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1. Úvod
Když jsem si vybíral téma ročníkové práce, bral jsem v potaz svou zálibu v napodobování
reality na papíře.
Tříúběžníková perspektiva nabízí mnohem reálnější obraz, než perspektiva jednoúběžníková
a dvouúvěžníková. Z důvodu, že tříúběžníková perspektiva se na středních školách nevyučuje,
jsem se rozhodl na toto téma podívat hlouběji.
Na začátku práce shrneme předem získané znalosti o perspektivě. Poté se zaměříme přímo
na téma tříúběžníkové perspektivy a ukážeme si v ní dvě metody konstruování.
Téma se budu snažit uchopit tak, aby mu porozumělo co největší množství lidí, i když se
jedná o téma velice náročné na pochopení.
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2. Lineární perspektiva
S perspektivou se setkáváme každý den. Je to optický jev, který nám „zkresluje“ skutečnost
vnímanou okem. Kvůli perspektivě se nám zdá, že koleje se na obzoru sbíhají do jednoho bodu,
ale přitom víme, že jsou stále rovnoběžné. Úplně stějně vnímáme na moři loď vetší, když ji
máme několik metrů od sebe, než když přeplouvá obzor.
Za to, že koleje nevnímá jako rovnoběžné, a že čím je věc dál, tím je menší, může oko, které
má svůj vlastní zorný úhel. Člověk musí z dálky vnímat mnohem více informací, protože zorné
pole se od nás rozšiřuje. Zároveň se to naše oko ale snaží dát do stejného formátu jako to, co
vnímáme blíž, a proto vše co je dál, se musí jevit menší.
To samé platí, když se snažíme zobrazit nějaký předmět na papír. Dalo by se říct, že papír je
určitým oknem do reality, které je v určité distanci od našeho oka, a proto musíme zachovávat
pravdla chování lidského zraku, které dále promítneme na papír.
Je mnoho druhů různých perspektiv, ne všechny však jsou potřeba k vysvětlení
tříúbežníkové. Nejprve si vysvětlíme jednoúběžníkovou, dále dvouúběžníkovou a nejvíce se
budu věnovat tříúběžníkové perspektivě. Každá z nich má samozřejmě určité využití pro různé
situace.

3. Pojmy a jejich významy
Rád bych jednoduše osvětlil několik pojmů, se kterými se můžete při sledováni, či rýsování v
perspektivě setkat.


Průmětna ρ – Plocha na kterou promítáme, většinou svislá; záleží na „pozorovateli“



Základní rovina π – Rovina, na které stojí pozorovatel i zobrazované těleso, většinou
kolmá na průmětnu (ρ)



„Oko“ S – bod ze kterého se díváme



Distance d – vzdálenost pozorovatele (S) od průmětny (ρ)
 Distančník D – bod v dané vzdálenosti



Základnice z – průsečnice ρ a π



Horizont h – průsečnice ρ a obzorové roviny



Hlavní bod H – pravoúhlý průmět bodu S do průmětny ρ



Hlavní vertikála v – přímka v průmětně procházející H kolmo k základnici z
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Výška perpektivy – vzdálenost základnice od horizontu



Úběžníky U1, U2, U3 – bod, kde se protínají všechny vzájemně rovnoběžné přímky

4. Jednoúběžníková perspektiva
Jednoúběžníková perspektiva se také někdy nazývá průčelnou. Je to způsebeno tím, že
objekt je v pozici, kdy má rovnoběžnou stěnu s průmětnou. Horizontální linie této zdi nemají
úběžník, kde by se mohly sbíhat. Horizontální přímky vyobrazovaného objektu či tělesa, které
jsou kolmé na průmětnu, už svůj úběžník mají.
Jedná se o jedno z nejjednodušších zobrazení v perspektivě, hojně užívané třeba u interiérů,
nebo již zmiňovaných průčelí různých budov.
.

-

Ukázka jednoduchého rýsování interiéru průčelnou perspektivou
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-

Ukázka šachovnice v jednoúběžníkové perspektivě. Jednotlivé čtverce se vizuálně se
zvětšující vzdáleností zužují, zkracují a zkreslují.

-

Průčelí jednoduchého tělesa v jednoúběžníkové perspektivě
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5. Dvouúběžníková perspektiva
Této perspektivě se také přezdívá nárožní. Když zobrazované těleso nemá s průmětnou
rovnoběžnou žádnou stěnu, tak jeho vzájemně rovnoběžné horizontální přímky májí dva
uběžníky. Je to způsobeno tím, že je objekt pootočen kolem své osy (narozdíl od průčelné p.), a
proto se zobrazuje, jako když bychom se na něj dívalí z rohu. Touto perspektivou se většinou
vizualizují budovy.

-

Na obrázku je ukázka krychle v prostoru, „oka“ a průmětny. Průsečíky úseček
tvořenými spojnicemi bodů krychle a oka, protínají průmětnu v bodech, které budou
tvořit obraz v dvouúběžníkové perspektivě.
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-

Pohled z boku na stejnou situaci. Je vidět jev, kdy se úsečka dál od pozorovatle jeví
jako kratší než ta, která je blíže.

-

Pohled zepředu, sbíhající se přímky jsou spojeny v úběžnících, spojnice úbězníků je
červeně – horizont; pokud nám nějaké rovnoběžky tvoří úběžník mimo obraz,
můžeme si pro získání horizontu pomoci spojnicí uhlopříček náležících vodorovným
stěnám.

-

Konstrukce nároží jednoduché stavby v dvouúběžníkové perspektivě.
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6. Tříúběžníková perspektiva
Rýsováním v tříúběžníkové perspektivě se dosahuje nejrealističtějšího obrazu. Využíva se při
vizualizaci extrémně vysokých budov a konstrukcí, jako jsou například mrakodrapy, televizní
vysílače, vodárenské věže, rozhledny a další. Výsledný obraz již nemá žádné stěny rovnoběžné.
To je dáno přítomností třetího uběžníku, který se nenachází na horizontu. Řešení se dosahuje
nakloněním průmětny. Pokud průmětnu nakloníme směrem k pozorovateli, získáme „pohled
vzhůru“, třetí úběžník se poté nachází nad horizontem a my získáváme takzvanou žabí
perspektivu. Pokud však skloníme průmětnu od pozorovatele, získáme „pohled dolů“, třetí
úběžník je pod horizontem a my získváme takzvanou ptačí perspektivu.

-

Náklon průmětny směrem k pozorovateli – žabí perspektiva.
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-

Viditelně sbíhající se svislice nad horizontem – žabí perspektiva.

-

Náklon průmětny od pozorovatele – ptačí perspektiva.
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-

Viditelně sbíhající se svislice pod horizontem – ptačí perspektiva.
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6.1 Průsečná metoda
Průsečná metoda se vyznačuje svojí přesností. To však má svou daň v podobě
náročnosti, proto se k tomuto vyobrazování používá počítačových softwarů.
Jako příklad si ukážeme rýsování jednoduchého tělesa, skládajícího se z široké podstavy,
hranolového sloupu, završeného jehlanem.

-

Nejprve si zvolíme objekt, naneseme ho v Mongeově promítání

-

Volíme směr pohledu na nárysně (p2) – v našem případě pohled vzhůru – žabí
perspektiva

-

Volíme průmětnu – kolmá na osu pohledu
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-

Následující body nemůžeme volit

-

H – Hlavní bod se nachází v půdorysu, vzdálenost od S1 je rovno distanci – naneseme
vzdálenost průsečíku osy p2 a průmětny od osy x1,x2 na osy p1 od místa, kde se
protíná s průmětnou

-

Usp – Plní funkci hlavního bodu v dvouúběžníkové perspektivě – to znamená, že to je
úběžník spádových přímek půdorysny. Prochází jím horizont, je určen vzdáleností
průsečíku p2 a průmětny od průsečíku rovnoběžky s x1,x2, kterou vedeme
z průmětny a bodu S2
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-

Zjistíme vzdálenost průmětny a bodu S2, která je poloměrem kružnice se středem
v úběžníku spádových přímek Usp

-

Na kolmici k přímce p1, která prochází hlavním bodem, naneseme poloměr kružnice,
tím dostaneme bod S!

-

Bodem S! Vedeme kolmici na přímku UspS!, průsečík této přímky a přímky p1 nám
dá úběžník U3

-

Bod D leží na přímce p1 ve stejné vzdálenosti jako S! Od U3

-

Bod T je průsečíkem kružnice a p1
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-

Rys si otočíme o 90° po směru hodinových ručiček

-

Nyní máme místo hlavního bodu bod Usp a bod T nám předtavuje distančník

-

Abychom mohli dostat bod G‘, musíme vést bodem G kolmici na základnici, z tohoto
průsečíku vedeme přímku do hlavního bodu, kterým nyní je Usp. Průsečíkem těchto
přímek je bod G‘

-

Obdobně pokračujeme u všech bodů podstavy

-

Bod G‘‘ dostaneme tak, že bodem D vedeme přímku do bodu G‘, a kde nám protne
svislici z bodu G, tam dostaneme bod M. Z bodu M přeneseme výšku bodu G‘‘
z Mongeova promítání a naneseme ji na svislici. Z tohoto bodu nyní vedeme přímku
do bodu D a v místě protnutí se spojnicí G‘ a U3 máme bod G‘‘. Toto aplikujeme pro
všechny body
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-

Finální podoba.
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-

Detail na finální podobu, zvýrazněno tmavší zelenou, zakryté úsečky jsou
přerušovaně.

6.2 Volná metoda
Volná metoda je méně komplikovaná i méně zdlouhavá. Není však přesná, jako metoda
průsečná.
Pro názornou ukázku si vyobrazíme těleso podobné tomu předchozímu.
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-

Sami volíme všechny úběžníky – U1, U2, U3 – první dva musí ležet na horizontu h
(ten si také volíme), a protože U3 je pod horizontem, tak nám vznikne ptačí
perspektiva.

-

Hledáme hlavní bod H je průsečíkem výšek na U1 a U2

-

Bod So je průsečíkem svislice v U3 a Thaletovy kružnice pod U1 a U2

-

Bod S je průsečíkem Thaletovy kružnice a svislice z U3, a horizontály procházející
hlavním bodem

-

Bod D je stejně vzdálen od U3, jako bod S, zároveň leží na svislici z bodu U3

-

Sestrojíme půdorys stejně

jako v dvouúběžníkové
perspektivě z bodů U1 a U2
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-

Požadovanou výšku získáme svislým narýsováním nad jeden z bodů půdorysu, a
vrcholem povedeme přímku do bodu D. Dále ještě spojíme tentýž bod půdorysu
s dolním úběžníkem. Průsečík těchto dvou přímek je bodem v požadované výšce.
Stejně aplikujeme na zbytek bodů.
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-

Řešení zblízka.

7. Dělení úseček v tříúběžníkové perspektivě
„Když úsečka, kterou máme v úmyslu rozdělit leží v základní rovině nebo s ní
rovnoběžných rovinách, tak postupujeme stejně, jako při dělení úsečky v dvouúběžníkové
perspektivě. Na horizontu si zvolíme libovolný úběžník a na základnici si naneseme kraje
dělené úsečky. Vymezenou vzdálenost na základnici rozdělíme na požadovaný počet částí a
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ty pak zpětně spojíme s úběžníkem, tam kde se protnou s původní úsečkou nám vzniknou
části úsečky tak, jak jsme je chtěli.
Pro dělení svislé úsečky AB si zvolíme libovolnou přímku p, která bude mít stejný úběžník
jako dělená úsečka AB. Dále volíme rovnoběžku q se zvolenou přímkou p tak, aby se
setkávala s dělenou úsečkou na jejím kraji v bodu A. Konec dělené úsečky, kde se dotýká
přímky q spojíme s libovolným bodem X na přímce p, na přímku q naneseme bod Y který leží
na přímce XB tak máme na q nanesenou úsečku AB. Nyní stačí rozdělit |AY| na požadovaný
počet částí a vzniklé body spojíme s bodem X, tam kde protnou AB jsou body rozdělující AB
na požadovaný počet úseků.“1

1

http://www.machu.euweb.cz/g-protivansky.pdf; str. 18
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8. Závěr
V práci jsme si ukázali, jak reaguje naše oko na záklaní tělesa v prostoru. Doufám, že i Vy jste
si z mé práce něco odnesli, stejně jako já.
Při vypracovávání příkladů jsem zjistil, že rýsováni i v takto malém rozsahu vyžaduje vysokou
koncentraci. Stačí udělat jednu chybu na začátku a můžete začít znovu. I přes toto riziko jsem si
plnění úkolu velice užil a těším se, až jednou v životě tyto poznatky zužitkuji.
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