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Úvod
V ročníkové práci se budu zabývat metodami konstrukce lineární perspektivi – aplikaci
perspektivy do konstrukce, obrazu. V úvodu práce rozeberu základní vlastnosti perspektivy a její
druhy, abych se náslendě mohl věnovat konkrétním metodám.
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Princip
Lineární perspektiva je významnou aplikací středového promítání. V technické praxi se
používá především k zobrazování objektů větších rozměrů, napodobuje tak lidské vidění. Ze středu
promítání (oka) se objekty promítají do roviny (nahrazuje sítnici).
Základním principem lineární perspektivy je, že čím jsou předměty dále, tím se pozorovateli
jeví menší - zdánlivě tedy mění svojí velikost. Dále způsobuje, že rovnoběžné linie se sbíhají směrem
k horizontu, na kterém se setkavají v bodě, který se nazývá ůběžník.
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Pojmy
1) Střed promítání – S


Oko

2) Stanoviště - S1

 Pravoúhlý průmět S do 𝜋
3) Průmětna – ρ


Pomyslná obrazová rovina

4) Zakladna – 𝜋


Pomocna rovina (zem)

5) Zakladnice – z


Průsečnice rovin ρ a 𝜋

6) Horizont – h


Průsečnice roviny ρ a roviny rovnoběžné s rovinou 𝜋 a zároveň prochazející bodem S

7) Hlavni bod - H


Pravoúhlý průmět S do ρ

8) Zakladní bod - Z


Průsečík v a z

9) Distance – d


Velikost úsečky SH

10) Osa perspektivy - s


Přímka SH

11) Výška perpektivy - v


Vzdálenost z od h
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Podmínky
Abychom dostali názorný obraz odpovídající tomu, co vidí lidské oko, je třeba zavést na středové
promítání jísté omezujíci podmínky.
1. Pozorovaný objekt leží uvnitř rotační kuželové plochy, která má vrchol ve středu promítání, osu
kolmou k průmětně a vrcholový úhel v rozmezí 40o – 50o. Tato kuželová plocha se nazývá zorné
pole (zorná kuželová plocha). Průmětnu protíná v zorné kružnici kz o středu v hlavním bode a její
poloměr je maximálně r = d . tg 25o , což je přibližně d/2. Jelikož object leží v zorném poli, tak
průmět objektu leží uvnitř zorné kružnice. Dále označíme-li n největší průčelný rozměr objektu a
v vzdálenost objektu od středu promítání, pak n < v < 3n. První nerovnost plyne z toho, že objekt
leží v zorném poli. Kdyby neplatila druhá rovnost, byl by pozorovatel od objektu příliš daleko a
průmět by se blížil rovnoběžnému promítání.
2. Pozorovatel je od objektu vzdálen aspoň 21cm (mez zřetelného vidění).
3. Je dána pevná vodorovná rovina 𝜋, na které stojí pozorovaný předmět a většinou i pozorovatel.
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Druhy perspektiv
Perspektiva se dělí na 3 druhy podle počtu ůbežníku do kterých se sbihá.

1. Jednoúběžníková – Průčelná perspektiva
Dána horizontem a uběžníkem. Přímky rovnoběžné s průmětnou, průčelnou
rovinou, se nezkreslují, pouze se jejich velikost jeví menší/větší podle vzdálenosti k
úběžníku, zatímco přímky různoběžné s přůmětnou se sbíhají do jednoho ůběžníku U.
Tento druh je nejčastěji používán v zobrazení interiérů a jejich osvětlení při využití snadno
znázornitelné a přehledné čtvercové sítě.
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2. Dvouúběžníková – Nárožní perspektiva
Dána horizontem a dvěma úběžníky. Přimky zobrazeny bez zkreslení, pouze se
změnou velikosti, která se jeví menší/větší podle vzdálenosti k úběžníku, jsou kolmice na
rovinu základny 𝜋, ostatní se sbíhají do dvou úběžníků U1,2 . Tento druh je nejčastější
výstupní projekcí perspektivy z metod pro konstrukci v linearní perspektivě.
Využívá se k zobrazovaní exteriérů.

3. Tříůběžníková – Ptačí/Žabí perspektiva
Dána horizontem a třemi úběžníky. Všechny přímky jsou zobrazeny se zkreslením.
Ptačí perspektivou se nazývá, je-li třetí uběžník nad horizontem, zobrazující pohled ze
shora.
Žabí perspektivou se nazýva, je-li třetí úběžník pod horizontem, zobrazující pohled zdola.
Tato metoda se využíva při zobrazení vysokých objektů.
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Metody
Metody konstrukce se dělí na druhy metod, jak lze zobrazovat v linearní perspektivě.

I.

Nepřímá metoda
Pokud je při konstrukci využita jiná zobrazovací metoda, jedná se o nepřímou, neboli vazanou metodu. Nepřímé metody se používají především v případech, když známe
sdružené průměty objektu.
Nejčastěji je zadaná pomocí Mongovova promítánií, horizontem – h a středem
promítání - S.
Příklady této metody jsou :
a) Průsečná metoda
b) Stopníková metoda
c) Incidenční měřítko

II.

Přímá metoda
Další možnost konstrukce je přímou metodou využitím středového promítaní.
Používáme take tehdy, neznáme-li je podrobně a chceme-li perspektivní obraz průběžně
doplňovat.
Je určena hlavním bodem H, horizontem – h, základnicí – z a distancí – d.. je zaveden
distančník D, nejčastějí se využíva poloviční D/2 a třetinový D/3.
Příkladem této metody je :
a) Volná (přímá) metoda
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Průsečná metoda
 První nepřímá metoda.
Je zadána pomocí Mongeova promítaní. Daný objekt je zadán v MP* a jeho projekce se sestrojí
na nárysnu v určitém měřítku.
Jedná se o metodu pro názorné zobrazení nárožního pohledu na objekt na základě půdorysu a
nárysu, aniž by obraz splynul se svým nárysem a půdorysem. Vzniklý obraz je v dvouůběžníkové
perspektivě.

1.

Je dán vzájemně odpovídající nárys a půdorys v MP* (nárys nad osou x1,2 , půdorys
pod osou x1,2 )

2.

Zvolíme střed promítání S ve výšce pozorovaní a zobrazíme stanoviště S1
pravoúhlým promítnutím do x1,2 .  sestrojíme horizont s výškou SS1

3.

Určíme průmětnu ρ, kolmou na zvolený směr pozorování. Vznikne hlavní bod H
průnikem průmětny a prímky směru pozorovaní. Vzdálenost stanoviště S1 a průmětny je
distance d.
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4. Sestrojení bodu – projekce do průmětny
Sestrojíme přímku z bodu S1 do A  vznikne bod A2, jakožto průsečík

a.

průmětny s touto přímkou.
Z bodu A2 vedeme kolmici k ose x1,2 .
Sestrojíme přímku z bodu S do A’  vznikne bod A1, jakožto průsečík

b.

kolmice vedené z A2 s touto přímkou.

5. Zanesení do nákresny
Sestrojíme horizont a základnici s výškou ve zvoleném poměru vůčí zadání

a.

v MP*. Všechny vzdálenosti zobrazujeme s daným poměrem.
Pozice bodu je dána vzdáleností bodu A1 od horizontu – y, a vzdáleností

b.

bodu A2 od přímky směru pozorování, kolmé na ρ – x.

Sestrojíme přímku px rovnoběžnou s úsečkou HZ, (Z**), ve vzdálenosti
xod dané ůsečky HZ, se stejnou pozicí vůči daným přímkám jako v MP*. Na

této přímce px leží projekce bodu A ve vzdálenosti yod od průsečíku px a
horizontu.  vznikne bod A
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6.

K sestrojení objektu lze využít ůběžníky vznikle po konstrukci dalších bodů
v daných rovinách, tzn. Ůběžník U1 vznikne v průsečíku přímky DA s horizontem, ůběžník
U2 vznikne stejným způsobem z průsečíku přímky DC s horizontem.
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Stopníková metoda
 Další nepřímá metoda.
Je zadána pomocí Mongeova promítaní. Daný objekt opět je zadán v MP*, půdorys je zvolen nad
osu x a nárys pod osu x. V tomto případě si nárys a půdorys neodpovída podle MP* a nárys je pouze
pomocný pro znázornění výšky objektu.

Projekce se sestrojí na nárysnu, kdy průmětna ρ je

ztotožněna s nárysnou a vzniklý obraz splyne se zadáním. Vzniklý obraz je v dvouůběžníkové
perspektivě.

I.

Je dán půdorys zvolený nad osou x, zakladní průmětnou – půdorysnou, v průčelné pozici,
volené podle směru pozorování, daného kolmicí ze středu pozorovaní na osu x. Nárys je
zvolen na ρ, rovnoběžné s osou x, ztotožněné s nárysnou. Na vzdalenosti nárysu od přímky
pohledu nezáleží, zvolíme tedy nárys dále od této přímky ve směru osy x, aby se
nepřekrýval s projekcí, záleží pouze na výšce nárysu. Zvolíme si horizont ve výšce
pozorování a střed pozorování.
Zvolíme střed pozorování S (oko) a horizont.
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II.

K sestrojení ůběžníku přímek stran objektu sestrojíme přímky z bodu S, které jsou
rovnoběžné s danými stranami ůtvaru v půdoryse, udavajícími natočení ůtvaru vůči směru
pohledu, tzn. vedeme přímky se stejným ůhlem, jako je orientován půdorys v průčelné
pozici v MP.
a. Vzniknou dva průmětné body U1 a U2 průnikem rovnoběžek vedených z bodu S a
osou x – základní průmětnou.
Tyto body pravoůhle promítneme na horizont a určíme tak ůběžníky.

III.

Sestrojení bodu A.
a. Sestrojíme nárysný stopník přímky a (dané body A,B)
i. Sestrojíme průmětný bod přímky a s půdorysnou, vznikne tak bod N1.
ii. Nárysný stopník přímky a leží na přímce an do ktere pravoůhle promítneme
bod N1 a vznikne hledaný stopník Nn.
iii. Z bodu Nn vedeme přímku do U1 odpovídajícího uběžníku straně a.
 vnikne přímka an, zobrazení přímky v nákresně.
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b. Sestrojíme perspektivu bodu A, průnik přímky SA a půdorysny  Ap .
Vedeme kolmici k půdorysně procházející bodem Ap.
Bod A’ je průnik přímky a’ a kolmice vedené z bodu Ap, obraz bodu A v nákresně.
c. Podobný způsobem se sestrojí bod v podstavě objektu s využitím nárysného
stopníku Nnp, který leží na nárysně.

IV.

Stejného principu využíjeme i při sestrojení ostatních bodů, pomocí stopníku jim daných
přímek. Pro další konstrukce ůseček lze využít ůběžníku.
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Incidenční měřítko
 Další nepřímá metoda.
Je vhodná pro konstrukci složitějších půdorysů, založená na principu Pappovy věty o
dvojpoměru.
Pappova věta, také Pappova-Pascalova věta říká, že pokud body P1 až P6 leží střídavě na dvou
přímkách g a h, budou i body P7 až P9 ležet na jedné přímce (u, "Pappova přímka"). Tato věta je
jedním ze základů projektivní geometrie. (Pappos - Mathematicae collectiones, 290-300)

Daný ůtvar uzavřeme do kvádru a do jeho stěn ho pravoůhle promítneme.
Vznikne nám tím další bod pro sestrojení pappovy přímky a to bod středu stěny který lze snadno
sestrojit pomocí ůhlopříček. Metoda výchazí z přenesení délky stran kvádru, předem sestrojeného
libovolnou metodou, do půdorysu a nárysu a pomocí pappovy přímky na ní vzniknou hledané body
ůtvaru, které lze následně nanest do zkonstruovaného kvádru a vznikne v něm hledaný objekt.
Sestrojení daného objektu – podle půdorysu a nárysu
I.

Půdorys a nárys uzavřeme do pravoúhelníku, jakožto půdorys a nárys kvádru, ten
sestrojíme v libovolné metodě perspektivní konstrukce. (A’B’C’D’E’F’G’H‘)
Sestrojíme v něm středy stěn, které pravoůhle promítneme na strany stěn A’B‘,
B’C‘ a B’F‘. (A’B‘ a B’F‘)
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II.

V objektu si zvolíme bod x, který zobrazíme.
V náryse :
a. Bod x pravoůhle promítneme do bodu x1 a x2 na stranách pravoůhelníku
AB (stěně kvádru ABCD) a BF (BCGF)
b. Jelikož projektivita je dána třemi odpovídajícími si páry bodů, sestrojíme
střed S pravoůhelníku a také ho pravoůhle promítneme do S1 a S2 na
odpovídající strany.
Promítnutí bodů v půdoryse vznikne stejným způsobem.
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III.

Přeneseme délku strany A’B‘ s bodem SAB‘ z projekce kvádru v perspektivě
libovolně k nárysu.
a. Postupně spojíme bod B s body A‘, SAB‘ a bod B‘ s body A, S1 a x1 a bod.
 průsečíky navzájem si odpovídajících přímek jsou body které udávají
pappovu přímku.  bod x1‘ na přímce vznikne průsečíkem přímky BXpp ,
kde bod BXpp je průsečík pappovy přímky a přímky B’x1.
b. Přenesením bodu x1‘ do projekce krychle získáme rovinu procházející
bodem X‘ a rovnoběžnou se stěnou F’G’C’B‘, ve které se nachází bod X‘
hledaného objektu.

IV.

Tento postup provedeme i u ostatních stěn a hledaný bod je průsečík vzniklých
rovin.

V.

Stejným způsobem zobrazíme zbytek bodů.
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Volná metoda
-

Přímá metoda
Využívá středové promítání.

1. Vynesení bodu
Máme zadanou základnici, horizont, dolní distančník v určeném poměru a daný bod A0 v
půdoryse, kteru zobrazíme.
Bod A0 sneseme na základnici a z tohoto bodu vedeme přímku do H.
Z distančníku vedeme přímku do A0, průsečík této přímky a přímky sneseného bodu A0H
je hledaný bod A1.

2. Vynesení půdorysu
Máme zadanou základnici, horizont, úběžník, dolní distančník v určeném poměru a daný
bod půdorysu, který zobrazíme.
Sestrojíme průmětný bod přímky a se základnicí a vznikne bod I.
Z ůbežníku sestrojíme přímku do bodu I. Bod A sneseme na základnici a ze vzniklého bodu
vedeme přímku do bodu H, v bodě kde se protnou je hledaný bod A, další body se sestrojí
stejným způsobem.
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Konstrukce
Příloha vybraných konstrukcí
a) Krychle (Stopnikova, Prusecna, Volná metoda)
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Závěr
Závěrem práce bych uvedl, že perpektivní konstrukce nám umožňují realistický
pohled na daný objekt a tím ho dělají přehlednější pro orientaci.
Metody využité pro konstrukci se liší zadním objektu a způsobem konstrukce, tutíž
lze sestrojit libovolný objekt, jestliže jeho zadání odpovídá alespoň jedné metodě.
Na závěr práce jsem sestrojil stejný geometricý útvar – krychly v ruzných metodách
pro názornost rozdílu konstrukce.
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