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Úvod 

Perspektiva, jakožto geometrická projekce, bývá hojně užívána právě v umění k docílení co 

nejlepšího dojmu prostoru. Nejstarší archaické umění se vyznačovalo stylizací a symbolikou. 

První náznak realistického zobrazení postavy nacházíme v Etruském umění, kde již bylo známo, 

že předměty se zmenšují s rostoucí vzdáleností. První definice perspektivy je zmíněna v Deseti 

knihách o architektuře od římského stavitele Vitruvia. Ve své ročníkové práci se zabývám 

historií perspektivy, jak se postupem času rozvíjela, a hlavně tím, co perspektiva je a jaké její 

druhy můžeme v umění nalézt. 
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Perspektiva 

Co to je perspektiva? Nejnázorněji je možné tento jev popsat na ubíhajících kolejích. Důvodem, 

proč kolejnice směřují do jednoho bodu je systém, kterým pracují naše oči. S rostoucí 

vzdáleností se věci zmenšují – stlačují. Charakteristické pro ni tedy je sbíhání linií a změna 

velikosti předmětu. Klíčový pojem je úhlová velikost – právě ona tvoří reálný obraz na sítnici 

oka, jelikož čím je objekt dále, tím se jeho úhlová velikost zmenšuje. Jako perspektivní obraz 

můžeme označit například fotografii. Pro zanesení takového obrazu do dvoudimenzionálního 

světa používáme lineární perspektivu. 

Lineární perspektiva je v podstatě nejjednodušší geometrické zobrazení, které se blíží lidskému 

vnímání (vidění) prostoru. Je speciálním případem takzvaného středového promítání. Středové 

promítání je lineární perspektivou právě tehdy, pokud splňuje následující podmínky:  

1. Distance od předmětu je větší než 20 centimetrů (ohraničuje mez zřetelného vidění) 

2.  Objekt, který zobrazujeme, leží v zorném kuželi 

3. Je dána pevná vodorovná rovina π , na kterou se promítá námi pozorovaný objekt 

Objekt lze zobrazit na základě jiné zobrazovací metody, v tom případě se lineární perspektiva 

nazývá vázaná, nebo používáme termín volná perspektiva, pokud vycházíme pouze z metod 
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středového promítání. Následující obrázek jasně demonstruje princip přenášení předmětu 

v prostoru do dvoudimenzionálního světa. Stromy jsou evidentně stejně vysoké, ale jejich 

odlišná vzdálenost od pozorovatele zapříčiňuje, že vzdálenější (žlutý) strom se jeví pozorovateli 

podstatně menší.  

 

 

 

 

 

 

Perspektiva se dále dělí na: 

1. Průčelnou (jednoúběžníkovou perspektivu) 

Je dána horizontem (h), základnicí (z) a některým z úběžníků (U). Když v tomto zobrazení 

chceme vynést například krychli, musí být vůči nám v takové poloze, aby její přední stěna byla 

rovnoběžná s horizontem.  Jinak 

řečeno: průmětnu volíme tak, aby 

byla kolmá na základnici. Pouze 

na přední stěně se zachovává 

reálná velikost stran, ostatní se 

deformují, zkreslují. Všechny 

přímky se sbíhají do hlavního 

bodu (H). Tímto způsobem se 

nejčastěji zobrazují interiéry 

v bytové architektuře.  
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2. Nárožní (dvojúběžníková  perspektiva) 

Opět je dána horizontem (h), základnicí (z), ale dvěma úběžníky (U1, U2). Objekt je vůči 

pozorovateli postaven tak, že vidí jeho hranu, zobrazujeme ho proto v nárožní perspektivě. 

Objekt svírá s rovinou úhel odlišný od 90°. Stěny, které jsou natočené doprava, se sbíhají do 

pravého úběžníku a stěny natočené do leva se sbíhají do levého úběžníku. Nejčastěji se používá 

pro zobrazení větších objektů – budovy, ulice, komunikace a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perspektivní axonometrie (tříúběžníková perspektiva) 

Tato perspektiva má úběžníky tři. Svislé stěny mají opět tu vlastnost, že se zobrazovací rovinou 

svírají úhel jiný, než 90°. Na objekt je v tomto případě nahlíženo buďto zespoda vzhůru (tzv. 

žabí perspektiva), nebo shora dolů (tzv. ptačí perspektiva) – jako na obrázku. Zadaná linie již 

není rovnoběžná, všechny jsou zkreslené. 
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Po stopách perspektivy 

Předrenesanční období  

Náznak prostorového zobrazení byl zpozorován již ve starověkém Egyptě. Používali šikmé 

rovnoběžné promítání, což znamenalo, že se předměty vzdalující od průmětny nezmenšovaly, ale 

posouvaly nahoru. Větší dokonalosti dosáhli Etruskové, kteří již postavy zobrazovali v reálné 

podobě a pracovali s prostorem na způsobu volného rovnoběžného promítání. První definice 

perspektivy je zaznamenána v Deseti knihách o architektuře římského stavitele Vitruvia. Dle 

jeho mínění jsou autory definice Řekové Démokrytos a Anaxagoras. Ale byli to až Římané, kteří 

znalosti perspektivy začali plně využívat. Především v malování kulis či v iluzivních výzdobách 

interiérů.  

Po zániku Římského impéria se znalosti perspektivy dál nerozšiřují a nastává období úpadku. 

Následně byli nositeli kultury křesťané, jejichž vztah k malířství byl přinejmenším rozporuplný. 

Ve Východořímské říši nastává obrazoborectví (ničení obrazů), poté je přijímáno pouze to 

malířství, které slouží věci křesťanství. Jako motivy jsou výhradně používány výjevy ze života 

svatých. Pozadí takových obrazů tvoří zlatá jednolitá plocha značící bezrozměrný mimosvětský 

prostor. Geometrické znázornění prostoru se nepoužívalo. Postupem času se ale situace pro 

rozvoj malířství stává příznivější a postupně přes období otonské, karolínské a románské 

vyvrcholí v gotice, kde už jsou znalosti realistického zobrazování opět obnovovány. Inspirace se 

čerpá z antiky a je patrná snaha o zesvětštění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Renesance 

V období renesance se tedy malíři vrátili k realistické 

malbě. Jako hlavní námět stále převažuje náboženská 

tématika, ale je zpracována světsky, realisticky. 

V průběhu jednoho století se podařilo malířům 

z Florencie vynalézt principy lineární perspektivy, což 

jim umožňovalo vytvářet téměř dokonalé perspektivní 

obrazy.  

 

Giotto (Ambrogio di Bondone), byl jedním z prvních 

malířů, kteří usilovali o realistické zobrazení skutečnosti. 

Nevychází z geometrické konstrukce, pouze z intuice a 

poznání. Jeho postup je proto často nejasný a obtížně se popisuje. Například na obraze Vyhnání 

ďáblů z Areza (obrázek vpravo nahoře) zobrazuje architekturu neobvykle v nárožní poloze. 

Rovnoběžné přímky se mu ale vždy zobrazí jinak. Jednou jako rovnoběžky, podruhé jako 

sbíhající se různoběžky a potřetí jako různoběžky, které se rozbíhají. 

To díla Giottova žáka, Ambrogia Lorenzettiho, jsou zpracována o něco přesněji. Kupříkladu 

v obraze Zvěstování. Veškeré hloubkové přímky se sbíhají v jediném úběžníku. Nebyl si ale 

zcela jist, kam úběžník umístit, proto zvolil jako formát čtverec, kde je úběžník ve středu 

(průsečík úhlopříček). Obraz tím pádem získal i symetričnost. V té době co bylo symetrické, 

bylo dokonalé. 
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Fillipo Brunelleschi, označovaný za průkopníka renesance, byl architektem kupole katedrály 

Santa Maria del Fiore ve Florencii. Jako architekt se setkával s mnohými půdorysy a plány 

staveb, proto ho napadlo z nich vytvořit reálný obraz původní stavby. Tímto způsobem objevil 

takzvanou průsečnou metodu. Jeho životopisec Antonello Manetti o něm napsal: 

„Svůj systém dokázal použitím čtvercového obrazu o 

straně asi 30 centimetrů, na který namaloval Plazade 

San Giovanni, viděné z chrám vého portálu ve 

Florencii. Pracoval s takovou precizností, že ani 

malíř miniatur by to neuměl lépe. Místo oblohy 

použil leštěné stříbro, takže se v něm odrážela 

obloha i s oblaky. … Po dokončení obrazu vyřízl 

v jeho středu díru, která souhlasila se středem 

promítání, na to vyzval Brunelleschi okolostojící, aby 

se podívali otvorem a obraz drželi v jedné a zrcadlo 

v druhé ruce ve výši očí tak, aby v něm obraz viděli. Divák měl potom dojem, že se dívá na 

skutečnou scénu a stál-li v místě, odkud byl obraz pracován, mohl přímo porovnat jeho působení 

s realitou.“ (citace: http://euler.fd.cvut.cz/predmety/geometrie/lp_malirstvi/) 

 Masaccio (Tomasso di Giovanni di Simone Guidi), byl italský malíř. Brunelleschi ho naučil 

své principy lineární perspektivy. Znalosti od něj převzaté dokázal efektivně zužitkovat. Jeho 

nejznámější dílo je freska Svatá trojice, hlavně proto, že na mnohé působí dokonalým iluzivním 

dojmem – freska vypadá jako opravdový výklenek. Historici tvrdí, že na ní pracoval společně 

s Bruneleschim. Jeho konstruování perspektivy je tak precizní, že současní historici dle něj 

sestavili rekonstrukci celého imaginárního architektonického 

prostoru. 

 

 

 

 

 

 

http://euler.fd.cvut.cz/predmety/geometrie/lp_malirstvi/


9 
 

Na všech Masacciových dílech je zřejmá jeho přesná konstrukce a nepochybný talent. Bohužel 

netvořil dlouho, proto světu již další, stejně slavné dílo nepřinesl. Dožil pouhých dvaceti osmi 

let. 

Donatello di Niccollo di Betto Bard byl italský sochař. Charakteristický je pro něj styl nízkého 

reliéfu, který se do té doby vůbec nepoužíval. Tvořil bronzové odlitky také dle způsobu 

Brunelleschiho perspektivy. Donatello konstruoval přesně. Na odlitcích mohou být sice patrné 

drobné nepřesnosti, ale ty se staly nejspíše až při odlévání bronzu.  

Beunelleschi, Masaccio a Donatello spolu tvoří tzv. velkou trojku florentské renesance. 

Přes všechnu svoji dokonalost nebyla Bruneleschiho metoda mezi ostatními malíři přijata. 

Odsuzovali ji za přílišnou složitost. Postrádali v těchto konstrukcích onen malířský um, protože 

nejdříve bylo nutno vše zakreslit jako kolmé průměty a z nich teprve zdlouhavě tvořit 

perspektivu. Malíři byli zvyklí malovat z hlavy a teprve během práce upravovat tak, aby dílo 

působilo co nejlepším dojmem. Začaly se proto hledat jednodušší metody, takzvané metody 

přímé. Ve svém díle O malířství zmínil Leon Battista Alberti, žák Filippa Bruneleschiho, dvě 

z těchto metod. 

Základem renesanční malby bylo správně perspektivně zobrazit pavimentum – pravidelnou 

čtvercovou podlahu v jednoúběžníkové poloze tak, že jedny spáry byly rovnoběžné s průmětnou, 

druhé na ni kolmé. Byl to základ sítě, do které se následně umisťovali další předměty a jejich 

perspektivně zkrácené rozměry. Pokus o zobrazení takové podlahy je zřejmý již v obraze 

Zvěstování (viz. Strana7). Hloubkové přímky se mu sbíhají v hlavním bodu na horizontu, ale 

horizont má být správně vynášen v úrovni očí, v tom případě by pozorovatel onoho zvěstování 

byl ještě níž, než klečící postavy. Z toho je také patrné, že polohu umístění úběžníku ještě plně 

neznal. Každá malířská škola měla svůj způsob vytváření pavimenta 

1. Construzione legitima - Metoda pavimenta, autorem ale nebyl Alberti. 

Malíř vynese obdélník, který bude tvořit plochu obrazu. Jeho spodní okraj představuje 

první spáru průčelně zobrazovaného pavimenta. Tato spára se proto zobrazí v reálné 

velikosti. Rozdělí spáru na stejné díly, které představují dlaždice. Z těchto bodů vede 

spojnice s hlavním bodem, který se nachází uprostřed obrazu ve výšce tří braccia 

(renesanční míra délky). U druhé části spár je známo, že se sbíhají v nekonečnu a 

zobrazují se jako rovnoběžky. Jejich vzdálenost od sebe ale nebude konstantní. Čím dále 

jsou spáry od pozorovatele, tím se mezi nimi vzdálenost zmenšuje. Alberti tuto situaci 
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vyřešil tak, že si vedle nakreslil ještě boční pohled. Díváme se tedy z velké vzdálenosti ve 

směru základnice a vše se nám rovnoběžně promítá do hlavní horizontální plochy roviny 

kolmé na ν a π a procházející hlavním bodem. Průčelné spáry se zobrazí jako body. Opět 

uděláme spojnice těchto bodů s „okem“ pozorovatele. Budou představovat obrazy 

promítacích rovin průčelních čar. Ty protnou promítací rovinu v systému rovnoběžek, 

které se také zobrazí jako body. Podlahu nám nyní vymezuje síť spojnic bodů na bočních 

stranách obdélníka a spojnic s hlavním bodem. Jestli je pavimentum vyneseno správně je 

jednoduché si ověřit. Spojnice úhlopříček všech dlaždic na diagonále musí být přímka. 

2. Construzione Albertina – autorem Alberti 

Alberti chtěl konstruovat méně obtížně, bez bočního pohledu. Diagonální přímka, která 

prochází úhlopříčkami dlaždic, prochází krajním bodem, kterými byly odstupňovány 

vzdálenosti neprůčelních čar a také bodem na horizontu, který leží ve vzdálenosti 

distance (pozorovatelova oka od průmětny) od hlavního bodu. Přidává proto novou 

rovinu a to rovinu, ve které stojí pozorovatel a označuje se jako rovina obzorová.  

* Máme-li systém libovolných rovnoběžek ležících v základní rovině, jejich směrová přímka 

nutně leží v horizontální rovině a úběžník obrazů takovýchto rovnoběžek leží na horizontu. * 

(citace http://euler.fd.cvut.cz/predmety/geometrie/lp_malirstvi/) 

 

 

 

 

¨ 

 

 

http://euler.fd.cvut.cz/predmety/geometrie/lp_malirstvi/
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Dalším problémem se stalo zobrazení kružnice v perspektivě. 

Malíři vpisovali elipsy do čtyřúhelníků, ale nelíbila se jim 

nepřesnost takové konstrukce. Elipsa se proto začala překrývat 

jemnější čtvercovou sítí, což bylo sice pracné, ale jiný způsob 

v tu dobu neexistoval. 

Madona a sedm darů sv.Ducha  je příklad hezky nekreslené 

kružnice od Sandra Botticelliho  

 

 

Pro Ucella (Paolo di Dono) byla perspektiva koníčkem, jeho životní náplní. Na obrazu Bitva u 

San Romana dokonce namaloval velkou čtvercovou podlahu, aby vynikla perspektivní 

konstrukce. Byl autorem konstrukce kostry z vrbových proutků, které se pokryté látkou nosily 

jako klobouk (mazzachio). Je sestrojena z třiceti dvou pravidelných šestiúhelníků a šesti 

pravidelných 32-úhelníků. A to přitom znal jen ty nejjednodušší metody. Podobných věnců 

udělal několik, pak jejich pospojováním zjistil, že připomínají tvar kalichu či patce sloupu a 

vyřešil tím zobrazení sloupu v perspektivě. 

 

 

 

 

 

 

Italský renesanční malíř a konstruktér, Leonardo da Vinci, přišel s metodou malby na skleněnou 

desku. Umístěna měla být mezi malíře a malovaný objekt. Ideálně s hlavou zafixovanou 

v nějakém přístroji tak, aby s ní nebylo možno hýbat. Následně malíř naznačil na desku štětcem, 

nebo tužkou, co viděl v prostoru. Nakonec se vše okopírovalo na papír. Tuto metodu využívali 

da Vinciho současníci, on sám používal konstrukci pavimenta.  
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Názorná ukázka používání pavimenta na obrazu Klanění tří králů od Leonarda da Vinciho. Jsou 

na něm vidět i některé nedostatky pavimenta. V nejzazších rozích od hlavního bodu je patrné 

veliké zkreslení. Pokud si člověk prohlíží obraz z místa, ze kterého byl kreslen, vše vypadá 

v pořádku. Když ale obraz visí na zdi, procházíme kolem něj a náš pohled na něj dopadne hned 

z několika různých úhlů. Všechny budou odlišné od původního úhlu, ze kterého byl kreslen, a 

proto  i drobné nedostatky poznáme. 

Bohužel perspektiva často zastiňovala hlubší podtext uměleckých děl, byla často patrna jako 

hlavní úmysl. Některé obrazy dokonce působí dojmem geometrických cvičení. Jako příklad 

takových děl se uvádí Zvěstování se svatým Emidiem od Carla Crivelliho. Nikdo nepopírá krásu 

tohoto díla, nicméně obrazu převládá přílišná geometričnost. 
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Spousta malířů ale perspektivu zvládali a byla pro ně jako prostředek, nikoliv cíl. Například 

Poslední večeře od Leonarda da Vinciho. Na zemi je vidět pavimento, ale to zakrývá stůl který, 

jakoby vystupoval z obrazu. Navíc veškeré osazenstvo utlumuje dojem perspektivnosti. Nijak 

tedy pavimento nezdůrazňuje, využívá ho pouze jako pomůcku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rafaela Santi si ve své Athénské škole je vědom nedostatku lineární perspektivy. Nesnaží se ale 

přijít na způsob, aby i z pověšeného obrazu byla vidět přesná perspektiva, pracuje s citem a 

intuicí.   

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

16. století až současnost 

Koncem 16. Století se společnost dělí na malíře, kteří lineární perspektivou spíše opovrhují a 

geometry, kteří se ji snaží dále rozvíjet. Začínají se vydávat knihy o teorii perspektivy a malířství 

se od této disciplíny distancuje. Samozřejmě ale jako ve všem se nacházejí i výjimky. Někteří 

umělci pracovali s perspektivou ve smyslu pobavit, či ošálit diváka.  

Objevovala se spousta špatných zobrazení perspektivy. Proto vydal Josuah Kirkby v 18. Století 

knihu kritizující nejčastěji dělané chyby malířů při snaze zachytit reálný prostor. 

Nyní bych ráda zmínila představitele metafyzické malby 20. Století – Georga Chirica. Jemu bývá 

přisuzována zásluha za znovuobjevení perspektivy v moderní době. Již na první pohled je na 

jeho dílech zřetelná lineární perspektiva. 

Když se ale podíváme na obrazy pozorněji, 

zjistíme, že její pravidla naopak schválně 

porušovány pro dosažení zvláštního 

psychického účinku díla. Nejznatelněji lze 

tuto jeho metodu spatřit na jeho díle 

Znepokojené múzy. Člověku se 

automaticky jeví prkenná podlaha jako 

vodorovná, ale doopravdy se zvedá jako 

padací most. Zjišťujeme, že každá 

architektura má vlastní měřítko. Vidíme 

tovární komíny z 20. století, renesanční 

stavbu, antikizující plastiky, což vyjadřuje 

určitou diskontinuitu mezi jednotlivými 

styly a obdobími. Bezprostorovost a 

bezčasovost ještě podtrhává naprosto 

iracionální konstrukce stínů. 

Rozpor se skutečností 

Často se setkáváme i s obrazy, které naše oči klamou. Mezi takové patří i známý Penroseův 

trojúhelník – také se mu říká tribar. Jedná se o útvar, který se nám jeví jako prostorový 

trojúhelník se všemi úhly pravými, což je reálně nemožné, porušovalo by to několik zákonů 

Euklidovské geometrie. Mezi jinými i ten, že součet úhlů v trojúhelníku je roven 180°.  
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Další příklad toho, jak naše oči nejsou dokonalé a lze je snadno přelstít je takzvaná Amesova 

místnost. Při prvním pohledu na následující obrázek se zdá, že se jedná o místnost tvaru kvádru. 

Doopravdy je to nepravidelný šestistěn se svažující se podlahou a šikmým stropem, jehož 

vrcholy leží na imaginárním kvádru. Proto jsou úhly vnímány jako pravé a naprosto normální 

lidé jako trpaslík a obr. 
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Závěr 

V umění a především v obrazech je perspektiva stěžejní. Bez ní je zachycení prostoru tak, aby 

námi jako prostor byl vnímán, naprosto nemožné. Dá se tedy říci, že je samotným základem, bez 

kterého by nevznikla mnohá velká díla. Nejvíce přispěli k jejímu rozvoji renesanční malíři. Poté 

se sama rozvíjela dál a dokonce se od umění vyčlenila jako samostatná disciplína. Je součástí 

našeho každodenního pohledu na svět, a přesto trvalo tak dlouho, než byly objasněny její 

principy.  
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