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Věta o rovinném řezu hranolu
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Postup konstrukce řezu

i. Sestrojíme průsečík jedné hrany hranolu a roviny řezu.

ii. Pomocí osové afinity, ve které si odpovídá podstava hranolu
s danou rovinou řezu, sestrojíme zbývající vrcholy řezu.

iii. Rovinu řezu otočíme do některé průmětny a určíme skutečnou
velikost řezu.





Příklad č. 1
Sestrojte řez hranolu s podstavou v půdorysně rovinou kolmou
k nárysně a určete skutečnou velikost řezu.



Příklad č. 1 - řešení

Nejprve určíme průsečík hrany AA
′ s rovinou řezu ρ.
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Příklad č. 1 - řešení

Otočíme bod A
′′ kolem půdorysné stopy roviny ρ do půdorysny.



Příklad č. 1 - řešení
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Příklad č. 2
Sestrojte řez hranolu s podstavou v půdorysně obecnou rovinou.



Příklad č. 2 - řešení

Pomocí krycí přímky určíme průsečík hrany CC
′ s rovinou řezu ρ.



Příklad č. 2 - řešení
Pomocí osové afinity sestrojíme půdorysy průsečíků ostatních hran
s rovinou ρ.



Příklad č. 2 - řešení

Půdorysem řezu je čtyřúhelník A
′′
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Příklad č. 2 - řešení

Nárysem řezu je čtyřúhelník A
′′

2B
′′

2 C
′′
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′′

2 . Vrcholy tohoto
čtyřúhelníku určíme pomocí ordinál.
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