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Bod v rovině 

Bod leží v rovině, právě když leží na přímce roviny. Nejčastěji se používají hlavní přímky roviny 

(kapitola 14). 

Příklad: Sestrojte sdružené obrazy bodu ��0; 2; ? �	ležícího v rovině 	
5; 4; 5 

 

Obrázek: Bod v rovině. 
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Řešení: Bodem A vedeme hlavní přímku, například 1. osnovy. Půdorys ℎ�
� 	zvolené přímky prochází 

půdorysem A₁ bodu A rovnoběžně s půdorysnou stopou ��
� . Pomocí nárysného stopníku přímky 

odvodíme její nárys ℎ�
�  rovnoběžný se základnicí ���. Nárys A₂ bodu A leží na ordinále procházející 

bodem A₁ a na nárysu ℎ�
�  hlavní přímky. 

Poznámka: Úlohu lze řešit také použitím libovolné přímky roviny. 

Přímka v rovině 

Leží-li v rovině dva různé body, pak leží v této rovině i přímka jimi určená. Při řešení příkladů 

je nejjednodušší použít stopníky přímky, protože ty leží na příslušných stopách roviny – půdorysný 

stopník na půdorysné stopě, nárysný stopník na nárysné stopě. 

Příklad: Je dána rovina α (5;5;4). Určete sdružené průměty přímky � ≡ ��, ��0; 2; ? �, ��−2; 1; ? �, 

která leží v rovině 	. 

 

Obrázek: Přímka v rovině – řešený příklad. 
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Řešení: Narýsujeme půdorys �₁ ≡ �₁�₁ přímky a půdorysy stopníků přímky, tj. P₁ na ��
�, N₁ 

na základnici ���. Pomocí ordinál odvodíme nárysy stopníků: P₂ na základnici ��� a N₂ na ��
�. Nárys �₂ 

přímky je určen nárysy obou stopníků P₂, N₂. Nárysy bodů A, B doplníme pomocí ordinál. 
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