
VOLNÁ PERSPEKTIVA Přednáška DG2*A



Nanesení úsečky dané délky

1. Úsečka leží v základní rovině

a) úsečka rovnoběžná se základnicí - je rovnoběžná také s průmětnou 𝜌 ⇒ velikost jejího pravoúhlého průmětu 

do průmětny je její skutečná velikost.

Pravoúhle promítací přímky (kolmé k průmětně) se zobrazí v perspektivě jako hloubkové přímky (hlavní bod H je 

jejich společný úběžník). Promítneme-li z bodu H body AS, BS na základnici do bodů A2, B2, pak 𝐴𝐵 = 𝐴2𝐵2 . 

Pozn.: Pokud si zvolíme jakýkoliv bod U na horizontu, pak délka průmětu 𝐴´𝐵´ úsečky z tohoto úběžníku U na z je 

také skutečnou délkou úsečky AB.



b) úsečka není rovnoběžná se základnicí (leží v základní rovině) - musíme použít tzv. dělicí kružnici

1. Úsečka 𝐴𝐵 leží na přímce 𝑎, která má úběžník 𝑈. 

2. Dělící kružnice má střed v úběžníku přímky a prochází dolním (příp. horním) distančníkem. 

3. Dělící bod 𝑫𝒂 přímky 𝒂 je průsečík dělící kružnice a horizontu.

4. Z dělícího bodu promítneme body 𝐴𝑆, 𝐵𝑠 na základnici do bodů 𝐴´, 𝐵´. 

5. Vzdálenost bodů 𝐴´𝐵´ je skutečná velikost úsečky 𝐴𝐵.



Příklad: Sestrojte čtverec, který leží v základní rovině a je dán středem 𝑂 a vrcholem 𝐴, 
v lineární perspektivě.



1. Zjistění skutečné délky 𝑂𝐴 :

• Přímka 𝑎 = 𝑂𝐴 leží v základní 
rovině, proto určíme její dělící bod 
𝐷𝑎.

• Z dělícího bodu promítneme body 
𝐴𝑆, 𝑂𝑆 na základnici a získáme 
body 𝑂´, 𝐴´.

• vzdálenost 𝑂´𝐴´ = 𝑂𝐴

2. Určíme bod 𝐶𝑆:

• Bod C´ leží na základnici středově 
souměrně s bodem A´ podle O´.

• Bod C´ promítneme z dělícího 
bodu 𝐷𝑎 přímky na přímku 𝐴𝑠𝑂𝑠

do bodu 𝐶𝑆.   



3. Určení druhé úhlopříčky čtverce (leží na přímce 𝑏𝑆):

• Sestrojíme ji pomocí sklopení obzorové roviny 𝜋´ do průmětny 𝜌 (modrá konstrukce).

• Sklopená přímka (𝑎) leží na přímce, která prochází jejím úběžníkem a dolním distančníkem 
(příp. horním distančníkem).

• Kolmice k přímce (𝑎) v dolním distančníku je sklopená přímka (𝑏) (přímky (𝑎), (𝑏) svírají 
pravý úhel, protože úhlopříčky čtverce jsou vzájemně kolmé).

• Úběžník přímky 𝑏𝑆 (= úběžník druhé úhlopříčky čtverce) je průsečík (𝑏) s horizontem.

• Přímka 𝑏𝑆 prochází úběžníkem 𝑈𝑏 a bodem 𝑂𝑠.



4. Určení bodů 𝐵𝑆, 𝐷𝑆:

• Určíme dělící bod 𝐷𝑏 přímky 𝑏.

• Z bodu 𝐷𝑏 promítneme bod 
𝑂𝑠na základnici a získáme 𝑂´´.

• Určíme body 𝐵´´, 𝐷´´:

leží na základnici a 𝑂´´𝐵´´ =
𝑂´´𝐷´´ = 𝑂´𝐴´ .

• Body 𝐵´´, 𝐷´´ promítneme z 𝐷𝑏

na přímku 𝑂𝑠𝑈𝑏 do bodů 
𝐵𝑆, 𝐷𝑆.



2. Úsečka leží na svislé přímce:

Svislá přímka je rovnoběžná s průmětnou a 
vzdálenost dvou jejích bodů 𝐴, 𝐵 je rovna 
vzdálenosti jejich pravoúhlých průmětů 𝐴2, 𝐵2.

Pozn.: bod 𝑃 je půdorysný stopník přímky

1. Pravoúhlý průmět bodu a středový průmět 
bodu leží na přímce, která prochází hlavním 
bodem. 

2. Pravoúhlý průmět 𝑃2 půdorysného stopníku 
přímky leží na základnici. 

3. Bodem 𝑃2 prochází pravoúhlý průmět 
přímky 𝑎2 kolmo k základnici. 

4. Na 𝑎2 leží pravoúhlé průměty 𝐴2, 𝐵2 bodů 
𝐴, 𝐵 (𝐻𝐴𝑠 ∩ 𝑎2 = 𝐴2, 𝐻𝐵

𝑠 ∩ 𝑎2 = 𝐵2).

Pozn.: místo hlavního bodu 𝐻 můžeme použít 
jakýkoliv bod horizontu (modrá konstrukce).



3. Úsečka leží na obecné přímce - přímka je dána perspektivním průmětem 𝑎𝑆 a perspektivou 
půdorysu a1

S (leží na základní rovině 𝜋), 

a) Protože perspektiva půdorysu 𝑎1
𝑆 a tím pádem body 𝐴1

𝑆, 𝐵1
𝑆 leží na základní rovině, 

určíme skutečnou velikost 𝐴´1𝐵´1 půdorysu úsečky 𝐴1𝐵1 pomocí dělícího bodu jako 
v odstavci 1b).



b) Musíme určit skutečnou velikost úseček 
AA1 a BB1 (ty jsou kolmé k základní rovině). 

• 𝑃´´ je průsečík přímky a1
S se základnicí. 

• Bodem 𝑃´´ vedeme kolmici k základnici. 

• Na kolmici pak, ze stopníku 𝑈𝑎1 přímky 
a1

S promítneme body AS, BS do bodů A´´, 
B´´. 

• Velikosti úseček 𝑃´´𝐴´´ a 𝑃´´𝐵´´ jsou 
skutečné velikosti úseček 𝐴𝐴1 a 𝐵𝐵1.



c) Velikosti úseček 𝐴𝐴1 a 𝐵𝐵1 naneseme na 
kolmice na základnici v bodech 𝐴´1,𝐵´1.

Tím získáme „sklopené“ body (𝐴), (𝐵), 
jejichž vzdálenost je skutečná velikost 
úsečky 𝑨𝑩.



Redukce distance
Využíváme ji abychom při konstrukci mohli využít celou 
nákresnu a obraz objektu nebyl příliš malý. 

Nástrojem pro redukci distance je stejnolehlost, jejímž 
středem je hlavní bod 𝐻 a koeficient je 0 < 𝑘 < 1. 

Tato stejnolehlost převede střed promítání 𝑆 na bod 𝑆𝑘, 
bod v prostoru 𝐴 na bod 𝐴𝑘 a středový průmět 𝐴𝑆 bodu 𝐴
na bod 𝐴𝑘

𝑠 . Přičemž bod 𝐴𝑘
𝑠 je středovým průmětem 

bodu 𝐴𝑘 ze středu 𝑆𝑘.

Ve stejnolehlosti musíme zobrazit všechny prvky, které 
jsou zadané. Tedy také základnici, dolní distančník, příp. 
horní distančník, atd.



Příklad: V lineární perspektivě určete na přímce 𝑎, která leží v základní rovině, bod 𝐵 vzdálený od bodu 
𝐴 o délku 𝑣.



• Úběžník přímky 𝑎 leží mimo 
nákresnu, proto použijeme redukci 
distance s vhodným koeficientem 
stejnolehlosti např.  1 2. 

• Střed stejnolehlosti je bod H, 
v této stejnolehlosti sestrojíme 
obrazy všech objektů v nákresně 
(základnici, přímku 𝑎, bod 𝐴, …).

• Pak průsečík 𝑎1/2
𝑠 s horizontem je 

úběžník 𝑈1/2 přímky v redukci.



• Vyřešíme úlohu s 
„redukovanými“ prvky.

• Sestrojíme dělící bod 𝐷1/2
𝑎

přímky 𝑎1/2
𝑠 .

• Z dělícího bodu promítneme 
bod 𝐴1/2

𝑠 na základnici –
získáme 𝐴´1/2.

• Od bodu 𝐴´1/2 vyneseme na 
základnici vzdálenost 𝑣1/2
(redukce je ½) a získáme na 
základnici bod 𝐵´1/2.

• Bod 𝐵1/2
𝑠 je průsečík 𝑎1/2

𝑠 s 
přímkou 𝐷1/2

𝑎 𝐵´1/2.



Bod 𝐵1/2
𝑠 zobrazíme 

v určené stejnolehlosti na 
přímku 𝑎𝑆, čímž získáme 
hledaný bod 𝐵𝑆.



Příklad: Sestrojte perspektivní obraz krychle, jejíž podstava ABCD leží v základní rovině. Jsou dány 
vrcholy A, B této krychle.



• Koeficient redukce distance 
si zvolíme např. 1/3.

• Ve stejnolehlosti určíme
všechny zadané prvky
(modrá konstrukce).



• Určíme délku hrany krychle 
pomocí redukovaného dělícího 
bodu přímky 𝑎1/3. 

• Body 𝐴1/3
𝑠 , 𝐵1/3

𝑠 promítneme z 
𝐷1/3
𝑎 na redukovanou základnici 

𝑧1/3. Získáme body 𝐴´1/3, 𝐵´1/3 na 
základnici.

• Délka úsečky 𝐴´1/3𝐵´1/3 je 1/3 
délky hrany krychle.



Určíme obraz přímky 𝑏 = 𝐵𝐶, která je 
kolmá k přímce 𝑎 = 𝐴𝐵:

1. Nejdříve sestrojíme přímku 𝑎1/3 =

𝐷1/3
𝑑 𝑈1/3, která je vlastně sklopenou 

přímkou 𝑎1/3 do „obzorové roviny“.

2. K této přímce sestrojíme kolmici 
v distančníku, čímž získáme 
sklopenou přímku 𝑏1/3 .

3. Průsečík této přímky s horizontem je 
bod 𝑈´1/3, což je úběžník přímky 𝐵𝐶
zobrazený ve stejnolehlosti. 

4. Tohoto úběžníku využijeme 
k sestrojení bodu 𝐶1/3

𝑠 pomocí 

dělícího bodu 𝐷1/3
𝑏 .

5. Podstavu 𝐴1/3
𝑠 𝐵1/3

𝑠 𝐶1/3
𝑠 𝐷1/3

𝑠

dokončíme určením bodu 𝐷1/3
𝑠

pomocí úběžníků.



Hrany krychle kolmé na podstavu:

• Tyto hrany se zobrazí jako kolmice
k základnici.

• Např. hrana kolmá k podstavě
v bodě 𝐴1/3

𝑠 : nejdříve bod 𝐴1/3
𝑠

promítneme např. z bodu 𝐻 na
základnici 𝑧1/3 a získáme bod 𝐴´´.

• V bodě 𝐴´´ sestrojíme kolmici.

• Na kolmici naneseme 1/3 skutečné
délky hrany krychle ( 𝐴´´𝐸´´ =

𝐴´1/3𝐵´1/3 ) a získáme 𝐸´´.

• Průsečík 𝐻𝐸´´ a kolmice v 𝐴1/3
𝑠 je

vrchol horní podstavy 𝐸1/3
𝑠 .



• Ostatní vrcholy „redukované“ 
horní podstavy sestrojíme 
pomocí úběžníků rovnoběžných 
hran (oranžová konstrukce).

• Všechny vrcholy redukované 
krychle pak pomocí „opačné“ 
redukce, tedy pomocí 
stejnolehlosti se středem v 𝐻 a 
koeficientem 3, zobrazíme do 
vrcholů hledané krychle, čímž 
získáme perspektivní obraz 
krychle.



Zadání úloh pomocí otočeného půdorysu

• Úlohy v lineární perspektivě 
jsou často zadány pomocí 
otočeného půdorysu do 
průmětny kolem základnice.

• V takovém případě, pak 
úběžník takto zadané přímky 
určíme tak, že dolním 
distančníkem vedeme 
rovnoběžku s otočeným 
půdorysem přímky. Průsečíkem 
této rovnoběžky s horizontem 
je právě úběžník této přímky.

• Body přímky, které jsou na 
základnici, samozřejmě při 
otáčení zůstávají na místě.


