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KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 

2.KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 

Označíme: 
s...........směr promítání, sp 

kc..........kóta bodu C 
C1(kc)....kótovaný průmět bodu C. 
pokud kc0 (k c0), potom bod C leží nad (pod) 
průmětnou p. 

 jednotka j=1cm 

Závěr: 
Kótované promítání je vzájemně 
jednoznačné zobrazení prostoru E3 
na rovinu p a množinu reálných 
čísel: 
  E3  pR 
   C  C1(kc) 
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2.1 Průměty základních útvarů  

• Průmětem  přímky je přímka nebo bod 
• Průmětem roviny je rovina nebo přímka. 
• Průmětem kružnice je kružnice, elipsa nebo úsečka. 
• Průmětem čtverce je rovnoběžník 

A(0)=E(1) B(0)=F(1) 

C(0)=G(1) D(0)=H(1
) 

k(1) 

k(0) 

A(0)=E(1) B(0)=F(1) 

C(0)=G(1) D(0)=H(1) 

k(0) 

PROMÍTACÍ ROVINA 

KP_ctverec:sklapeni.ggb 
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VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK 

1) různoběžky     2) rovnoběžky 

3) mimoběžky  
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Přímka a je určená kótovanými 
průměty dvou různých bodů A, B 
Průmětem přímky c (cp) je bod C1 

2.1 Průměty základních útvarů  

2.1.1 Kótovaný průmět přímky 

Obr.2.1.ggb
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Přímka a AB je dána kótovanými průměty dvou 
různých bodů A, B 
Rovinu  sklopíme kolem přímky a1 do p, body A, B 
sklopíme do bodu (A ), (B ):  
     |(A )A1|=|kA|, (A )A1a1,                                
     |(B )B1|=|kB|, (B )B1a1 

           

2.1.1 Kótovaný průmět přímky  

Sklopení promítací roviny  přímky a do průmětny p 

Poznámka: 
Body, jejichž kóty mají opačná znamení, se sklopí 
do opačných polorovin vytvořených přímkou a1 

Sklopíme-li promítací rovinu přímky b do průmětny, 
získáme její stopník P (P ) a odchylku  přímky b 
od průmětny p  

K nalezení bodů X s celočíselnou kótou poslouží 
osnova hlavních přímek v promítací rovině  
pravoúhlé trojúhelníky v obrázku jejichž přepony 
leží na přímce a jsou shodné a platí 
|A1X1|=|X1X2|=|X2X3| 

2.1.1 Kótovaný průmět přímky  

Stupňování přímky a (a  AB ) 

Stupňování přímky a (a  AB ) je 
sestrojení takových bodů na přímce a, 
jejichž kóty jsou celočíselné 

Obr.2.2.ggb
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Interval:   i = |A1C1|, |kA-kB|=1   
 

Spád:    s = j/i    i=j/s 
                

2.1.1 Kótovaný průmět přímky  

Interval i  na přímce a  je velikost průmětu úsečky na a , jejiž krajní body mají kóty 
lišící se o jednotku j ( j =1cm ) 

Spád s přímky b  je s = tg (), kde  je odchylka přímky b od průmětny p. 

stupnovani.ggb 

Všechny body na hlavní přímce mají 
stejnou hodnotu číselné kóty. 

2.1.1 Kótovaný průmět přímky  

Hlavní přímka h  (vrstevnicová, horizontální) přímka rovnoběžná s průmětnou p 
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2.1.2 Rovina  

Kótovaný průmět roviny  

Průmětem promítací roviny (p) je přímka 1. 
Průmětem roviny  je celá průmětna. 

2.1.2 Rovina  

Rovina je určena průměty: 

a) tří bodů které neleží na přímce  
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2.1.2 Rovina  

Rovina je určena průměty:  

b) dvou různoběžných přímek b, c 

2.1.2 Rovina  

Stopa p  roviny  je její průsečnice s průmětnou  

Hlavní přímka h roviny  je přímka, která leží v rovině  a je rovnoběžná s 
průmětnou p 

Spádová přímka s roviny  je přímka, která leží v rovině  a je kolmá k hlavním 
přímkám této roviny 

Pro průměty hlavních a spádových 
přímek platí: h1||h||p , s1h1(shh||p) 

Poznámka: Stopa roviny je hlavní přímka 
s nulovou kótou. 
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2.1.2 Rovina  

Spád roviny  je roven tg , kde  je odchylka roviny  od průmětny p. Je zřejmé, 
že  je rovněž odchylka spádové přímku s od průmětny p,  = sp = p  

Spádové měřítko  roviny  je vystupňovaná spádová přímka roviny, značíme s    

 

Je-li rovina  dána spádovým měřítkem s , snadno sestrojíme průměty hlavních 
přímek a dostaneme vrstevnicový plán roviny  
  
 

  

 

 

Poznámka: Rovina je obvykle zadána: 
 vrstevnicovým plánem    (systém  hlavních přímek) 
 spádovým měřítkem (vystupňovanou spádovou přímkou)   Spad_roviny.ggb 

ZOBRAZENÍ KRUŽNICE 

Kružnice k   je dána středem S0 a poloměrem r. 

Rovina  je dána  stopou p a 
spádovým měřítkem s. 
 
S0  p,  
hlavní osa je na hlavní přímce 
 
a = r 
b = r cos , 

 

kde  je spád roviny.  

KP_kruznice_otaceni.ggb 
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2.1.3 Spádová kuželová plocha  

je tvořena přímkami, které mají stejnou odchylku  od průmětny p a procházejí 
pevným bodem - vrcholem V  rotační kuželové plochy 

2.2 Základní úlohy 

2.2.1 Úloha Určete vzájemnou polohu přímek a,b kde a PQ, b UV 
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2.2.3 Úloha 

Roviny jsou dány spádovými měřítky s, s. Sestrojte průsečnici r  těchto rovin,          
r  

 

2.2.6 Úloha  

Určete roviny daného spádu tg  = 5/4  procházející daným bodem V. 

 

spadovykuzel.ggb 
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2.2.7 Úloha  

Sestrojte  roviny daného spádu tg  = 5/4 procházející danou přímkou m. 

 

Úloha má  2 řešení - spád je větší než spád dané přímky 
               1 řešení - spád je rovný spádu dané přímky 
               0 řešení – spád je menší než spád dané přímky  
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Soustava křivek-vrstevnic jako průnik topografické plochy a hlavních rovin   

Topografie-Topografická plocha-Vrstevnice 

Topografie-Vrstevnice 

Pravidla pro rýsování vrstevnic: 

• Vrstevnice je uzavřená křivka 

• Vrstevnice se vzájemně nekříží 

•  V přechodu mezi klesáním a stoupáním jsou za sebou dvě 

vrstevnice stejné kóty. 
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230 
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Topografie-Interkalární vrstevnice 

Chceme-li upřesnit konstrukce, předpokládáme, že topografická plocha je mezi 
vrstevnicemi ”hladká” a vložíme tzv. ”interkalární” vrstevnice. 

Topografie-Interkalární vrstevnice 

Chceme-li upřesnit konstrukce, předpokládáme, že topografická plocha je mezi 
vrstevnicemi ”hladká” a vložíme tzv. ”interkalární” vrstevnice. 
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Topografie-Interkalární vrstevnice 

Chceme-li upřesnit konstrukce, předpokládáme, že topografická plocha je mezi 
vrstevnicemi ”hladká” a vložíme tzv. ”interkalární” vrstevnice. 

Topografie-Interkalární vrstevnice 
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Topografie-Řez topografické plochy rovinou 

Topografická plocha je dána vrstevnicovým plánem, rovina  spádovým měřítkem s 

Topografie-Řez topografické plochy rovinou 

Topografická plocha je dána vrstevnicovým plánem, rovina  spádovým měřítkem s 
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Topografie-Řez topografické plochy rovinou 

Topografická plocha je dána vrstevnicovým plánem, rovina  spádovým měřítkem s 

Topografie-Řez topografické plochy rovinou 

Topografická plocha je dána vrstevnicovým plánem, rovina  spádovým měřítkem s 
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Topografie-Řez topografické plochy rovinou 

Topografická plocha je dána vrstevnicovým plánem, rovina  spádovým měřítkem s 

Příčný profil – sklopený řez plochy promítací rovinou 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 
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Příčný profil – sklopený řez plochy promítací rovinou 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 

Sestrojte profil topografické plochy rovinou . 

M  1:100 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 
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Sestrojte 50 x převýšený profil top. plochy rovinou . 

M  1:5000 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 

Příčný profil – sklopený řez plochy promítací rovinou 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 
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Příčný profil – sklopený řez plochy promítací rovinou 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 

Topografie-Příčný profil topografické plochy 

Úloha. Sestrojte průsečíky X přímky AB s topografickou plochou 
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VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY  

Maximální sklon do kopce 9.9 % (1 km ) 

Maximální sklon z kopce 12.1 % (0.7 km) 


