
• prvním průmětem kružnice 𝑘 je kružnice 𝑘1(𝑆1, 𝑟),
• druhým průmětem kružnice 𝑘 je úsečka 𝑘1 délky 2𝑟 rovnoběžná se základnicí.
Je-li rovina rovnoběžná s nárysnou, pak:
• prvním průmětem kružnice 𝑘 je úsečka 𝑘2 délky 2𝑟 rovnoběžná se základnicí,
• druhým průmětem kružnice 𝑘 kružnice 𝑘2(𝑆2, 𝑟).
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2. Kružnice leží v rovině kolmé k průmětně:

Je-li rovina kružnice kolmá k nárysyně, pak:

• druhým průmětem 𝑘2 kružnice 𝑘 je úsečka 𝐶2𝐷2 délky

2𝑟 ležící na nárysné stopě 𝑛2
𝜌

roviny 𝜌. Střed
kružnice 𝑘 se zobrazí do středu 𝑆2 úsečky 𝐶2𝐷2.

• prvním průmětem 𝑘1 kružnice 𝑘 je elipsa
se středem v bodě 𝑆1, s hlavní poloosou 𝐴1𝑆1
rovnoběžnou s půdorysnou stopou 𝑝1

𝜌
a s vedlejší

poloosou 𝐶1𝐷1 rovnoběžnou se základnicí,
velikost hlavní poloosy půdorysu je poloměr 𝑟 kružnice

Pozn.: obdobná je situace pokud kružnice leží v rovině
kolmé k půdorysně – půdorysem kružnice je úsečka a
nárysem elipsa s hlavní osou kolmou k základnici



3. Kružnice leží v rovině obecné:
Sdruženými průměty kružnice jsou různé elipsy.
Skutečná délka poloměru kružnice se vždy zachová na hlavní
přímce roviny, která prochází středem kružnice (je rovnoběžná
se stopou roviny).

• V prvním průmětu 𝑘1 kružnice 𝑘 se skutečná délka poloměru
𝑟 kružnice promítá do hlavní poloosy 𝐴1𝐵1 elipsy ležící na
prvním průmětu ℎ1 hlavní přímky roviny ( 𝐴1𝑆1 = 𝐵1𝑆1 =
𝑟).

• Nárysy bodů 𝐴2, 𝐵2 leží na nárysu hlavní přímky ℎ2. Tvoří
obecné body elipsy v náryse.

• V náryse se poloměr 𝑟 kružnice nezkrácený promítá do
hlavní poloosy 𝐾2𝐿2 elipsy ležící na druhém průmětu 𝑓2
hlavní přímky roviny procházející středem 𝑆2 elipsy ( 𝐾2𝑆2 =
𝐿2𝑆2 = 𝑟).

• Půdorysy bodů 𝐾1, 𝐿1 leží na půdorysu hlavní přímky 𝑓1. Tvoří
obecné body elipsy v půdorysu.

• Průměty kružnice sestrojíme pomocí proužkové konstrukce
elipsy. V půdorysu je elipsa dána hlavními vrcholy 𝐴1, 𝐵1 a
obecnými body 𝐾1, 𝐿1. V nárysu hlavními vrcholy 𝐾2, 𝐿2 a
obecnými body 𝐴2, 𝐵2.



ZOBRAZENÍ TĚLES

Pokud řešíme komplexní úlohu na sestrojení tělesa, je nutné nejdříve určit 
prostorové řešení úlohy a poté sestrojit jednotlivé dílčí konstrukce ve 
zvolené zobrazovací metodě.

Příklad: Je dána přímka 𝑜 a bod 𝐴. Zobrazte pravidelný čtyřboký jehlan
𝐴𝐵𝐶𝐷𝑉 s osou 𝑜, výškou 5 a vrcholem podstavy 𝐴. Volte vrchol 𝑉 tak, aby
jeho 𝑧-ová souřadnice byla větší než 𝑧-ová souřadnice bodu 𝑆.

Určíme prostorové řešení úlohy!

Postup konstrukce:
1. Sestrojíme rovinu podstavy 𝜌; 𝜌 ⊥ 𝑜 ∧ 𝐴 ∈ 𝜌 pomocí metrické úlohy 

„rovina kolmá k přímce“.
2. Určíme střed podstavy 𝑆; 𝑆 = 𝑜 ∩ 𝜌 užitím polohové úlohy „průsečík 

přímky s rovinou“.
3. Sestrojíme podstavu jehlanu, kterou je čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷; 𝐴𝐵𝐶𝐷 ⊂ 𝜌, se 

středem 𝑆 pomocí úlohy „otáčení roviny“.
4. Sestrojení vrcholu 𝑉; 𝑉 ∈ 𝑜 ∧ 𝑆𝑉 = 5 díky metrické úloze „skutečná 

délka úsečky“ užitím sklápění úsečky/přímky).
5. Jehlan ABCDV.





Příklad: Zobrazte krychli o středu 𝑆[4,5; 0; 5,5] a s jednou hranou na přímce 𝑚 = 𝑄𝑅, 
𝑄[8;−3; 0,5], 𝑅[0; 2; 2,5].

Příklad: Zobrazte krychli o hraně 𝑎 = 6, jejíž dvě sousední hrany jsou na různoběžkách 
𝑎 = 𝐴𝑄 (𝐴[3; −4,5; 6], 𝑄[12; −9; 0]), 𝑏 = 𝐴𝑅 (𝑅[? ; 1,5; 0]).



VIDITELNOST V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ

a) Viditelnost v prvním průmětu (půdorysu)

Pozorovatel v takovém případě hledí na těleso ve směru „shora dolů“.

Leží-li dva body 𝐴 a 𝐵 na stejné promítací přímce kolmé k půdorysně „nad sebou“, můžeme vidět
pouze „vyšší“ bod 𝐴 (𝑧𝐵 < 𝑧𝐴).
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b) Viditelnost v druhém průmětu (v nárysu)

Pozorovatel v takovém případě stojí před tělesem. 

Leží-li dva body 𝐶 a 𝐷 na téže promítací přímce, která je kolmá k nárysně, pak při pohledu 
„zepředu“ vidíme „bližší“ bod (k pozorovateli) bod 𝐶 (𝑥𝐷 < 𝑥𝐶).
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