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Pokyny k vypracování

• Vzorově vyřešené domácí úlohy odevzdávejte na samostatných papírech formátu A4 (není-li uve-
deno jinak), kde bude uvedeno číslo úkolu, vaše jméno a příjmení, skupina, datum a školní rok -
vše dle šablonky.

• Všechny popisky budou rýsovány pomocí šablon, pomocné čáry tence nebo čárkovaně, výsledek
zvýrazněte - vše rýsujte podle pravítka a křivítka, ostrouhanou tvrdou tužkou.

• Na zadní stranu každého domácího úkolu napište zadání a krátký postup, tj. všechny důležité
konstrukce, které jsou podstatné pro získání řešení.

• Úkoly odevzdávejte nejpozději do následujícího cvičení, není-li uvedeno jinak.

• Příklady označené jako (NP) jsou nepovinné.

Zadání

PRÁCE č. 1

1. Je dáno: F1, F2, t. Najděte bod dotyku T tečny t elipsy, která je dána svými ohnisky F1, F2.

2. Zkonstruujte elipsu je-li dáno A, B, M .

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno F1, C, M .

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno A, C, a.

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno t(T ), t′, F1.

NP Najděte bod dotyku T tečny t elipsy, která je dána svými ohnisky F1, F2.

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno F1, M1, M2, a.

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno F1, S, M .

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno F1, t(T ), e.

NP Zkonstruujte elipsu je-li dáno A, B), t.

Pozn.: Zadány jsou pouze ty elementy, které jsou v každém z příkladů vypsány. NIC víc známo není,
NELZE někde volit osy, vrcholy atp.!!!

PRÁCE č. 2

1. Ve středové kolineaci K(S, o,A → A′) sestrojte obraz A′B′C ′D′ čtverce ABCD dále sestrojte
obě úběžnice u∞ → u′ a v′∞ → v. Zadání volte podobně jako v př. 1 na obrázku č. 1.

2. V osové afinitě A(A → A′, o) sestojte obraz pravidelného pětiúhelníka ABCDE. Zadání volte
podobně jako v př. 2 na obrázku č. 1.

NP V zadané kolineaci K najděte obraz A′B′C ′ trojúhelníka ABC. Vnitřek zobrazeného trojúhelníka
vyšrafujte (podle pravítka!). Zadání volte podobně jako na obrázku č. 2. Dodržujte vzájemnou
polohu bodů a přímek!
Pozn.: Všechny varianty vhodně umístěte na jeden list papíru - formát A4 (možno i na šířku).
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Obrázek 1: PRÁCE č. 2

NP V rovině je dán rovnoběžník ABCD. Zvolte afinitu A tak, aby se daný rovnoběžník zobrazil v
této afinitě na čtverec A′B′C ′D′.
Pozn.: Rýsujte na formát A4.

NP Elipsa E je dána svými hlavními průměry AB, CD. Pomocí vhodně zvolené afinity sestrojte
tečny z bodu R k elipse E .

NP Elipsa E je dána svými hlavními průměry AB, CD. Pomocí vhodně zvolené afinity sestrojte
tečny rovnoběžné se směrem s k elipse E .

NP Je dána přímka p a elipsa E(AB,CD). Pomocí vhodně zvolené afinity sestrojte průsečíky přímky
p s elipsou E .
Pozn.: Přímku p volte tak, aby protla elipsu E .

Obrázek 2: PRÁCE č. 2/NP
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PRÁCE č. 3

1. Jsou dány body A[−50; 20; 40], B[30; 60; 10]. Sestrojte stopníky přímky AB, odchylku přímky
AB od půdorysny π a od nárysny ν, délku úsečky AB.

2. Určete vzdálenost dvou rovnoběžných přímek a, b. Dále určete vzdálenost bodu A od roviny
α (oba příklady vypracujte na jeden papír formátu A4 na výšku, zadání volte dle náčrtku na
obrázku č. 3)

Obrázek 3: PRÁCE č. 3/2

NP Sestrojte zásek rovnoběžníku ABCD a trojúhelníku PQR, kde A[25; 40; 25], B[0; 75; 10],
C[−30; 40; 55], P [25; 65; 60], Q[−40; 60; 45], R[10; 15; 10].

NP Sestrojte průmět kružnice opsané trojúhelníkuABC, kdeA[10; 30; 20],B[−20; 45; 35], C[0; 10; 50].

NP Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB, C ∈ m.

NP* V rovině ρ = (−75; 55; 90) veďte kolmici k přímce a ≡ AB (A[−20; 0;−15], B[40, 50; 45]) bodem
M [0; 40; ?] ležícím v této rovině.
(Nápověda: uvědomte si kolik existuje v prostoru přímek kolmých k zadané přímce a. Kolmice v
prostoru obecně nemusí být různoběžné!)

NP Sestrojte kružnici k, je-li dán její střed S[10; 40; 50] a tečna t = (U [−30; 0; 40], V [20; 90; 0]).

NP* Sestrojte rovnoběžník ABCD, jehož jedna úhlopříčka leží na přímce e ≡ QR (Q[40; 80; 10],
R[−40; 20; 30]) a dvě protilehlé strany v rovinách α = (30; 72; 17) a γ = (−33; 43; 33).

PRÁCE č. 4

1. V Mongeově projekci zobrazte pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV , je-li dána jeho osa o = PR,
P [25; 15; 0], R[−25; 55; 65], jeden bod podstavy A[30; 35; 25] a výška jehlanu v = 50.
(Pozn.: výšku musíte na osu nanášet ve sklopení, nikoliv ve skutečné velikosti!)

NP Sestrojte rotační kužel, je-li dána jeho osa o = PR, P [25; 15; 0], R[−25; 55; 65], jeden bod A na
podstavné kružnici, A[30; 35; 25], a výška v = 50.
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PRÁCE č. 5

1. Sestrojte průsečík přímkym=MN (M [−40; 90; 10],N [20; 10; 50]) s pravidelným čtyřbokým jehla-
nem ABCDV s podstavou v půdorysně, znáte-li výšku v = 80, střed S[0; 55; 0] a vrchol podstavy
A[−35; 40; 0]. Vyznačte viditelnost tělesa a přímky m.

PRÁCE č. 6

1. V kolmé izometrii (4XY Z je rovnostranný) sestrojte průsečnici r rovin α=(−5; 3; 4), β=(5; 9; 6).
Dále sestrojte průsečíkR přímky a = AB (A[5; 3; 7],B[−3; 0; 2]) s rovinou β, vyznačte viditelnost.

NP V kolmé axonometrii 4(9; 10; 8) sestrojte stopníky přímky AB. Na osy x, y, z naneste délku
d = 5, A[6; 1; 4], B[−3; 6;−4].

NP V kolmé izometrii (4XY Z je rovnostranný) sestrojte průsečnici rovin α=(−5; 3; 4), β=(6; 7; 9).

NP V kolmé izometrii sestrojte průsečík přímky a = AB s rovinou ρ = (5; 9; 6) a vyznačte viditelnost,
A[5; 3; 7], B[−3; 0; 2].

PRÁCE č. 7

1. V dimetrii určené 4(100, 90, 90) určete průsečíky přímky p = PQ, P [0; 90; 0], Q[100; 0; 50], s
krychlí s podstavou v půdorysně, střed této podstavy je bod S[35; 40; 0] a vrchol A podstavy leží
na ose y, přičemž |SA| = 42 (yA < yS). Vyznačte viditelnost krychle a přímky.

NP V dimetrii určené 4(10, 9, 9) určete průsečíky přímky p = PQ, P [9; 0; 0], Q[0; 10; 5], s krychlí,
která má střed S[4; 3, 5; 3] a jednu stěnu v půdorysně π a vrchol A této stěny leží na ose x
(xA < xS).

PRÁCE č. 8

1. V lineární perspektivě LP(h, z,H, d/3) zobrazte pravidelný šestiboký hranol s podstavou v zák-
ladní rovině π, znáte-li úhlopříčku AD šestiúhelníku ABCDEF ⊂ π a výšku hranolu v = 100.
Zadání volte dle obrázku č. 4, fromát papíru A4 na šířku - viz vzor na webových stránkách!
(Pozn.: Při konstrukci využijte skopení základní roviny (roviny podstavy). Vzdálenost bodu A,
ležícího na hloubkové přímce - přímka procházející hlavním bodem, od základnice se z n-tinového
středu zobrazuje do n-tinové vzálenosti. Skutečný sklopený bod A leží v našem případě v troj-
násobné vzdálenosti od základnice z.)

.

Obrázek 4: PRÁCE č. 8
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NP Je dána lineární perspektiva LP(h, z,H, d/2), přímka a ležící v půdorysně π, a bod A ∈ a.
Sestrojte perspektivu schodiště daného náčrtkem. LP je dána výškou oka vh = 33, d/2 = 72,
zadání přímky a a bodu A dle obrázku č. 5.
Fromát papíru: A4 na šířku - viz vzor na webových stránkách!

Obrázek 5: PRÁCE č. 9

PRÁCE č. 9

NP Sestrojte řez topografické plochy promítací rovinou α – příčný profil, zadání viz obrázek č. 6.

Zadání prosím vytiskněte (přizpůsobte na formát A4). Měřítko vhodně zvolte (aby se profil vešel
spolu se zadáním na formát papíru A4).

Obrázek 6: PRÁCE č. 9/NP
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1. Na daném terénu se má vybudovat plošina s vrstevnicí o kótě 16. Potřebné násypy mají spád
sn = 2/3, výkopy mají spád sv = 1. Velikost ekvidistance je dána graficky.

Zadání (viz obrázek č. 7) si prosím vytiskněte na papír formátu A4.

Obrázek 7: PRÁCE č. 9
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PRÁCE č. 10

1. Je dána část komunikace. Terén je určený vrstevnicovým plánem. Vyřešte spojení cesty s teré-
nem: sv = 3/4, sn = 2/3. Velikost ekvidistance je dána graficky.
Zadání (viz obrázek č. 8) je možné vytisknout nebo překreslit na formát papíru A4.

Obrázek 8: PRÁCE č. 10/3
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PRÁCE č. 11

1. Narýsujte průmět zastřešení objektu rovinami konstantního spádu s okapovými hranami v jedné
rovině (a s případnými zakázanými okapy). V příkladu d) rovněž zkonstruujte boční pohledy dle
šipek v nákresu. Povinné jsou pouze příklady b) a c), příklady a), d) jsou tedy nepovinné.

Zadání předrýsujte dle obrázku č. 9, rozměry jsou v milimetrech, doporučuji rýsovat na čtvereč-
kovaný (příp. milimetrový) papír.

Obrázek 9: PRÁCE č. 11
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