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ÚVOD 

V této ročníkové práci bych chtěla nejdříve ve zkratce objasnit, co to je lineární 

perspektiva, k čemu se užívá, kdy se s ní můžeme setkat a jaké jsou její typy a podmínky. Poté se 

začnu soustředit na celé téma, tudíž na perspektivu v obrazech. Budu se zabývat chronologicky 

jednotlivými historickými obdobími, co se výtvarného umění týče, a u každého z nich se 

pokusím nastínit prostorové uvažování soudobého umělce, abych popsala vývoj a vznik lineární 

perspektivy a její pozdější užití. Nejvíce jsem čerpala z knihy Perspektiva A. Coleové a 

stejnojmenné knihy pana F. Kadeřávka. 
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LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA 

Při pozorování předmětu zobrazeného některým z jiných způsobů, např. v kosoúhlém 

nebo axonometrickém promítání, zjistíme, že nepůsobí skutečným dojmem. Neodpovídá tedy 

obrazu vnímanému okem. Příčinou je nesbíhavost hran předmětu. Proto se v umělecké, převážně 

architektonické, tvorbě velmi často užívá perspektiva, tj. prostorové zobrazování, které odpovídá 

viděnému obrazu. Lineární perspektiva je druhem středového promítání trojrozměrného 

předmětu na nákresnu, také známého jako centrální.  

Nejprve bych chtěla jednoduše objasnit, co to lineární perspektiva je a jak se používá. 

Vysvětlím proto toto téma zpočátku spíše laicky, převážně z kreslířského pohledu, a až následně 

se budu věnovat odbornějším a techničtějším detailům a terminologii. V malířství nebyla 

perspektiva hned od začátku samozřejmostí a umělci se k ní museli postupným vývojem pomocí 

různých pokusů a pomůcek dopracovávat, než se dostali k jejím úplným zákonům tak, jak je 

známe a užíváme i dnes.  

 

Lineární kreslířská perspektiva je zobrazování prostoru na plochu podle skutečnosti 

takovým způsobem, jakým ji skutečně vnímá naše lidské oko a jak ji také například vidí objektiv 

fotoaparátu či kamery. Když se člověk zadívá na jakoukoliv klasickou fotografii, není na ní 

zprvu nic pozoruhodného, až na jednu věc, kterou si často vůbec neuvědomuje. Běžně 

vodorovné směry jako jsou linie podlah, stropů, oken, se nejeví na fotografii jako vodorovné, 

nýbrž jako šikmé. Je jasně patrné, že rovnoběžky, které se podle všech známých pouček protínají 

v nekonečnu, se na obraze protínají pouze v jednom bodě. Všechny rovnoběžné přímky 
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v perspektivě do něj vždy ubíhají, proto se nazývá úběžník, a je tedy obrazem nekonečna. 

Spojnice více těchto bodů, úběžníků z různých vodorovných směrů je vždy vodorovná. Je 

obrazem horizontální roviny ve výši našeho oka a nazýváme ji horizont. Shrnu-li to, všechny 

vodorovné přímky končí opticky na horizontu v bodě, který se nazývá úběžník. 

Jednoduchý pokus to dokáže. Když se člověk postaví před zrcadlovou stěnu a podívá se 

na nějaký bod na podlaze či na stropě, vidí obraz těchto bodů i v zrcadle. Přestože tyto body jsou 

ve skutečnosti v určité výšce, jejich odrazy ve stěně ale ve stejné výšce nebudou, protože se do 

plochy, do průmětny, na kterou zobrazujeme, promítají z jednoho bodu a to našeho oka, a ne 

kolmo. Dobré vysvětlení je také to, že když člověk natáhne ruku a ukáže si na špičku nohy, poté 

ukáže na bod vzdálený metr od nohy před ním, na bod vzdálený dva metry a tak dále, tak si 

všimne, že se mu ruka zvedá do výšky. V pokoji proto podlaha do dálky stoupá, kdežto strop 

naopak klesá. Z tohoto pokusu plyne, že ten nejvzdálenější bod by byl vidět na horizontu ve výši 

oka. Tyto principy jsou nejlépe patrné na fotografiích kolejí (viz obr. výše), chodeb, silnicí apod.  

Nyní vyložím lineární perspektivu trochu techničtěji. Důvodem, proč se vše sbíhá do 

jednoho úběžníku, jsou naše oči, protože nefungují tunelově. Máme určitý zorný úhel, díky 

kterému vnímáme v dálce více informací, které se musí oko komprimovat, abychom mohli vidět 

více. Perspektiva vznikla jako prostředek, který toto zaznamenává dvojrozměrně. Je tedy 

definována jako způsob, jak se předměty zobrazí relativně k jejich umístění v prostoru a 

velikosti, aby se napodobilo lidské vidění co nejvěrohodněji. Základní principy jsou u tohoto 

typu středového promítání změna velikosti předmětů a sbíhavost linií, které jsou na sobě závislé, 

a příčina tkví v tom, že čím je předmět od oka pozorovatele dále, tím má menší úhlovou velikost. 

To celé se pak promítá do roviny (sítnice). 

 

 



VI 
 

 

 

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 označíme-li 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.  

 

 

 



VII 
 

Známe tři typy lineárních 

perspektiv: 

JEDNOÚBĚŽNÍKOVÁ 

(PRŮČELNÁ) 

PERSPEKTIVA 

Soustřeďuje vodorovné přímky 

v obrazu do jednoho úběžníku, 

který se nachází na horizontu, a 

objekt je orientován jednou 

svislou stěnou, která není nijak 

zkreslena, kolmo k ose pohledu.  

 

DVOJÚBĚŽNÍKOVÁ (NÁROŽNÍ) 

PERSPEKTIVA 

Jde o perspektivu se dvěma úběžníky, 

kde svislé stěny nejsou kolmo k ose 

pohledu, proto jsou zkresleny.   

 

TŘÍÚBĚŽNÍKOVÁ PERSPEKTIVA 

Má tři úběžníky a na objekt je pozorován 

buď z ptačí, nebo žabí perspektivy 

(shora, nebo zdola), čímž vzniká úběžník 

svislic. 

 

 

Z obrázků uvedených k jednotlivým druhům lineární perspektivy je jasně patrné, jak 

která z nich vypadá a k čemu slouží.  
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PERSPEKTIVA V OBRAZECH 

Výtvarné umění je spojeno s lidstvem od počátku věků. Je zajímavé pozorovat jeho vývoj 

co se stylů, propracovanosti, techniky, témat, ale právě i prostorového zobrazení týče. Zachycuje 

svět kolem nás, který je trojrozměrný, na papír, plátno, desku, či zeď, tedy na rovinu, která je 

dvojrozměrná. 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 metody, až se nakonec dostali k lineární perspektivě, kterou pak ještě dlouho 

zkoumali, než se dobrali k jejím dnes již známým pravidlům a zákonitostem. Není jednoduché 

označit jediného člověka za jejího zakladatele a objevitele, protože již v antice si ji malíři zčásti 

uvědomovali a na jejich poznatky následně navázali renesanční umělci, kteří ji dále 

zdokonalovali. V následujících řádcích je rozebráno výtvarné umění podle historických období 

od nejstarších, které známe, co se týče jeho způsobu zpracování a zachycování prostoru. 

PRAVĚK 

Nejstarší stopy lidské umělecké 

činnosti pochází z doby před 40 000 lety, ze 

starší doby kamenné. Mezi nejznámější 

dochovaná díla patří nástěnné kresby a 

malby v jeskyních, které zobrazují hlavně 

lov. Jako předměty tvorby jsou proto 

nejčastěji zvířata jako bizoni, mamuti a býci, 

ale také zjednodušené postavy samotných 

lovců a vztahy mezi nimi. Znázornění 

prostoru je minimální, protože pravěký 

člověk nepovažoval prostor za důležitý, 

nepotřeboval ho ovládat, proto necítil 

potřebu ho realisticky ztvárnit. Pro 

zobrazování je charakteristická tzv. kroucená 

perspektiva, která ukazuje zvířata z profilu, 

ale s čelně uspořádanými rohy nebo parohy. 

Je to patrné např. na jedné z nejznámějších 

archaických kreseb s černým býkem.   
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EGYPT 

Ve starověkém Egyptě se lidé začínali zabývat různými vědami, jako byla například 

matematika, astronomie, ale právě i geometrie. Přesto ji ale nijak zvlášť nepoužívali pro malířské 

potřeby. Daleko důležitější pro ně byly jiné faktory. Soustředili se na propracování stylizace 

postav, takže již nebyly malovány prostými čarami a objekty byly snadno rozpoznatelné, a na 

symboliku založenou na systému odznaků. Hlavním znakem je, že lidské tělo bylo kresleno 

trupem dopředu a hlava, ruce, nohy byly z profilu. Velikost zobrazených postav znázorňuje 

vztahy a důležitost jejich společenského postavení, není tedy závislá na vzdálenosti od 

pozorovatele a zmenšování 

tedy není projevem 

vzdalování se. Jde o 

hieratickou perspektivu, kdy 

je faraon vždy největší a pak 

jsou odstupňováni úředníci, 

poddaní, otroci a nejmenší 

jsou nepřátelé. Kresba 

z Tutanchamonova hrobu ji 

velmi zřetelně ukazuje.  

 

Vnímání prostoru je nejdříve pouze překrývání 

jednotlivých předmětů, později se ale objevuje náznak 

šikmého rovnoběžného promítání. S rostoucí 

vzdáleností od průmětny se objekty posouvají nahoru a 

obrazy jsou děleny pásy, které se kladly nad sebe a 

představovaly vzdálenosti. Nástěnná malba manželky 

Ramesse II. zobrazuje výstižně nejen, jak byly 

malovány postavy, ale také je zde k vidění způsob užití 

pravoúhlého průmětu. Tak se Egypťané potýkali 

s ukázáním prostoru v rovině. Stolek je zde hodně 

zkreslený a je do nárysu sklopen tak, že vidíme jeho 

půdorys. 
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ETRUSKOVÉ 

Dosahují větší dokonalosti a znázorňují již zcela realisticky lidské postavy. Pokoušejí se 

poprvé zobrazit skutečný prostor pomocí perspektivy, ze zkušenosti již totiž vypozorovali, že 

s rostoucí vzdáleností od průmětny se objekty zmenšují a že se přímky sbíhají v úběžnících. 

Začínají více využívat plochy a kreslí pozadí, aby docílili prostorovosti. Přesto jsou některé 

předměty zobrazovány spíše ve volném rovnoběžném promítání. 

ANTIKA 

O řeckém a římském umění toho víme dnes velmi málo, protože se z této doby moc 

malířských děl nedochovalo, pouze pozdější reprodukce a svědectví různých autorů. Tvorba byla 

hodně ovlivněna egyptskou, je to patrné na mnoha společných znacích. Později však od tohoto 

vlivu začínají upouštět a více se snaží zachytit to, co skutečně vidí, a intuitivně se velmi zdařile 

pokouší užívat lineární perspektivy, proto se obrazy opět o kousek víc přibližují realitě. 

V Pompejích je asi nejvíce dochovaných děl a na obrázku níže jedno z nich. Je to nástěnná 

malba, na které je již patrná snaha o realistické zpracování a snaha o dosažení prostorovosti 

pomocí perspektivy, která je ale poměrně nepřesná. Po dokreslení vodorovných přímek zjistíme, 

že obsahuje více hlavních bodů a některé linie jsou tím pádem špatné. Horizont je zde ale patrný. 
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Pravděpodobně první definici perspektivy formuluje ve svém díle Deset knih o 

architektuře Vitruvius, římský stavitel a inženýr. Učebnice ale nebyla příliš známá a až později 

z ní čerpali renesanční umělci. V Římě se v ní inspirovali pouze technici a umělci, kteří malovali 

divadelní kulisy, u kterých bylo potřeba, aby navozovali dokonalý dojem třetí dimenze. Antická 

společnost má tedy velmi rozvinuté znalosti ohledně této deskriptivní látky, ale bohužel zaniká 

Římská říše, tudíž i předpoklady pro to, aby se pokračovalo ve zkoumání a zdokonalování 

lineární perspektivy, která se dále nevyvíjí. Následuje dlouhé období úpadku a jakoby zaniklo 

vše, co bylo do té doby objeveno. 

V období křesťanství a byzantského umění díky masivní kontrole církve vývoj ustane a 

jsou znázorňovány pouze výjevy ze života svatých, což má velmi přísná pravidla. Malíř je 

pouhým vykonavatelem vůle boží a nedochází k znázornění geometrického prostoru, protože 

svatí jsou vyobrazeni, sice velmi plasticky pomocí světel a stínů, ale pouze na jednolité pozadí. 

Vše zachrání až gotika, kdy výtvarnou činnost již přestává řídit pouze církev, jejíž vliv se 

oslabuje, a do děl se začíná opět dostávat děj, přidává se i pozadí a objevují se nová světská 

témata. 

 

RENESANCE 

V této době se stává novou inspirací obnova antické tradice. Renesanční malíři se opět 

snaží o realistickou malbu a znovuobjevují všechny důležité zákonitosti lineární perspektivy 

pomocí intuitivního hledání pravidel na základě pozorování a neustálých pokusů. Pokoušeli se 

zachytit skutečný svět jako v zrcadle a tím přinášeli velkou naději do budoucna, protože začali 

nově uvažovat a toužili po poznání. Studovali optiku, geometrii, pitvali lidská a zvířecí těla, aby 

pochopili jejich anatomii. Tím se velmi zasloužili o rozvoj přírodních věd. V malířství usilovali 

o ovládnutí prostoru pomocí geometrických tvarů a symetrie. Velmi rychle se jim podařilo nalézt 

všechny podstatné pravidla lineární perspektivy, což jim umožnilo malovat často bezchybné 

obrazy.         

Jeden z prvních renesančních malířů je Ambrogio di Bondone, taktéž známý jako Giotto. 

Zobrazuje prostor velice realisticky, avšak ne geometricky, nýbrž podle svého pozorování. Jeden 

z jeho nejznámějších obrazů Vyhnání ďáblů z Areza je namalován v neprůčelné poloze, což bylo 

na svou dobu a znalosti velmi odvážné, ale není dokonalý. Rovnoběžné přímky hran domů se 

občas sbíhají, občas rozbíhají do dálky, a nebo jsou rovnoběžné, jak je ukázáno na obrázku níže.  
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Ale snaha o prostorovost je patrná. Stejně tak tomu je i na jeho dalším obraze s názvem 

Sen Biskupův. Zde jsou jasně naznačeny počátky úběžníků. Prostor působí již o mnoho 

realističtěji a pokouší se užít lineární perspektivy, která ale stále má své chyby. Prodloužíme-li 

totiž jednu skupinu přímek a další vodorovné spáry na stropě, sbíhají se nám sice, ale každá 

z nich v jiném bodě. Proto není dodrženo pravidlo průčelní perspektivy a to, aby existoval jen 

jeden hlavní úběžník. 
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Giotto měl velmi nadaného žáka, který ho velmi obdivoval a dále rozvíjel jeho poznatky. 

Jmenoval se Ambrogio Lorenzetti. Zpočátku to nevypadá, že by předčil v umění svého učitele. 

Jeho raná tvorba je stejně dobrá a svou práci, co se prostorovosti týče, si značně ulehčuje tím, že 

maluje průčelně. Jeho obraz Zvěstování je však průlomový. Poprvé se všechny hloubkové 

přímky, které tvoří spáry dlažby, protínají v jediném úběžném bodě, což je správně. Obraz je 

čtvercový a hlavní bod umisťuje do středu, tedy do průniku úhlopříček. Snaží se tedy o 

naprostou symetrii, a to i co se postav týče. Renesanční člověk totiž věří ve správnost souměrné 

kompozice. Jeho obraz tedy působí nadmíru přesvědčivě, avšak stále není dotažen k úplně 

správnému technickému geometrickému provedení. Povšimneme-li si pavimenta (čtvercového 

dláždění na obraze), zjistíme, že rovnoběžky se sice sbíhají v jednom bodě, ale pokud naznačíme 

úhlopříčky jednotlivých dlaždiček, netvoří přímku, ale stáčí se v křivku. To znamená, že si 

Lorenzetti stále ještě neuvědomoval přesný poměr krácení v lineární perspektivě, které bylo 

potřebné k této malbě. Tato chyba ovšem naštěstí není tak patrná jako předešlé a na prostorovém 

provedení tolik neubírá.  
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Dalšími autory malířských děl, kteří se zabývali perspektivou, byli například Fillipo 

Brunelleschi, který objevil tzv. průsečnou metodu, Tommaso di Giovanni di Simone Guidi zvaný 

též Massacio a Donatello di Niccolo di Betto Bardi. Massacio byl jeden z nejnadanějších 

italských malířů a jeho přítel Brunelleschi ho zasvětil do aplikování lineární perspektivy a tyto 

poznatky pak užíval ve své tvorbě. Jeho nejznámějším a také posledním dílem (zemřel velmi 

mladý v 27 letech) je Svatá trojice, což je freska ve Florencii, která působí tak dokonalým 

dojmem, že si lidé zpočátku mysleli, že umělec udělal do zdi otvor, působí tedy skoro až jako 

iluze. Tento obraz je natolik propracovaný, že se později podařilo díky jeho přesné konstrukci 

zrekonstruovat fiktivní prostor za zdí. 
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Asi nejznámějším renesančním malířem, konstruktérem a učencem je bezpochyby 

Leonardo da Vinci. Měl znalosti ve všech oblastech tehdejších přírodních věd, techniky a 

architektury a přispěl k nim novými poznatky. Byl velký inovátor v oblasti perspektivního 

zobrazování. Zabývá se jím nejen z hlediska geometrie, ale i optiky a atmosférické fyziky. 

 Napsal knihu Pojednání o malířství, ve které píše: „Perspektivu se zřetelem na malbu dělíme na 

tři části. První vyjadřuje, jak se mění rozměry, jak se zmenšují, když zobrazovaná tělesa se 

vzdalují do různých vzdáleností (lineární perspektiva). Druhá část hovoří o změně barvy na 

dálku, s přibývající vzdáleností jsou barvy světlejší a převládají chladnější tóny – modrá, zelená 

(barevná perspektiva) Třetí se zabývá rozptylem obrysu, rozeznáním podoby v různých 

vzdálenostech (atmosférická perspektiva). Spojením těchto tří částí vzniká tzv. malířská 

perspektiva.“ Tu tento umělec perfektně ovládá, jelikož touží po absolutní dokonalosti. Lineární 

perspektivu konstruuje pomocí vlastních vyrobených pomůcek, které mu práci značně usnadňují. 

Jednou z nich byla skleněná deska velká jako výsledný obraz, kterou upevnil mezi sebe a 

zobrazovaný předmět. Pak si znehybnil hlavu asi 40 cm od skla, zavřel jedno oko a vyznačil na 

desce, co bylo vidět v prostoru. Výsledek pak překopíroval na papír. Tato metoda mu ale 

nevyhovovala, proto začal používat čtvercovou síť. Té využil například při zhotovování své 

nejslavnější skici Klanění tří králů. Jak je vidět, Leonardo da Vinci si dával opravdu záležet na 

geometrické propracovanosti a korektnosti svých děl a využíval všechny možné znalosti, které za 

dobu svého života nabyl. 

 

 



XVII 
 

 

Poslední večeře Páně je název podivuhodné fresky v klášteře Santa Maria della Grazia 

v Miláně. Dílo je velmi působivé a zanechává silný dojem v divákovi. Co se uměleckého 

hlediska týče, je tento obraz zahalen tajemstvím. Řeší se původ postav na plátně, jejich významy 

a další dnes již nezjistitelné věci.  

 

 

 

 V klášteře je freska je umístěna vysoko, přesto Leonardo da Vinci nesnížil horizontu, jak 

by se dalo očekávat. Ten je 4,5 m nad zemí, v žádném případě tedy ne na úrovni očí 

pozorovatelů. Pohled každého automaticky zaujme postava Krista uprostřed obrazu. To je cílený 

jev, který je způsoben tím, že hlavní bod umístil malíř záměrně do hlavy Krista. Leonardova 

perspektiva tohoto díla má zvolenou malou distanci, aby se namalovaná místnost, ve které 

Kristus s apoštoly večeří, zdála hodně hluboká. Znamená to ale, že její podlaha by se zdánlivě 

mohla zdát jako příliš se svažující dolů, a proto je zakryta stolem a nezbytné pavimento je 

umístěno na stropě. 

 

 

http://sisyfos.zcu.cz/matika/predm1/obrazy/vincivec.jpg


XVIII 
 

 

Jeho následovníkem byl další umělec z řad renesančních výtvarníků Rafael Santi.  Má 

podíl na výzdobě místností dnes známých jako Rafaelovy síně. Nejznámější je freska Athénská 

škola, která nabývá dojmu klidu a monumentality díky souměrným průčelním architekturám.  

 

  

 

Jsou zde vyobrazeni athénští filosofové jako například Platón a Aristoteles. Úběžník této 

lineární perspektivy je umístěn přímo mezi ně. Tento malíř ještě neznal obecný hlavní bod 

vodorovných přímek, umístil dole ve středu celého obrazu umístit (o který se opírá Herakleitos) 

v nárožní poloze (dvojúběžníkové). Povedlo se mu to i přes neznalost správně. 

 

 

 

 

http://sisyfos.zcu.cz/matika/predm1/obrazy/athen.jpg
http://sisyfos.zcu.cz/matika/predm1/obrazy/athen.jpg


XIX 
 

 Od období renesance je tedy známa forma užívání lineární perspektivy ve výtvarném 

umění. Po tomto období může být tedy prostor zobrazován geometricky naprosto správně. Ale 

jak tomu tak bývá, jakmile je něčeho dosaženo, začíná se od toho upouštět. V kreslířské 

perspektivě bylo již vše objeveno, dále už ji zkoumají lidé jen jako geometrickou teorii. 

Postupem času malíři přestávají zobrazovat prostor tak, jak ho skutečně vidí, a schválně porušují 

technické zákonitosti. Dodržovat je jim připadá svazující. Objevují se záměrné prohřešky proti 

veškerým perspektivním pravidlům. V následujících uměleckých směrech proto z větší části 

nebylo cílem autorů znázorňovat co nejvěrněji realitu a vyvíjí se abstraktní malířství. 

 

 

 

 

Podobizna manželů 

Arnolfiniových, kterou v době 

baroka namaloval Jan van 

Eyck, vyniká téměř 

fotografickou přesností, proto 

se člověku téměř nechce věřit, 

že malíř neznal lineární 

perspektivu.  Rovnoběžné 

linie se protínají v několika 

různých bodech, které jsou 

však velmi blízko u sebe, 

takže dojem prostorovosti 

nekazí.  

 

 

 

 



XX 
 

 

U kubistického obrazu Pabla Picassa Slečny Avignonské nemůže být o perspektivě vůbec 

řeč. Prostorovost navozuje hlavně stínováním a přechody barev.  
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Nejznámější představitel surrealismu je Salvádor Dalí. Je zajímavé, že přestože tento 

směr čerpá ze snového světa, v slavném obrazu tohoto španělského malíře Stálost paměti je 

ukázána tradiční lineární perspektiva. Pozadí vypadá velmi realisticky a do kontrastu se 

skutečným světem jsou přidány zvláštní objekty v popředí, jako jsou roztékající se plastické 

hodiny a podivný tvor. 

 

 

  



XXII 
 

ZÁVĚR 

Svou práci jsem pojala jako historického průvodce různými uměleckými obdobími 

lidských dějin. Snažila jsem se soustředit převážně na deskriptivní hledisko malířství a jeden 

z cílů bylo také objasnit základní náležitosti lineární perspektivy. Seznámili jsme se tedy 

s vývojem tohoto typu středového promítání v závislosti na výtvarném umění. 
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