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SYLABUS:

1. Princip středového promítání.

2. Lineární perspektiva - vázaná perspektiva (stopníková metoda, průsečná 
metoda), volná perspektiva (jedno- a dvojúběžníková perspektiva), redukce 
distance, perspektiva kružnice, trojúběžníková perspektiva.

3. Osvětlení, rovnoběžné osvětlení.

4. Fotogrammetrie.

5. Křivky, šroubovice.

6. Plochy rotační, plochy přímkové (rozvinutelné, zborcené), šroubové plochy.



ZÁPOČET

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

• maximálně 3 neúčasti na cvičeních (v době znemožněné přímé výuky nahrazena 
docházka domácími úlohami) !!!

• odevzdání rysů v termínu: Rys 1 – 26. 3. 20 (5. týden LS)

Rys 2 – 23. 4. 20 (9. týden LS)

Rys 3 – 21. 5. 20 (13. týden LS)



STŘEDOVÉ (CENTRÁLNÍ) PROMÍTÁNÍ Přednáška DG2*A



Středovým promítáním zobrazujeme projektivně rozšířený 
euklidovský prostor = euklidovský prostor s nevlastními prvky 
(nevlastní body a nevlastní přímku) do vlastní roviny. 

Ve středovém promítání neplatí v něm některé věty, které platí u 
promítání rovnoběžného, např. nezachovává se dělící poměr a 
rovnoběžnost.

Princip středového promítání: 
• Zvolíme si libovolnou rovinu (průmětnu 𝜈) a vlastní bod S ∉ 𝜈

(střed promítání).
• Pravoúhlý průmět S2 středu promítání se nazývá hlavní bod.
• Přímka SS2 je osa středového promítání.
• Vzdálenost 𝑆𝑆2 = 𝑑 je tzv. distance
• Na nákresně je distance znázorněna pomocí distanční kružnice 
kd(S2, d).

Střed promítání leží v poloprostoru, ve kterém je i pozorovatel (tj. 
„před“ průmětnou). To nám umožňuje zadat promítání 
jednoznačně. Průmětnu ztotožňujeme s nákresnou.

Tedy středové promítání je jednoznačně určeno hlavním bodem
a distanční kružnicí.



ZOBRAZENÍ BODU 𝐴 ≠ 𝑆

1. Určíme středový průmět AS bodu A ze středu S do průmětny

2. Pravoúhlý průmět bodu A do průmětny A2.

Obrazem bodu je uspořádaná dvojice bodů (A2, AS), která leží na 
přímce (ordinále) procházející bodem S2. 

Neleží-li bod A na pravoúhle promítací přímce středu S (tj. na 
přímce kolmé k průmětně procházející středem S), je vždy 
A2 ≠ S2 ≠ AS.



ZOBRAZENÍ PŘÍMKY

• Obrazem přímky je přímka nebo bod 
(pokud přímka prochází středem 
promítání)

• Přímku určujeme pomocí stopníku N a 
středového průmětu úběžníku U.

• Stopník N je průsečík přímky s 
průmětnou a leží tedy v průmětně, 
proto je NS = N2. 

• Středový průmět US nevlastního bodu 
(úběžníku) 𝑈∞ přímky najdeme, 
vedeme-li středem S směrovou přímku
𝑝´ rovnoběžnou s danou přímkou 𝑝. US
je stopník (průsečík s průmětnou) 
přímky 𝑝´.

• Stopník i úběžník přímky, která není 
rovnoběžná s průmětnou, jsou vlastní 
body. 



Bod V, ve kterém se přímka protíná se středovou rovinou (tj. rovina rovnoběžná s průmětnou, 
procházející středem promítání), nazýváme protiúběžník přímky p.



ZOBRAZENÍ DVOJICE PŘÍMEK

1. Rovnoběžky se zobrazí jako dvě různoběžky, které mají společný úběžník.

2. Různoběžky se zobrazí jako různoběžky, jejichž spojnice úběžníků a stopníků jsou rovnoběžné.

3. Mimoběžky se zobrazí jako různoběžky, jejichž spojnice úběžníků a stopníků nejsou rovnoběžné.



ZOBRAZENÍ ROVINY

• Pokud rovina neprochází středem promítání je 
jejím obrazem celá průmětna.

• Prochází-li rovina středem promítání je jejím 
obrazem přímka. 

• Rovinu určujeme stopou 𝑛2
𝜌

a úběžnicí 𝑢𝑠
𝜌

roviny.

• Stopa roviny 𝑛2
𝜌

je průsečnice roviny a průmětny.

• Úběžnice 𝑢𝑠
𝜌

je průsečnice průmětny s rovinou
rovnoběžnou s danou rovinou procházející
středem promítání.

Situace v nákresně:



LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA Přednáška DG2*A



Lineární perspektiva 
Je aplikací středového promítání. Napodobuje lidské vidění. Střed promítání je v takovém případě lidské oko a  
průmětnou je sítnice oka. 

K tomu, abychom získali ze středového promítání lineární perspektivu, musíme zavést pro středové promítání podmínky 
navíc:

1. Zobrazovaný objekt musí ležet v rotační kuželové ploše, která má vrchol ve středu promítání, její osa je kolmá 
k průmětně a površky svírají s osou úhel 40° - 50°.

Tato kuželová plocha se nazývá zorné pole (zorná kuželová plocha) a protíná průmětnu v zorné kružnici kZ, která má 
střed v hlavním bodě H (pravoúhlý průmět středu promítání na průmětnu) a poloměr je maximálně 𝑑 ∙ tg 25°.

Protože objekt musí ležet v zorném poli, pak obraz musí ležet v zorné kružnici.

2. Pro největší průčelný rozměr n objektu a vzdálenost objektu od středu promítání v platí nerovnost 𝑛 < 𝑣 < 3𝑛.

Vychází to z toho, že objekt leží v zorném poli a zároveň nesmí být pozorovatel od objektu příliš daleko, aby se 
perspektiva nezměnila v rovnoběžné promítání.

3. Nejmenší vzdálenost pozorovatele od objektu je 21 cm, což je mez zřetelného vidění.

4. Pozorovatel i objekt jsou umístěni na vodorovné rovině p kolmé k průmětně.



Průmětnu 𝜌 většinou umisťujeme do svislé polohy. K ní kolmá je 
základní rovina 𝜋, na které stojí pozorovatel (v pravoúhlém 
průmětu 𝑆1 do roviny 𝜋) a objekt. 

Oko pozorovatele ztotožňujeme se středem promítání S a jeho 
pravoúhlý průmět do průmětny označujeme jako hlavní bod H. 
Přímka SH je osa perspektivy a vzdálenost těchto dvou bodů je 
distance d.

• Průsečnice rovin 𝜌 a 𝜋 je základnice z. 
• Horizont h je průsečnice rovin 𝜌 a 𝜋´ (𝜋´ je rovnoběžná s 𝜋a 

prochází 𝑆)
• Přímka, která prochází hlavním bodem H kolmo k základnici, 

se nazývá hlavní vertikála v. 
• Základní bod Z je průsečík vertikály v a základnice z. 
• Výška perspektivy je vzdálenost základnice a horizontu.
• Body, ve kterých zorná kružnice protne horizont se nazývají 

dolní 𝑫𝒅 a horní 𝑫𝒉 distančník a vertikálu protne v levém 𝑫𝒍

a pravém 𝑫𝒑 distančníku.
Pozn.: zorná kružnice se v nákresně u lineární perspektivy 
nezakresluje



SPECIÁLNÍ PŘÍMKY LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY

• Přímky kolmé k průmětně = hloubkové přímky. 

• Přímky rovnoběžné s průmětnou i základní 
rovinou = přímky průčelné. 

• Přímky kolmé k základní rovině = vertikální 
přímky.



ZOBRAZENÍ BODU

1. Sestrojíme středový průmět 𝐴𝑠 bodu A do průmětny 
𝜌 (𝐴𝑠 = perspektiva bodu A).

2. Sestrojíme středový průmět půdorysu 𝐴1 bodu A ( 𝐴1
𝑠

= perspektiva půdorysu bodu A)

Pozn.: Nezaměňovat perspektivu půdorysu s 
půdorysem perspektivy bodu!

Dvojice bodů (𝐴𝑠, 𝐴1
𝑠) určuje obraz bodu v lineární 

perspektivě.



VLASTNOSTI LINEÁRNÍ PERSPEKTIVY: 

1. Hlavní bod H je úběžník všech hloubkových 
přímek ⇒ je průsečíkem všech perspektivních 
obrazů hloubkových přímek.

Architektonická perspektiva – Canal Canaletto

H



2. Horizont h je úběžnice všech rovin rovnoběžných se základní rovinou a leží na něm 
všechny úběžníky přímek rovnoběžných se základní rovinou.

3. Úběžníky přímek rovnoběžných se základní rovinou, které svírají s průmětnou 45° jsou 
pravý a levý distančník.
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4. Rovnoběžnost průčelných přímek se zachovává.

Pozn. Rovnoběžnost jiných přímek se nezachovává

Zvěstování Panny Marie – Leonardo da Vinci



CHYBY V PERSPEKTIVĚ

Duccio – oltář siónského dómu 

Ambrogio Lorenzetti – Obětování v chrámu

Giotto – Sen papeže Řehoře IX



Druhy perspektivy podle používaných metod:

• Pokud používáme k zobrazování objektu pouze metod středového promítání, nazýváme 
perspektivu jako volnou. 

• Využíváme-li i jiné zobrazovací metody, pak se nazývá perspektiva vázaná.



VÁZANÁ PERSPEKTIVA

1. Průsečná metoda

• Jako pomocná zobrazovací metoda se používá 
Mongeovo promítání. V Mongeově promítání je 
zadán objekt svými průměty a k určení 
perspektivního obrazu se používají prostředky 
Mongeovy projekce).

• Objekt i pozorovatel (S) stojí na půdorysně 𝜋, která 
je také základní rovinou. 

• Průmětna 𝜌 je kolmá k půdorysně, volíme ji podle 
toho, která část objektu má být viditelná.

• Perspektivní obraz objektu tvoří perspektivní 
obrazy všech jeho bodů.

• Určíme horizont h a hlavní bod H (podle S).





Obraz bodu A:
• 𝑆𝐴 ∩ 𝜌 = 𝐴𝑆

• 𝐴1𝑆1 ∩ 𝑝1
𝜌
= 𝐴1

𝑆 = 𝐴´1
𝑆, 𝐴´ ∈ ℎ, 𝐴´𝐴𝑆 ⊥ ℎ

• 𝐻1𝐴´1 = 𝐻𝐴´ , 𝐴´2𝐴2
𝑆 = 𝐴´𝐴𝑆 .

Perspektivní obraz 𝐴𝑆 bodu A:
• Zvolíme si horizont h a hlavní bod H (mimo MP)
• 𝐴´ ∈ ℎ ∧ 𝐻1𝐴´1 = 𝐻𝐴´

• 𝐴´2𝐴2
𝑆 = 𝐴´𝐴𝑆 ∧ 𝐴´𝐴𝑆 ⊥ ℎ.

Můžeme využít úběžníky hran tělesa. Jsou-li hrany 
rovnoběžné se základní rovinou (půdorysnou) pak 
jejich úběžníky leží na horizontu



2. STOPNÍKOVÁ METODA

• Pomocným zobrazením je Mongeova projekce. 

• Půdorys je umístěn nad osou y (dle lineární 
perspektivy) a nárys pod ní (jinak by se půdorys 
a nárys překrývali). 

• Objekt umísťujeme na rovinu rovnoběžnou s 𝜋.

• Průmětnu ztotožňujeme s nárysnou.

• Střed promítání S a horizont h volíme tak, aby 
odpovídali výšce pozorovatele. 

• Aby se nárys objektu nepřekrýval 
s perspektivním obrazem objektu, posuneme 
nárys ještě ve směru osy y ⇒ půdorys a nárys si 
v Mongeově promítání neodpovídají 

(nárys má pouze pomocnou funkci). 

• Půdorys umísťujeme tak, aby aspoň jeden ze 
stopníků hran objektu ležel v nákresně 
(nárysně).



Zobrazovaný objekt v Mongeově promítání Posunutý nárys objektu dolů



Zadání upravené pro stopníkovou metodu (nárys posunutý do strany)



Obraz přímky a bodu:
• Bod A ∊ a, 𝑎 ∈ 𝜋 ⟹ 𝐴𝑠 ∈ 𝑎𝑠

• Snížený nárys 𝑎2 ∥ 𝜋.
• Nárysný stopník N přímky a leží

v nárysně (tedy i v průmětně 𝜌
lineární perspektivy) a proto splývá
se svým středovým průmětem.

• Úběžník U přímky a musí ležet
v průmětně 𝜌 → U1 ∊ y , U2 ∊ h.

Středový průmět AS bodu A:
AS ∊ N2U2.
• Ze středu S1 promítneme bod A1 na

rovinu 𝜌, získáme bod A1
S.

• Na ordinále z tohoto bodu musí
ležet bod AS.



Úplné řešení


