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Mongeovo promítání – úvod 

Mongeovo („monžeovo“) promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé roviny, 

tzv. průmětny: 

• Vodorovná rovina π („pí“) se nazývá půdorysna neboli první průmětna; 

• svislá rovina ν („ný“) se nazývá nárysna neboli druhá průmětna. 

Tyto průmětny se protínají v přímce x, které říkáme základnice. 

Budeme se postupně věnovat zobrazení bodu, přímky a roviny, dále pak řešení jednoduchých 

polohových a metrických úloh. Polohová úloha řeší vzájemnou polohu dvou útvarů (např. bodu 

a roviny). Výsledkem metrické úlohy je velikost úsečky nebo úhlu, tzn. číslo. 

Průměty bodu 

A – bod v prostoru, který budeme kolmo promítat do obou průměten – vzor. 

A₁ – půdorys bodu A – kolmý průmět bodu A do půdorysny π – pohled „shora“. 

A₂ – nárys bodu A – kolmý průmět bodu A do nárysny ν – pohled „zepředu“. 

Abychom mohli zobrazit obě roviny najednou, ztotožníme nárysnu ν s papírem a do této roviny 

sklopíme půdorysnu π. Provedli jsme tzv. sdružení průměten. 



 
 

 2/3  

Dvojici bodů A₁, A₂ pak nazýváme sdruženými průměty bodu A. Sdružené průměty bodu leží 

na přímce kolmé k základnici – ordinále. 

 

Obrázek: Názorné zobrazení průměten a průmětů bodu A. 
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Souřadnicový systém 

V souladu s technickou praxí budeme používat pravotočivou soustavu souřadnic. 

• Osa x leží na základnici, kladná část vlevo. 

• Osa y leží v půdorysně, kolmo na osu x, kladná část dopředu. Po sdružení průměten bude kladná 

část osy y směřovat dolů. 

• Osa � leží v nárysně, kolmo na osu x, kladná část nahoru. 

 

Obrázek: Souřadnicový systém – prostorový obrázek. 
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