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Základní tělesa ve volném rovnoběžném promítání 

Už umíme ve volném rovnoběžném promítání sestrojit podstavy těles, nyní je využijeme k sestrojení 

těles. Všechna tělesa budeme kreslit v nadhledu. 

Výška těles se vždy zachová ve skutečné velikosti, protože ji vynášíme na přímky rovnoběžné 

s průmětnou – boční hrany krychle, kvádru a hranolu nebo výšku jehlanu. 

Krychle 

• Podstavou krychle je čtverec. 

• Výška je rovna délce hrany podstavy a nezkresluje se. 

 

Obrázek: Krychle. 
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Kvádr 

• Podstavou kvádru je obdélník. 

• Výška se nanáší na boční hrany a nezkresluje se. 

 

Obrázek: Kvádr. 

Pravidelný trojboký hranol, jehlan 

• Podstavou je v obou případech rovnostranný trojúhelník. 

• Výšku hranolu nanášíme v původní velikosti na boční hrany. 

• Výšku jehlanu sestrojíme v těžišti trojúhelníku v původní velikosti. 

 

Obrázek: Pravidelný trojboký hranol, jehlan. 
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Pravidelný šestiboký hranol, jehlan 

• Podstavou je v obou případech pravidelný šestiúhelník. 

• Výšku hranolu nanášíme v původní velikosti na boční hrany. 

• Výšku jehlanu sestrojíme ve středu šestiúhelníku původní velikosti. 

• Dbáme na přesnost rýsování, obzvlášť u hranolu, kdy horní i dolní podstava jsou shodné obrazce. 

 

Obrázek: Pravidelný šestiboký hranol, jehlan. 
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