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Úvod 

 V této práci se budu věnovat lineární perspektivě, což je promítací metoda, která má 

vytvořit obraz objektu, daného sdruženými pravoúhlými průměty. Tento obraz má být co nejbližší 

skutečnému pohledu na skutečný předmět,  avšak stále snadno sestrojitelný.  

 Nejprve připomenu základní pojmy se kterými se v lineární perspektivě budeme setkávat, 

dále se zde budu zabývat vysvětlením principů lineární perspektivy, jejími vlastnostmi, 

konstrukcemi základních útvarů a nakonec jejími druhy a jejím využitím. 
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Teorie perspektivy 

 Princip perspektivy 

 Slovo perspektiva vzniklo z latinského perspicere (prohlédnutí skrz něco).  

Lineární perspektiva vychází z principů běžného vidění. Jedná se o zobrazení pohledu do dálky 

odvozené od středového promítání. Platí zde, že se vzrůstající vzdáleností od pozorovatele se 

velikost objektů zdánlivě zmenšuje. Všechny vodorovné roviny, nebo přímky, které nejsou 

rovnoběžné se základnicí se sbíhají v nekonečně vzdáleném horizontu. Přímky, které jsou kolmé 

na perspektivní průmětnu (hloubkové přímky) se sbíhají v bodě H. V lineární perspektivě se 

zachovává rovnoběžnost průčelných přímek (přímky rovnoběžné s perspektivní průmětnou) a 

také dělící poměr tří po sobě jdoucích bodů, které jim náleží. 

 

Základní pojmy 

  

Nárysna: nárysnou je perspektivní průmětna ν. 

Půdorysna: je jí základní rovina π, která je vodorovná a většinou na ní leží zobrazovaný objekt;   

π ⊥ ν 

Střed promítání: bod O, který se nazývá oko. 
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Hlavní bod H: pravoúhlý průmět oka do perspektivní průmětny ν. 

Stanoviště S: pravoúhlý průmět oka do půdorysny π. 

Distance d: vzdálenost oka od perspektivní průmětny ν; d = |OH| 

Výška v: vzdálenost oka od půdorysny π, tedy výška ze které se díváme na daný předmět; v = |OS| 

Obrazová rovina: vodorovná rovina π' procházející okem 

Základnice a horizont: základnice z Є π∩ν; horizont h Є π'∩ν 

Dolní distančník: Dd leží pod horizontem na přímce HZ; |HDd| = d 

 

Zásady perspektivy 

 Jak již bylo řečeno v úvodu, cílem perspektivy je vytvořit obraz objektu, který se co 

nejvíce přibližuje reálnému pohledu na skutečný objekt. K tomu se užívá několik omezujících 

pravidel. 

 Distance d > 20cm (hranice ostrého vidění). 

 Výška h je volena v rozmezí 160cm - 165cm (tedy výška oka průměrného člověka od 

země). 

 Zobrazovaný objekt leží v zorném kuželi. 

 Zorný kužel (viz obr.), je rotační kužel s 

vrcholem  v bodě O, osou HO a odchylkou površek 

ϕ. 

 ϕ < 
 

 
; někdy ϕ < 

 

 
 

 distance splňuje vztah r ≤ d ≤ 3r 

 distanci volíme podle zobrazovaného objektu: 

 d = r   pro zobrazování interiéru 

 d = 2r pro zobrazování skupiny budov 

 d = 3r pro zobrazování silnic, mostů atp. 

  

O H 

ν 

r 

d 



 
 

7 
 

 

Konstrukce 

 Nejprve představím 2 nejběžnější metody vynášení do perspektivy, a dále zde uvedu pár 

postupů, jak zobrazit do perspektivy některé základní útvary, pomocí nichž je možné modelovat 

různé objekty.  

Průsečná metoda 

 Průsečná metoda je jedna z vázaných metod (metody, které využívají i jiná zobrazení, než 

středové promítání). Objekt je zadán pomocí Mongeova promítání a sestrojuje se také využitím 

jeho prostředků. Pro ilustraci je zde přiložen obrázek: vlevo Mongeovo promítání, vpravo lineární 

perspektiva. Shodné barvy na levé a pravé straně si odpovídají délkami; |S1 H1 1| = 90° 
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Volná metoda 

 Volná metoda nevyužívá jiná zobrazení než středové. Je v ní možné velmi snadno vynášet 

objekty z půdorysu pomocí dolního distančníku, popř.  skicovat. 

Vynesení bodu z půdorysu: 

 V půdoryse je dán bod A0. Ten pomocí kolmice snesu 

na základnici, kde vznikne bod N. Z bodu N vedu přímku do 

bodu H a z bodu A0 vedu přímku do dolního distančníku (Dd). 

Půdorys bodu A v perspektivě: Ap = NH ∩ A0Dd 

 V praxi se používá poloviční, nebo třetinový distančník 

(D1/2, nebo D1/3). Pro D1/2 to znamená, že úsečkám                        

|H Dd| a | A0N| se  v  jejich  polovinách  přiřadí  bod  D1/2  a  A1/2,  které  se  spojí  přímkou.  

Půdorys bodu A v perspektivě: Ap = NH ∩ A1/2D1/2 

Dělení úsečky a vynesení výšky:  

 Občas je potřeba rozdělit úsečku na 

více dílů. Protože se ale v perspektivě délka 

úseček se vzrůstající vzdáleností snižuje, 

nelze tak učinit přímo. Naštěstí existuje 

jednoduchá pomůcka. 

  Na horizontu zvolíme úběžník, ze 

kterého vedeme přímky přes koncové body 

úsečky. Protnutím obou přímek se základnicí vzniká nová úsečka, kterou je možné rozdělit na díly v 

libovolném poměru. Spojením dělících bodů s úběžníkem, který máme zvolen, rozdělíme úsečku v 

perspektivě. 
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 Skutečná výška se vynáší v bodě A0 (průsečík přímky se základnicí), v = |A0A1| z bodu A1 

se vede přímka do úběžníku přímky, které náleží bod A0. Tím je dána konstantní výška pro všechny 

úsečky s půdorysem v přímce HA0. 

  

Čtvercová/obdélníková síť: 

 Čtvercová síť, popřípadě 

obdélníková síť je užitečná zejména pro 

skicování, kde nám pomůže s rozvržením 

scény a jednoduchou orientací ve 

vzdálenostech v jejím prostoru. Jak ji 

zkonstruovat je zřejmé z obrázku. 

 

 

Kružnice: 

 Kružnice se v lineární perspektivě 

nedají zobrazit přímo. Existují však 

konstrukce, pomocí kterých lze sestrojit 

body na nich ležící (ty  poslouží k 

načrtnutí kružnice, nebo k jejímu 

narýsování pomocí křivítka). 

Nejjednoduššími a nejpoužívanějšími jsou 

bodová a příčková konstrukce.  

 Bodová konstrukce (a) využívá 

toho, že kružnici je možné opsat čtverec, 

přičemž strany čtverce jsou tečny 

kružnice a jeho úhlopříčky jsou na kružnici kolmé. Bodová konstrukce se více hodí na tvorbu 
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kružnic v půdoryse (ale je možné ji použít i na kružnici ve svislé rovině). Kružnici lze samozřejmě 

opsat více čtverců než jeden. 

 Příčková konstrukce (b) využívá Thaletovy kružnice, přičemž její konstrukce je opět zřejmá z 

obrázku. Více se hodí na tvorbu kružnic či kruhových oblouků ve svislých rovinách. (samozřejmě ji 

lze uplatnit i v půdoryse) 

Parabolický oblouk: 

 Pro konstrukci parabolického 

oblouku se dá využít obálky jeho tečen. 

Princip je stále stejný jako v obrázku: 

Spojnice dvou bodů se stejným číslem je 

tečnou paraboly, přičemž všechny body 

mají mezi sebou stejnou vzdálenost. Pro 

přesnější určení tvaru je možné vynést 

tolik bodů kolik uznáme za vhodné. 

  Převést tento postup do 

perspektivy je velmi jednoduché. Obrazci 

ABV opíšeme pravoúhlý rovnoběžník 

(čtverec/obdélník) přičemž: a = |AB|; b = |SV|; S = střed |AB|. Střed čtverce/obdélníka najdeme v 

perspektivě pomocí jeho úhlopříček. 
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Druhy perspektivy 

 Lineární perspektiva není pouze jedna, ale dělí se na tři druhy, podle toho, kterým směrem 

se na daný objekt díváme. Každý druh je navíc vhodný pro zobrazení jiného objektu.  

Jednoúběžníková perspektiva: 

 Jednoúběžníková, neboli průčelná 

perspektiva. To znamená, že objekt leží 

na základní rovině a zároveň má jednu 

stranu v rovině, která je rovnoběžná s 

perspektivní průmětnou.  

 Jednoúběžníková perspektiva se 

nejčastěji používá ke zobrazení interiéru.  

 

Dvouúběžníková perspektiva: 

 Ve dvouúběžníkové, neboli 

nárožní, perspektivě leží zobrazovaný 

objekt na základní rovině a jeho 

vertikální hrany jsou rovnoběžné s 

perspektivní průmětnou.  

 Nejčastěji se používá ke 

zobrazování exteriérů budov, ulic, nebo 

skupin budov a ulic. Dále je možné se sní 

setkat na většině běžných snímků.  
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Tříúběžníková perspektiva: 

 Pro tříúběžníkovou perspektivu 

platí, že zobrazovaný objekt je v obecné 

poloze vůči perspektivní průmětně (nemá 

žádnou stranu ani vertikální hranu 

rovnoběžnou s průmětnou). Tedy že se 

na něj díváme shora či zdola (ptačí, nebo 

žabí perspektiva).  

 Tříúběžníková perspektiva se 

používá pro získání působivých animací a 

záběrů ve filmovém průmyslu, k vytváření 

prostředí u počítačových her (např. 

minecraft). Dále pak u efektivních snímků, či pro  reklamní účely. 
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Závěr 

V práci jsem zmínil základní pojmy týkající se lineární perspektivy, které jsou důležité pro orientaci 

v ní. Dále jsem uvedl její zásady, neboť jejich dodržováním se zobrazovaný předmět stává 

realističtějším. Poté jsem představil několik možností, jak lze v perspektivě postupovat při tvoření 

základních tvarů, pomocí kterých je možné konstruovat i mnohem složitější objekty. Nakonec jsem 

popsal druhy perspektivy a případy, ve kterých je vhodné daný druh použít. 
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