
ÚLOHY NA ROTAČNÍCH PLOCHÁCH



Průměty bodů plochy

Příklad: Rotační plocha je dána osou a tvořící 
křivkou. Sestrojte nárys bodu A plochy, je-li 
dán jeho půdorys a určete půdorys bodu B, 
je-li dán jeho nárys.



Nárys bodu 𝐴:

• bod 𝐴 leží na rovnoběžkové kružnici 𝑘1
𝐴, která 

musí protnout tvořící křivku - 𝐴1
∗

• Nárys 𝐴2
∗ musí ležet na 𝑘2

• Bodem 𝐴2
∗ prochází nárys rovnoběžkové 

kružnice, který je rovnoběžný s osou y

• Na rovnoběžce leží bod 𝐴2

Počet nárysů závisí na tom, kolikrát protne 
půdorys kružnice půdorys křivky.



Půdorys bodu B:

• Bodem 𝐵2 vedeme rovnoběžku s osou 𝑦, 
protože rovnoběžková kružnice se také 
zobrazí jako rovnoběžná úsečka s 𝑦

• Tato rovnoběžka protne 𝑘2 - 𝐵2
∗

• Půdorys 𝐵1
∗ leží na 𝑘1

• Bodem 𝐵1
∗ vedeme rovnoběžkovou kružnici

• na této kružnici musí ležet hledaný půdorys 
bodu 𝐵1

• Půdorysy jsou dva (𝐵1, 𝐵´1) – jeden blíž a 
jeden dál od pozorovatele

Počet půdorysů závisí na tom, kolikrát nárys 
kružnice protne nárys křivky.



Hlavní meridián plochy

Příklad: Určete hlavní meridián rotační plochy, která je dána tvořící křivkou a osou.





Tečná rovina a normála plochy

Příklad: Rotační plocha je dána osou 𝑜 a 
hlavním meridiánem. Sestrojte tečnou rovinu 
a normálu plochy v bodě 𝐴. 

Nedříve je nutné sestrojit půdorys 𝐴1 bodu 𝐴
– sestrojujeme obdobně jako u příkladu 
prvního, zde je však určující křivkou přímo 
hlavní meridián



Tečná rovina – určena tečnami k rovnoběžkové 
kružnici a meridiánu, které bodem A procházejí

Tečna ke kružnici (𝑡𝑟):
• leží v rovině kružnice: půdorys 𝑡1

𝑟 se zobrazí 
jako tečna k půdorysu kružnice a nárys 𝑡2

𝑟se 
zobrazí jako rovnoběžka s 𝑦, protože nárysem 
kružnice je úsečka

Tečna k meridiánu (𝑡𝑘) – leží v rovině meridiánu ⇒ 
prochází osou plochy
• Půdorys: 𝑡1

𝑘 = 𝑜1𝐴1
• Nárys: abychom mohli sestrojit tečnu k 

meridiánu otočíme rovinu meridiánu 
procházející bodem A do roviny hlavního 
meridiánu kolem osy rotace – bod 𝐴2 se otočí 
do bodu 𝐴2

0, v bodě 𝐴2
0 sestrojíme tečnu k 

hlavnímu meridiánu
• Tečna k hlavnímu meridiánu protne osu 𝑜2 ve 

vrcholu 𝑉2 rotační kuželové plochy tečen 
meridiánu v bodech rovnoběžkové kružnice 
bodu 𝐴 – tedy 𝑡2

𝑘 = 𝑉2𝐴2



Normála – kolmá k tečné rovině a také kolmá k tečně 
meridiánu

• půdorys: 𝑛1 = 𝑡1
𝑘 protože leží v rovině meridiánu

• nárys: pravý úhel mezi tečnou meridiánu a 
normálou se zachová pouze v rovině hlavního 
meridiánu ⇒ je opět nutné otočit rovinu meridiánu 
v bodě 𝐴 do roviny hlavního meridiánu, tím získáme 
otočenou polohu tečny 𝑡2

𝑘0 k meridiánu

• K této otočené tečně 𝑡2
𝑘0 sestrojíme kolmici – což je 

otočená normála 𝑛2
0 do roviny hlavního meridiánu

• Tato otočená normála 𝑛2
0 protne osu plochy ve 

vrcholu 𝑊2 rotační kuželové plochy normál v 
bodech jedné rovnoběžky procházející bodem 𝐴

• Tedy 𝑛2 = 𝑊2𝐴2



Řez plochy

Příklad: Rotační plocha je dána osou 𝑜 a 
hlavním meridiánem. Sestrojte řez rotační 
plochy rovinou 𝜌, která je určena stopami.



Obecné body řezu

• volíme libovolné roviny 𝛼 rovnoběžné s 
půdorysnou,

• rovina 𝛼 protne plochu v rovnoběžkové 
kružnici – nárys kružnice se překrývá s 𝑛2

𝛼

a půdorysem je kružnice se středem v 𝑜1
a s poloměrem od 𝑜2 k hlavnímu 
meridiánu (měřeno na 𝑛2

𝛼)

• rovina 𝛼 protne rovinu 𝜌 v horizontální hl. 
přímce roviny 𝜌 (ℎ2 ≡ 𝑛2

𝛼 , ℎ1 ∥ 𝑝1
𝜌

),

• průsečíky 𝐽,𝑀 rovnoběžkové kružnice a 
hlavní přímky jsou obecné body řezu,

• tuto konstrukci opakujeme podle počtu 
potřebných bodů.

a

a



Osa řezu, nejvyšší a nejnižší bod řezu

• Osa řezu je spádová přímka první osnovy, 
která protíná osu rotace: 

• 𝑠1 ⊥ 𝑝1
𝜌
∧ 𝑜1 ∈ 𝑠1,

• 𝑠2 určíme pomocí stopníků.

• Nejvyšší a nejnižší bod řezu leží na ose řezu.

• K jejich určení otočíme spádovou přímku 𝑠
do roviny hlavního meridiánu (pomocí 
půdorysného stopníku 𝑃1 a bodu na ose 
rotace, který zůstává na místě): 𝑃1 → 𝑃1

0

• 𝑠2
0 ∋ 𝑃2

0 𝑃2
0 ∈ 𝑦

• Otočená osa řezu protíná hl. meridián v 
bodech 𝐴2

0, 𝐵2
0 - tyto body leží na stejných 

rovnoběžkových kružnicích jako nejvyšší 𝐴2
a nejnižší 𝐵2 bod řezu

• 𝐴1, 𝐵1 ⊂ 𝑠1



Body, ve kterých se mění viditelnost řezu 
v nárysu

• Tyto body, leží v rovině hlavního 
meridiánu a zároveň v rovině řezu ⇒
leží na frontální hlavní přímce roviny 
řezu, která prochází osou rotace,

• 𝑜1 ∈ 𝑓1 → 𝑓2 ∥ 𝑛2
𝜌

,

• 𝑓2 protne hlavní meridián v bodech 
𝐾2, 𝐿2, ve kterých se mění viditelnost 
řezu v nárysu,

• půdorysy 𝐾1, 𝐿1 jsou obecnými body 
řezu v půdorysu.



Body, ve kterých se mění viditelnost řezu v 
půdorysu

• Tyto body sestrojujeme stejně jako 
obecné body řezu.

• Leží v rovinách rovníkových kružnic.



a
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Tečna řezu sestrojená v daném 
dotykovém bodě

Tečnu t řezu  v daném dotykovém bodě T 
na  zploštělém rotačním  elipsoidu
sestrojíme jako průsečnici roviny řezu ρ a 
tečné roviny  elipsoidu   sestrojené  v 
bodě  dotyku T.  Přitom tečná rovina  je 
tvořena tečnou tm sestrojenou  k 
meridiánu  bodu T  a tečnou tr sestrojenou 
k rovnoběžkové kružnici procházející 
bodem T.



Průniky rotačních ploch

Průnikem rotačních ploch je množina bodů, které leží 
na obou plochách. K jejich určení používáme pomocné 
plochy.

1. Osy ploch splývají (plochy mají alespoň jeden 
společný bod)

Průnikem jsou rovnoběžkové kružnice vytvořené 
rotací průsečíků meridiánů ležících v téže rovině.



2. Osy rovnoběžné různé

Ke konstrukci průnikové křivky užíváme 
pomocné roviny kolmé k osám obou ploch. 

Zvolená rovina  protne plochy v 
rovnoběžkových kružnicích. Průsečíky 
těchto kružnic jsou hledanými body 
průniku. Volbou dalších pomocných rovin 
obdržíme libovolné množství bodů 
průnikové křivky.

Průniková křivka ploch je souměrná podle 
roviny, ve které leží osy ploch.



3. Různoběžné osy

Jako pomocné plochy používáme kulové 
plochy se středem v průsečíku os ploch.

Kulová plocha protne každou z daných ploch 
v rovnoběžkových kružnicích. Průsečíky 
těchto rovnoběžkových kružnic jsou body na 
průniku daných ploch.

•  𝑚 - meridián kulové plochy se středem v 
průsečíku os a vhodným poloměrem

• 𝑙 – průniková rovnoběžka kulové plochy a 
válce

• 𝑙´ - průniková rovnoběžka kulové plochy a 
kužele

• 𝑅 = 𝑙 ∩ 𝑙´ - bod na průniku ploch

Dále zvolíme pomocnou kulovou plochu s 
jiným poloměrem a konstrukci opakujeme.

Průsečíky hlavních meridiánů 𝑀 kužele a 
válce jsou také body průniku.



K dotvoření průniku ploch poslouží tato pomůcka: větší vepsaná kulová plocha určuje typ průniku.



4. Mimoběžné osy

V tomto případě neexistuje žádná 
obecná metoda pro konstrukci bodů 
průniku. 

Pomocné plochy volíme tak, aby jejich 
průnikem s rotačními plochami byly co 
nejjednodušší křivky a potom 
hledáme jejich společné body.



Průniky rotačních kvadrik

Znovu připomeneme pojem rotační kvadrika. 
Rotační kvadrika je plocha, které vzniká rotací 
kuželosečky kolem její osy. 

• kulová plocha - rotací kružnice,

• protáhlý elipsoid - rotací elipsy kolem hlavní osy,

• zploštělý elipsoid - rotací elipsy kolem vedlejší
osy,

• rotační dvojdílný hyperboloid - rotací hyperboly 
kolem hlavní osy,

• rotační jednodílný hyperboloid - rotací hyperboly 
kolem vedlejší osy,

• rotační paraboloid - rotací paraboly kolem osy,

• rotační kuželová plocha - rotací přímky 
(singulární kuželosečka) kolem k ní různoběžné 
osy,

• rotační válcová plocha - rotací přímky kolem 
rovnoběžky.

Poznámka: rotační jednodílný hyperboloid –
vznikne také rotací mimoběžky s osou rotace

zploštělý elipsoidprotáhlý elipsoid



Průnik dvou rotačních kvadrik sestrojujeme podle výše uvedených algoritmů pro konstrukce průniků dvou 
rotačních ploch.

Za určitých okolností se průniková křivka dvou rotačních kvadrik s navzájem různoběžnými osami rozpadne 
na dvě kuželosečky, které lze snadno sestrojit. Přitom platí následující věta:

Průniková křivka dvou rotačních kvadrik se rozpadne na dvě kuželosečky právě tehdy, když lze oběma 
kvadrikám vepsat společnou kulovou plochu (resp. meridiánům, ležícím v téže rovině, lze vepsat kružnici).

Při sestrojování průniků rotačních kvadrik - průměty průnikových kuželoseček se zobrazí do úhlopříček 
čtyřúhelníku, který je určen průměty hlavních meridiánů ploch


