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Úvod 

V ročníkové práci budu rozebírat problematiku lineární perspektivy. Lineární perspektiva je 

promítací metoda využívaná v deskriptivní geometrii. Má vytvářet obraz objektu co nejbližší 

skutečnému pohledu na skutečný předmět.  

V úvodu práce objasňuji základní principy lineární perspektivy, dále se věnuji konstrukcím 

a v závěru využití lineární perspektivy. 

Rysy v barevném provedení a v plné velkosti jsou v příloze. V textu obsaženy pouze orientačně. 
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1 Perspektiva 

Termín perspektiva vznikl z latinského perspicere, což v překladu znamená prohlédnout skrz 

něco. Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší 

než objekty blízké. A umožňuje nám tak zobrazit na dvourozměrnou plochu trojrozměrný objekt 

tak jak ho vnímá oko.  

V perspektivě se rovnoběžky sbíhají do jednoho bodu (úběžníku na horizontu). Což 

způsobuje vnímání skutečnosti našima očima, které vnímají kuželovitě pod určitým úhlem a tak 

musí z rostoucí vzdáleností vnímat čím dál více informací. Perspektiva je využívána 

pro praktické zobrazení větších předmětů, prostorů, provádí se vizualizace projektů a interiérů.  

2 Historie 

Už Egyptští výtvarníci pozorovali, že postavy v jejich blízkosti jsou veliké a naopak 

s rostoucí vzdáleností od pozorovatele se zmenšují, až se nakonec zcela "ztratí". Další snahu 

o perspektivu najdeme ve Vatikánu, kde Starořímská freska zvaná Aldobrandivská svatba již 

nese prvky dnešních metod. Rovnoběžky jednoho vodorovného směru se sice sbíhají do jednoho 

bodu, ale úběžník druhého směru se nachází pod horizontem oka. 

První písemný záznam o perspektivě pochází z Říma od římského architekta a stavitele 

Vitrivia Pollia, který říká: "Poté co určíme středový bod, musí se čáry jako v přírodě sbíhat 

v projekčním bodě zorných paprsků tak, že mnohé části se zdají ustupovat dozadu, zatímco jiné 

vystupují dopředu."  

Euklidés se také zabýval perspektivou v rámci zkoumání optiky a došel k zjištění, že se náš 

vizuální obraz skládá z přímek, které vychází z oka tvoříce kuželovitou plochu. První malíř, 

který ve své malbě vědomě uplatňuje perspektivu, je Giotto, který žil ve 14. století ve Florencii. 

Další významnou postavou v dějinách perspektivní geometrie je architekt Leon Battista Alberti, 

který napsal knihu O malířství, ve které uvedl vzorec pro zkracování opakujících se tvarů 

v hloubkové perspektivě.  

Nejznámějším a nejvýznamnějším člověkem, který využíval perspektivu, byl Leonardo 

da Vinci, který do své knihy napsal: "Perspektiva je jako pohled na těleso, které leží 

za skleněnou tabulí a v ní se odráží". Leonardo da Vinci objevil dvoustředovou atmosférickou 

perspektivu. Perspektivu můžeme sledovat na mnoha jeho obrazech.  
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Důkaz o existenci úběžníků, tedy bodů, ve kterých se protínají rovnoběžky v perspektivě, 

přináší až Quido Ubaldo del Monte. Nazývá se punctu concursuum. 

Na konci 18. století objevil Gaspard Monge deskriptivní geometrii, kdy dostala perspektiva 

i vědecký podklad. Tříuběžníková perspektiva se na obrazy dostala až po objevu fotoaparátu.  

3 Základy lineární perspektivy 

Lineární perspektiva je speciální případ středového promítání, upraveného s ohledem 

na optické a fyziologické zákony vidění. Chceme-li středové promítání nazvat lineární 

perspektivou, je nutné dodržovat následující podmínky, které jsou splněny při vidění jedním 

nepohyblivým okem.  

Základním principem lineární perspektivy je, že čím jsou předměty dále, tím se pozorovateli 

jeví menší - zdánlivě tedy mění svojí velikost. Pro příklad uveďme náš Měsíc a naše Slunce.  

Existují tři omezující podmínky pro lineární perspektivu:  

1. Pozorovaný objekt leží uvnitř rotační kuželové plochy, která má vrchol ve středu 

promítání, osu kolmou k průmětně a vrcholový úhel v rozmezí 40° - 50°. Tato kuželová 

plocha se nazývá zorné pole (zorná kuželová plocha). Průmětnu protíná v zorné kružnici 

o středu v hlavním bodě a její poloměr je maximálně r = d tg25° (přibližně d/2) a jelikož 

objekt leží v zorném poli, tak průmět objektu leží uvnitř zorné kružnice. Dále 

označímeli n největší průčelní rozměr objektu a vzdálenost objektu od středu promítání, 

pak n<v<3n. První nerovnost plyne z toho, že objekt leží v zorném poli. Kdyby neplatila 

druhá nerovnost, byl by pozorovatel od objektu příliš daleko a průmět by se blížil 

rovnoběžnému promítání.  

2.  Pozorovatel je od objektu vzdálen alespoň 21 cm (mez zřetelného vidění).  

3.  Je dána pevná vodorovná rovina π, na které leží pozorovaný předmět a většinou 

i pozorovatel. 

3.1 Lineární perspektiva – základní vztahy a označení 

S  střed promítání (oko perspektivy) 

π   základní rovina - vodorovná rovina  

ρ  perspektivní průmětna  



6 

 

o  osa perspektivy - jde okem S kolmo k průmětně ρ  

H  hlavní bod - o ∩ ρ, úběžník tzv. hloubkových přímek (kolmých k π)  

S1  stanoviště - kolmý průmět oka S do základní roviny 

z  základnice - π ∩ ρ  

v  hlavní vertikála - leží v ρ a prochází hlavním bodem H kolmo k základnici z 

Z  základní bod - v ∩ z π  

0  obzorová rovina - jde okem S rovnoběžně se zá- kladní rovinou π 

h  horizont - π 0∩ρ, úběžnice vodorovných rovin (rovnoběžných s π) 

w = |Sπ| výška perspektivy - výška oka S nad základní rovinou π4 

Na Obr.1 jsou znázorněny všechny základní vztahy a označení.  

 

Obr. 1 Základní vztahy a označení 
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3.2 Jednoúběžníková perspektiva 

Jednoúběžníková perspektiva, také známá jako průčelná perspektiva. Zachycuje objekty 

ubíhající do jednoho úběžníku. Objekt leží na základní rovině a zároveň má jednu stranu 

v rovině, která je rovnoběžná s perspektivní průmětnou. Nejčastěji se využívá na zobrazení 

interiérů. Znázornění na Obr. 2. 

 

Obr. 2. Jednoúběžníková perspektiva 
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3.3 Dvouúběžníková perspektiva 

Dvouúběžníková perspektiva, také známá jako nárožní perspektiva, má s průmětnou jednu 

společnou přímku, ostatní přímky, pokud nejsou kolmé neboli rovnoběžné s průmětnou, ubíhají 

do dvou úběžníků. Svislé hrany jsou rovnoběžné s perspektivní průmětnou.  

Tento typ zobrazení nám umožňuje realistické zobrazení využívané především při 

vizualizacích budov nebo jiných objektů. Využívá se pro zobrazování budov, ulic, komunikací 

dále je možné se sní setkat na většině fotografii. Znázornění na Obr. 3. 

 

3.4 Tříúběžníková perspektiva 

Pomocí tříúběžníkové perspektivy, neboli perspektivní axonometrie získáváme vysoce 

realistický obraz objektu díky třetímu úběžníku, který se nachází pod horizontem, nebo nad 

horizontem (ptačí, nebo žabí perspektiva). Nemá žádnou stranu ani vertikální hranu rovnoběžnou 

s průmětnou. Zobrazení na Obr. 4. 

Obr. 3 Dvoúběžníková perspektiva 

Obr. 4. Tříúběžníková perspektiva 
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4 Konstrukce lineární perspektivy  

4.1 Průsečná metoda 

Průsečná metoda je jedna z vázaných metod. Objekt je zadán pomocí Mongeova promítání 

a sestrojuje se také využitím jeho prostředků. Průsečná metoda konstrukce perspektivního obrazu 

objektu, jehož půdorys a nárys známe, vychází přímo z vlastností středového promítání. Před 

zobrazovaný objekt umístíme svislou nákresnu v a určíme stanoviště a výšku „malíře“ 

tj. zvolíme vhodné „oko“ O. Sestrojíme hlavní bod H a horizont h. Volbou nákresny a „oka“ 

velmi ovlivňujeme výsledný obraz. 

Perspektivní obraz například bodu E leží na průsečnici a svislé roviny α procházející přímkou 

OE s nákresnou v. Do půdorysny se obě tyto roviny promítají jako přímky a jejich průsečnice 

jako bod 1 = a1. Ve druhé průmětné je dobře vidět promítací přímka bodu E i její průsečík 

s přímkou a – zelený bod E. Zde také můžeme odměřit výšku bodu E nad horizontem h. 

Sestrojíme horizont h a zvolíme na mě bod H. Na horizontu sestrojíme bod 1 a vedeme jim 

svislou přímku  a. Polohu perspektivy bodu E na této přímce zjistíme odměřením barevné úsečky 

E1 ve druhé průmětné. 

Postup práce značně urychlíme konstrukcí úběžníků U, W na horizontu. Vedeme-li „okem“ 

rovnoběžníku v vodorovnou přímkou AB, získáme úběžník všech přímek, které jsou 

s ní rovnoběžné (tedy i přímek CD, EF atd.) bod U. Znázornění na Obr. 5. 
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4.2 Přímá metoda 

4.2.1 Konstrukce perspektivního půdorysu 

Při přímé konstrukci perspektiv sestrojujeme nejprve k půdorysům předmětů jejich 

perspektivu čili tzv. perspektivní půdorys a na svislice pak nanášíme perspektivy výšek. 

V půdoryse je dán bod A0. Ten pomocí kolmice promítneme na základnici, kde 

vznikne bod N. Z bodu N vedu přímku do bodu H a z bodu A0 vedu přímku do dolního 

distančníku (D d). Půdorys bodu A v perspektivě: Ap = NH ∩ A0D d.  

Obr. 5. Průsečná metoda 
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V praxi se používá poloviční, nebo třetinový distančník (D½, nebo D⅓). 

Pro D½ to znamená, že úsečkám |H D d | a | A0N| se v jejich polovinách přiřadí bod 

D½ a A½, které se spojí přímkou. Půdorys bodu A v perspektivě: Ap = NH ∩ A½D ½. 

Zobrazení na Obr. 6. 

 

Obr. 6. Konstrukce perspektivního půdorysu 

 

4.2.2 Vynášení výšek 

Svislá úsečka AB na obrázku má krajní bod A v rovině π a známou délku v. Hledáme 

perspektivu horního bodu B, promítněme bod A z libovolného bodu U na horizontě 

h do bodu A´ na základnici z. Na svislici jdoucí bodem A´ naneseme danou výšku 

v  (v=│A´B´│). Spojnice UB´ prochází hledanou perspektivou B.  
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Ve skutečnosti jsou úsečky AB a A´B´ svislé úsečky, a úsečky AA´, BB´ vodorovné. 

Proto obrazec AA´B´B je obdélník v němž protilehlé stany AB a A´B´ jsou stejně dlouhé. 

Znázornění na Obr. 7. 

 

Obr. 7. Vynášení výšek 

 

4.2.3 Délka úseček 

Při sestrojování perspektiv bývá někdy třeba nanést na obecně položenou přímku 

základní roviny úsečku dané délky nebo opačně určit skutečnou délku úsečky, která leží 

na obecné přímce základní roviny.  

V obou těchto případech používáme, jako při středovém promítání dělícího bodu D 

dané přímky p. Promítneme-li z dělícího bodu D perspektivy krajních bodů A, B dané 

úsečky na základnici z, omezí na ní vzniklé body A´, B´ skutečnou délku úsečky AB. 

Znázornění na Obr. 8. 
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Prakticky lze užít tohoto způsobu při zobrazení přímé řady sloupců stejně od sebe 

vzdálených, v uvedeném případě i stejně vysokých, známe-li perspektivu a, b dvou 

z nich. Jako v předchozím příkladu sestrojíme pro přímku p dělící bod D a z něho 

promítneme perspektivy A, B pat sloupů a, b na základnici do bodů A´, B´. Úsečku A´B´ 

nanášíme opakované do bodů C´, D´, …(A´B´=B´C´=C´D´=….). Zpětným promítnutím 

bobů C´, D´ … na přímku p dostaneme hledané perspektivy C, D,… pat dalších sloupců 

c, d, …. 

Pro další doplnění řady lze také užít vlastnosti středu obdélníku, jenž půlí střední 

příčky obdélníku. Spojíme-li horní krajní bod sloupu c se středem sloupu d, dostaneme 

na p patu E dalšího sloupu e.  

 

Obr. 9. Doplňování řady ekvidistančních sloupů 

Obr. 8. Skutečná délka úsečky 
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4.2.4 Vodorovná kružnice 

Při sestrojovaní perspektivy kružnice ve vodorovné poloze můžeme použít upravené 

konstrukce z obrázku, kde střed kolineace přejde do dolního distančníku. Kružnice je 

vepsána do průčelního čtverce ABCD v základní rovině π. Nejprve tedy sestrojíme střední 

příčky EG a KF. Na straně AB sestrojíme bod L tak, aby │AL│=1/3 │AE│. V průsečíku 

T spojnice KL AG je bod vepsané kružnice. Obdobně sestrojíme v dalších kvadrantech 

čtverce. 

 

Obr. 10. Perspektiva vodorovné kružnice 

5 Aplikace lineární perspektivy 

5.1 V umění 

Jak již bylo zmíněno v předešlém textu, lineární perspektiva je systém zobrazování 

trojrozměrného prostoru na ploše obrazu. Má mnoho společných rysů s každodenní 

perspektivou. Od pradávna můžeme pozorovat, jak se člověk snažil napodobit tvory a věci, které 

ho obklopovaly. Jihofrancouzské a španělské jeskynní malby nám dokazují, že naši předkové 

uměli zobrazovat divoká zvířata, která žila v jejich okolí. Obtížnější je však zachycení vztahů 

mezi zobrazovanými objekty a znázornění prostoru, do něhož jsou objekty umístěny.  

Umělci se tedy museli vypořádávat se ztrátou jedné dimenze. To je problém, se kterým se 

malíři dlouho potýkali, než postupem času přišli na jeho řešení. Objevovali různé zobrazovací 
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metody, až se nakonec dostali k lineární perspektivě, kterou pak ještě dlouho zkoumali, než 

se dobrali k jejím dnes již známým pravidlům a zákonitostem. 

5.2 Konstruktivní fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je postavena na základech matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie. 

Zabývá se získáváním informaci o objektu z jeho obrazového záznamu. Tím se fotogrammetrie 

od běžných měřičských metod liší, neboť vlastní měření neprovádí na objektu. 

Fotogrammetrii lze dělit podle polohy stanoviště, odkud byl snímek pořízen, a to na pozemní, 

leteckou a družicovou 

Další je rekonstrukce snímků. Cílem práce je většinou vkreslení nově navrhované stavby 

do daného snímku. 

6 Závěr 

V mé ročníkové práci jsem vysvětlil základní pojmy, které jsou důležité pro orientaci 

v lineární perspektivě. Poté jsem objasnil různé způsoby konstrukce a zásady, podle kterých zle 

konstruovat nejrůznější objekty. A v závěru jsem popsal využití perspektivy. 
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