
LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA Přednáška DG2*A



DRUHY VOLNÉ PERSPEKTIVY

Podle vzájemné polohy souřadnicových os s průmětnou 
rozdělujeme LP na tři typy. Souřadnicové osy zpravidla 
umísťujeme tak, aby byly rovnoběžné s hranami 
zobrazovaného objektu.

1. Jednoúběžníková (průčelná) perspektiva

• Osy 1𝑥, 3𝑥 leží v základní rovině, osa 2𝑥 k nim ve 
skutečnosti kolmá ⇒ její průmět v perspektivě bude 
procházet bodem 𝐻.

• Hlavní bod 𝐻 je jediný úběžník os.



• Osu 1𝑥 ztotožňujeme se základnicí, na 
ní volíme počátek soustavy souřadnic.

• Osa 3𝑥 leží v průmětně a je kolmá k 1𝑥.

• Jednotky se na osách 1𝑥, 3𝑥se 
zachovávají, protože tyto osy leží v 
průmětně.

• Osa 2𝑥 je kolmá k průmětně (hloubková 
přímka) a leží v základní rovině.

• Jednotky na ose 2𝑥se sestrojují pomocí 
pravého nebo levého distančníku.



V této perspektivě se zobrazují objekty, které jsou v průčelné poloze, proto se jí také říká 
průčelná perspektiva. 

Nejčastěji se v jednoúběžníkové perspektivě zobrazují např. interiéry bytů. 
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2. Dvojúběžníková (nárožní) perspektiva

• Osa 3𝑥 leží v průmětně.

• Osy 1𝑥 2𝑥 leží v základní rovině, ani 
jedna z nich však neleží v průmětně, 
proto tyto osy mají své dva úběžníky



Jednotky na osách:



Čtvercová síť, do které může být zakreslen objekt
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V této perspektivě se často zobrazují velké objekty, např. domy, ulice, atd., které jsou v tzv. 
nárožní poloze, proto nárožní perspektiva.



Perspektiva kružnice
Obraze kružnice ve středovém promítání je elipsa, parabola nebo hyperbola podle toho v jaké kuželosečce 
protne průmětna promítací kužel kružnice s vrcholem ve středu promítání. 

Parabola Elipsa Hyperbola

V lineární perspektivě musí ležet kružnice uvnitř zorného kužele ⇒ promítací kužel této kružnice protne 
průmětna buď v elipse anebo v kružnici. Jiná situace však může nastat u části kružnice.
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Zobrazení kružnice v perspektivě

Kružnici opíšeme dva čtverce, které jsou vzájemně otočené o 45°. Tyto čtverce v perspektivě 
zobrazíme a obraz kružnice (tj. elipsu) do nich vepíšeme.
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1. Kružnice ve vodorovné rovině, např. v základní rovině:

Čtverce volíme (pro jednoduchost konstrukce) tak, aby strana jednoho čtverce byla 
rovnoběžná se základnicí, strany nebo úhlopříčky obou čtverců pak leží na průčelných 
nebo hloubkových přímkách.





2. Kružnice ve svislé rovině

Pokud je rovina svislá (kolmá k základní rovině), pak její stopa a úběžnice jsou kolmé na základnici. 

Jednu stranu čtverce, který je opsán kružnici, volíme tak, aby byla rovnoběžná se základní rovinou. 

Příklad: Sestrojte kružnici ve svislé rovině, která má střed O na přímce a. Rozměry kružnice jsou 
shodné s kružnicí přiloženou.



1. Nanesení délek na přímky rovnoběžné se základní rovinou:

• Z dělícího bodu 𝐷𝑎 přímky 𝑎, promítneme střed kružnice 𝑂1
𝑠 do bodu 𝑂´1 na základnici.

• Od 𝑂´1 vyneseme skutečný poloměr kružnice, či jiné vhodné vzdálenosti (např. 𝑂𝐹 ).

• Vzniklé body na základnici 𝐴´1, 𝐻´1, 𝐵´1, 𝐹´1, … promítneme z bodu 𝐷𝑎zpět na přímku 𝑎1
𝑠

(získáme body 𝐴1
𝑠 , 𝐻1

𝑠, 𝐵1
𝑠, 𝐹1

𝑠, …).

• Pomocí kolmice k základnici (ordinály) tyto body přeneseme na přímku 𝑎𝑠 a získáme body
𝐴𝑠, 𝐻𝑠, 𝐵𝑠, 𝐹𝑠, …. Takto získáme další body nejen na kružnici, ale také na opsaném čtverci.



2. Nanesení délek na svislé přímky:

• Přímky, které jsou vzájemně 
rovnoběžné a jsou kolmé na 
průmětnu, mají společný 
úběžník U (stejný s přímkou 𝑎). 

• Skutečnou vzdálenost bodů na 
svislých přímkách nanášíme na 
svislé přímce v průmětně 
(procházíme bodem P) tak, že 
promítneme z úběžníku U
přímky 𝑎 střed kružnice O 
(získáme 𝑂´´) a od něj naneseme 
skutečnou vzdálenost hledaných 
úseček.



Průměty vrcholů čtverců v 
perspektivě leží na 
ordinálách  v 
perspektivních půdorysech 
těchto bodů a na přímkách 
udávajících výšku bodu 
nad základní rovinou.



Ve svislé rovině se často nezobrazují celé kružnice, ale pouze jejich části (půlkružnice, 
oblouky v ozdobných štítech domů, atp.).

M. Aleš – Lunety v jízdárně Pražského hradu



Zobrazení křivek pomocí perspektivní sítě
K zobrazení nějaké nepravidelné křivky, nebo složitějšího půdorysu objektu používáme tzv. gratikoláž. 

Křivku překryjeme dostatečně hustou čtvercovou sítí. Tuto síť v perspektivě zobrazíme a bodově pak 
určíme obraz hledané křivky.
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Trojúběžníková perspektiva (perspektivní axonometrie)

Užívá se k zobrazování komplexů budov, náměstí
apod.

Průmětnou je rovina kosá k základní rovině, proto
H neleží na horizontu. Horizont h je průsečnice
průmětny s obzorovou rovinou

Zobrazovaný objekt umístíme na základní rovinu
a určíme mu souřadnicový systém:

• V základní rovině leží počátek soustavy
souřadnic a osy 1𝑥 a 2𝑥 (nejsou rovnoběžné
s průmětnou).

• Osa 3𝑥 je kolmá k základní rovině.

• Stopníky 1N, 2N, 3N os tvoří tzv. stopníkový
trojúhelník.

• Úběžníky os 1U, 2U, 3U tvoří úběžníkový
trojúhelník. 

• Horizont spojuje úběžníky 1U, 2U (h = 1U2U).



• Trojúhelník 1N2N3N je ostroúhlý a 
průsečík jeho výšek je pravoúhlý 
počátek soustavy souřadnic 𝑃2. 

• Úběžníkový trojúhelník 1U2U3U je 
také ostroúhlý a průsečíkem jeho 
výšek je hlavní bod H.

• Odpovídající si hrany úběžníkového
a stopníkového trojúhelníka jsou 
vzájemně rovnoběžné, tedy 
odpovídají si ve stejnolehlosti. 

• Středem stejnolehlosti je středový 
průmět PS počátku soustavy 
souřadnic P (spojnice 
odpovídajících si bodů jím 
procházejí).



Určení distance (= vzdálenost středu 
promítání od průmětny):

• jako v pravoúhlé axonometrii 
sklopením nějaké pravoúhle 
promítací roviny přímky (např.
H3U) do průmětny. 

Známe-li distanci, můžeme sestrojit 
distanční kružnici.





Vázaná trojúběžníková perspektiva

Je-li objekt zadán sdruženými obrazy 
v Mongeově promítání můžeme použít 
vázanou trojúběžníkovou perspektivu.

Průmětnu 𝜌 volíme tak, že není kolmá na 
půdorysnu, ale je kolmá na nárysnu.

• Pro jednoduchost objekt zvolíme na 
půdorysně (základní rovině) 𝜋. 

• Střed promítání si volíme tak, aby objekt 
byl v zorném poli. 

• Horizont leží v průmětně, v rovině 
rovnoběžné s půdorysnou a procházející 
středem promítání (ℎ1 ⊥ 𝑦, ℎ2 ∈ 𝑛2

𝜌
). 

• Hlavní bod H je pata kolmice spuštěné
ze středu promítání na průmětnu. 



Určíme průměty úběžníků 1U, 2U, 3U : 

• Úběžníky leží na průmětně a na přímkách 
procházejících středem promítání, které 
jsou rovnoběžné s hranami tělesa
1𝑈1,

2𝑈1 ⊂ ℎ1,
3𝑈2 ∈ 𝑛2

𝜌

• Určení perspektivních obrazů bodů:
používáme rovinu 𝜆 ⊥ 𝜋 ∧ 𝜆 ⊥ 𝜌
resp. její průsečnici 𝑟 s průmětnou ρ
r1⊥ p1

r ∧ S1 ∊ r1



Perspektivní obraz:

1. Zvolíme v nákresně základnici.

2. Vzdálenost horizontu h od 
základnice z změříme na 

𝑛2
𝜌
→ 𝑧ℎ = 𝑧2ℎ2 . 

3. Libovolně zvolíme přímku 𝑟𝑠

kolmo k horizontu. 

4. Určíme obrazy úběžníků 1U, 
2U, 3U : 
1𝑈1𝑟1 = 1U, 𝑟𝑠 , 2𝑈1𝑟1 =

2U, 𝑟𝑠

Pozn.: pozor na to, na kterou 
stranu od 𝑟𝑠 vzdálenosti 
vynášíme. Řídíme se pozicí 
bodu S a průmětny.

Úběžník 3U leží na přímce 
𝑟𝑠: 3𝑈2ℎ2 = 3U, ℎ .



Perspektivní obraz bodu A:

• 𝐴1𝑆1 ∩ 𝑝1
𝜌
= 11

• 11𝑟1 = 1𝑟𝑠 ∧ 1 ∈ 𝑧

• 𝐴2𝑆2 ∩ 𝑛2
𝜌
= 𝐴2

𝑠

• 𝐴2
𝑠𝑧2 = 𝐴𝑠𝑧

• 𝐴𝑠 ∈ 13U



K určení průmětů dalších vrcholů používáme úběžníky příslušných hran.


