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Zobrazení přímky 

Při zobrazování přímky vycházíme ze dvou poznatků: 

• Přímka je určena dvěma různými body; 

• prochází-li přímka bodem, pak její půdorys (nárys) prochází půdorysem (nárysem) bodu. 

Aplikací obou pravidel zjistíme, že půdorys (nárys) přímky je jednoznačně určen půdorysy (nárysy) 

bodů, jimiž přímka prochází. 

Přímka v obecné poloze 

Sdruženými průměty přímky, která je v obecné poloze vzhledem k základnici, i vzhledem 

k průmětnám, jsou přímky v obecné poloze vzhledem k základnici. Při zobrazování přímky budeme 

dodržovat pravidlo, kdy půdorys přímky rýsujeme pouze pod základnicí a nárys přímky rýsujeme 

pouze nad základnicí. 

Příklad: Sestrojte sdružené průměty přímky � ≡ ��, ��−3; 1;−2�, ��4; 3; 2�. 
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Obrázek: Sdružené průměty přímky. 

Přímka ve zvláštní poloze 

Uvedeme si pouze některé zvláštní polohy přímky. Nejlepším způsobem, jak pochopit jejich 

zobrazení, je reálné modelování. 

• Přímka kolmá k půdorysně – půdorysem přímky je bod, nárysem přímky je přímka kolmá 

k základnici (oba průměty leží na ordinále) - obr. 6a). 

• Přímka kolmá k nárysně – půdorysem přímky je přímka kolmá k základnici, nárysem přímky je 

bod (oba průměty leží na ordinále) – obr. 6b). 

• Přímka rovnoběžná se základnicí – oba průměty přímky jsou přímky rovnoběžné se základnicí – 

obr. 6c). 

• Přímka rovnoběžná pouze s půdorysnou (a není kolmá k nárysně) – půdorys přímky je v obecné 

poloze, nárys přímky je rovnoběžný se základnicí – obr. 6d). 

• Přímka rovnoběžná pouze s nárysnou (a není kolmá k půdorysně) – půdorys přímky je 

rovnoběžný se základnicí, nárys přímky je v obecné poloze – obr. 6e). 



 
 

 3/3  

 

OBRÁZEK 12: Přímky ve zvláštní poloze – možnosti a) až e). 
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