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Dvě roviny 

Dvě roviny mohou být totožné (splývající), rovnoběžné nebo různoběžné. Vzájemná poloha dvou 

rovin je opět definována pomocí společných bodů rovin. 

Totožné roviny. 

Definice – totožné roviny mají všechny body společné. 

Zobrazení – sdružené průměty stop splývají. 
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Rovnoběžné roviny. 

Definice – rovnoběžné roviny nemají žádný společný bod. 

Zobrazení – sdružené průměty půdorysných (nárysných) stop jsou rovnoběžné. 

 

Různoběžné roviny. 

Definice – různoběžné roviny se protínají v přímce (průsečnici). 

Zobrazení – sestrojíme průsečnici obou rovin – ukážeme si na řešeném příkladu. 

Příklad: Sestrojte průsečnici rovin ��6; 4; 4�, ��−4; 6; 2�. 
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Obrázek: Řešený příklad. 

Řešení: Průsečnice �	je společná přímka obou rovin. Přímka je určena dvěma různými body, stačí nám 

tedy najít dva body, které leží v obou rovinách. 

Půdorysné stopy se protínají v bodě, který je půdorysným stopníkem přímky �, platí tedy �
�
=

��
� ∩ ��

�
. Nárys půdorysného stopníku �

�
odvodíme pomocí ordinály na základnici. Nárysné stopy se 

protínají v nárysném stopníku přímky �, tzn. ��
�
= ��

� ∩ ��
�

, půdorys nárysného stopníku ��
�

 leží na 

základnici. Pak � ≡ �. 
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