
ŘEZY TĚLES 
V PRAVOÚHLÉ AXONOMETRII



Příklad: Sestrojte řez čtyřbokého hranolu, jehož dolní podstava leží v půdorysně, rovinou 𝜌.



1. Určíme stopy roviny stěny hranolu 
(BCGH).

2. Průsečnice r roviny stěny a roviny 
řezu je částí řezu v této stěně 
(získáme body řezu B´, C´).

3. Body řezu na zbývajících hranách 
určíme pomocí osové afinity s osou 
afinity 𝑝𝜌. Směr afinity je směr hran 
hranolu.



Příklad:  Určete průsečíky přímky p = PQ s hranolem s podstavou v π.



1. Přímkou p proložíme 
vrcholovou rovinu. Tedy rovinu, 
která je kolmá k půdorysně, 
protože také hrany hranolu 
jsou kolmé k půdorysně.

2. Vrcholová rovina protne 
podstavu hranolu v úsečce, 
která zároveň leží na 
půdorysné stopě vrcholové 
roviny.

3. Části řezu v bočních stěnách 
jsou rovnoběžné s hranami.

4. Průsečíky řezu s přímkou jsou 
také průsečíky přímky s 
tělesem.



Příklad: Sestrojte řez jehlanu, který má podstavu v půdorysně, rovinou ρ.



1. Určíme průsečík A´ hrany AV
s rovinou řezu pomocí krycí 
přímky.

2. Body řezu na ostatních 
hranách sestrojíme pomocí 
kolineace se středem 
kolineace ve vrcholu V a osou 
kolineace v půdorysné stopě.



Příklad: Sestrojte průsečíky přímky p s pláštěm jehlanu ABCDV , který má podstavu ABCD v 
nárysně.



1. Určíme vrcholovou rovinu, která 
prochází vrcholem V a přímkou 
p. K určení stop této roviny 
použijeme přímku v, která 
prochází vrcholem V a je 
rovnoběžná s přímkou p.

2. Určíme nárysné stopníky 
přímek p a v, těmito stopníky 
prochází nárysná stopa 
vrcholové roviny.

3. Průnik podstavy a nárysné stopy 
je část řezu.

4. Řez vrcholovou rovinou je 
trojúhelník, jehož jedním 
vrcholem je vrchol jehlanu.

5. Průsečíky řezu s přímkou p jsou 
průsečíky přímky s jehlanem.

6. Viditelnost přímky.



Příklad: Zobrazte řez rotačního válce, jehož podstava v půdorysně, rovinou 𝜌.



1. K řešení používáme afinitu, jejíž osa je 
půdorysná stopa a směr afinity je směr 
površek válce. Zvolíme dva sdružené 
průměry na podstavě válce - jeden AB
kolmý na půdorysnou stopu roviny řezu 
a jeden CD s ní rovnoběžný.

2. Průměr AB leží na spádové přímce 1. 
osnovy roviny, její ax. průmět protíná 
osu válce v bodě S´, což je střed řezu.

3. Body řezu A´, B´, které odpovídají 
bodům A, B na podstavě, leží na přímce 
𝑠𝑎 a zároveň na stejných površkách jako 
body A, B.

4. Průměr CD je rovnoběžný se stopou, 
proto také C´D´ je rovnoběžné se stopou 
a prochází středem S´ řezu; C´, D´ leží na 
stejných površkách jako C, D.

5. Body K´, L´, ve kterých se mění 
viditelnost řezu odpovídají v afinitě 
bodům K, L, ve kterých se mění 
viditelnost podstavy.



Příklad: Sestrojte průsečíky přímky p s pláštěm válce, který má podstavu v půdorysně.



1. Přímkou p vedeme vrcholovou 
rovinu, tedy rovinu rovnoběžnou 
s osou válce - na přímce p
zvolíme libovolný bod R a tím 
vedeme přímku q rovnoběžnou s 
osou válce.

2. Určíme půdorysnou stopu roviny 
𝛼 = (𝑝, 𝑞), protože podstava leží 
v půdorysně.

3. Průnik půdorysné stopy a 
podstavy je část řezu válce 
vrcholovou rovinou.

4. Části řezu na plášti válce jsou 
rovnoběžné s osou válce, část 
řezu na horní podstavě je 
rovnoběžná s řezem na dolní 
podstavě.

5. Průsečíky X, Y řezu s přímkou jsou 
průsečíky přímky s tělesem.



Příklad: Zobrazte průsečíky dané přímky p s kuželem, jehož podstava leží v půdorysně.



1. Přímkou p a vrcholem V je 
určena vrcholová rovina kužele. 
Bodem V vedeme přímku q
rovnoběžnou s přímkou p.

2. Určíme půdorysnou stopu 
vrcholové roviny 𝛼 = (𝑝, 𝑞).

3. Průnik půdorysné stopy a 
podstavy je část řezu. 

4. Další části řezu na plášti 
procházejí vrcholem V - řezem je 
trojúhelník.

5. Průsečíky X, Y řezu s přímkou 
jsou průsečíky přímky s kuželem.



Příklad: Zobrazte eliptický řez rotačního kužele o vrcholu V, jehož podstava leží v půdorysně.



1. K určení typu řezu určíme vrcholovou rovinu ρ´
rovnoběžnou s rovinou ρ (pomocí hlavní přímky 
procházející bodem V). Protože 𝑝𝜌´ neprotíná 
podstavu, řezem je elipsa.

2. Určíme průsečík S´ osy kužele s rovinou ρ (např. pomocí 
hlavní přímky, která prochází středem podstavy - střed 
podstavy je ax. půdorysem průsečíku osy s rovinou).

3. Na podstavě zvolíme průměr AB, který je na kolmici k 
půdorysné stopě vedené středem podstavy.

4. Pomocí kolineace se středem V a osou v 𝑝𝜌 určíme 
průměr řezu A´B´.

5. O´ - střed A´B´, střed řezu

6. O leží na AB a na O´V

7. Bodem O vedeme rovnoběžku s 𝑝𝜌. Její průsečíky C, D s 
podstavou se zobrazí do sdruženého průměru C´D´
řezu.

8. Body C´, D´ leží na rovnoběžce s _pρ v bodě O´ a na CV, 
DV.

9. Body K´, L´, ve kterých se mění viditelnost řezu jsou 
obrazem bodů K, L, ve kterých se mění viditelnost 
podstavy, v kolineaci.



Příklad: Zobrazte parabolický řez rotačního kužele o vrcholu V, jehož podstava leží 
v půdorysně. Rovina 𝜌´ je vrcholová rovina rovnoběžná s rovinou 𝜌.



1. Půdorysná stopa 𝑝𝜌´ je úběžnicí 
kolineace. Dotýká se podstavy v bodě 
U. VU udává směr osy paraboly.

2. V bodě V sestrojíme kolmici k VU. 
Tato kolmice protne 𝑝𝜌´ v bodě W.

3. Z W spustíme tečnu a k podstavě. 
Bod dotyku A.

4. V kolineaci určíme přímku a´
(vrcholová tečna paraboly). 
𝑎 ∩ 𝑝𝜌 = 1, 1 ∈ 𝑎´ ∧ 𝑎´⟂ 𝑈𝑉

5. Vrchol paraboly 𝐴´ = 𝑎´ ∩ 𝐴𝑉. Osa 
paraboly prochází A´ a je kolmá k a´.

6. Sestrojení ohniska paraboly: a´
protíná tečnu z V k podstavě v bodě 
P´, z P´ vedeme kolmici k tečně, tato 
kolmice protne osu paraboly v 
ohnisku F´.



Příklad:  Zobrazte hyperbolický řez kruhového kužele o vrcholu V, jehož podstava leží 
v půdorysně, rovinou 𝜌. Rovina 𝜌´ je vrcholová rovina rovnoběžná s rovinou 𝜌.



1. Půdorysná stopa 𝑝𝜌´ protíná podstavu v bodech 
M´, N´.

2. Tečny m´, n´ k podstavě v bodech 𝑀´, 𝑁´ se v 
kolineaci zobrazí jako asymptoty hyperboly řezu.

3. Asymptota 𝑚 je rovnoběžná s 𝑉𝑀´ a prochází 
bodem 2.  Asymptota 𝑛 je rovnoběžná s 𝑉𝑁´ a 
prochází bodem 1.

4. 𝑂 = 𝑚 ∩ 𝑛 ... střed hyperboly řezu (𝑂´ = 𝑚´ ∩ 𝑛´)

5. Osa úhlu o daného asymptota m, n je osa 
hyperboly.

6. Osa hyperboly protne 𝑝𝜌 v bodě 3. Obraz osy 
hyperboly o´ prochází 3, O´.

7. o´ protne podstavu v bodech A´, B´ (obrazy vrcholů 
hyperboly).

8. 𝐴 = 𝑜 ∩ 𝐴´𝑉, 𝐵 = 𝑜 ∩ 𝐵´𝑉 (vrcholy 
hyperboly)

9. Body K, L jsou body, ve kterých se mění viditelnost 
řezu, a odpovídají v kolineaci bodům K´, L´, ve 
kterých se mění viditelnost podstavy.


