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KONTROLNÍ OTÁZKA:

V KOMIKSU NA TÉTO STRANĚ JSEM 
NA OČÍSLOVANÝCH PANELECH POUŽIL VŠECHNY 
V TEXTU UVEDENÉ PERPEKTIVY. POZNÁTE,  KTERÉ 
JSOU KTERÉ? ODPOVĚĎ NAJDETE DOLE.
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AHOJ KOMIKSÁCI ! 
JO ,  ZASE TA 

PERSPEKTIVA . 
ALE VĚŘTE MI ,  BEZ N Í  TO 
NEJDE .  NEMŮŽETE Ř ÍDIT   
AUTO,  KDYŽ NEVÍTE ,   

KDE JE VOLANT.

A ZASE TA

PERSPEKTIVA

ODPOVĚDI: 1 – PTAČÍ PERPEKTIVA,
2 – BĚŽNÁ PERSPEKTIVA, 3 – ŽABÍ PERSPEKTIVA

ROBIN, JEHO PES IKAR A VRABČÁK PÍP SLEDUJÍ OSOBY 
PODEZŘELÉ Z ÚNOSŮ. STOPY JE ZAVEDOU AŽ DO NÁKLADNÍHO 
LETADLA. POTAJÍ SE VKRADOU DOVNITŘ, LETADLO VŠAK NÁHLE 

VZLÉTNE... NAŠI HRDINOVÉ JSOU V PASTI!

TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT 

OBRÁZKY!
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M inule jsme si vysvětlili, jak 
funguje základní perspek-
tiva. Řekli jsme si, co je to 

horizont a prozatím jsme si vystači-
li pouze s jedním bodem mizení. Dnes 
půjdeme trochu do hloubky... a do  
výšky... a do stran... Tak do toho.

Dvojice bodů
Na tomto obrázku vidíte, jak 
na to, když chceme, aby byl 
předmět k pozorovateli nato-
čen jinak než rovnou hranou, 
jak jsme nacvičovali minule. V ta-
kovém případě budeme mít body 
mizení dva. Oba však budou ležet 
na stejné přímce 
horizontu. V zá-
vislosti na nato-
čení předmětu se 
bude měnit i umístě-
ní bodů mizení.

Vyšší level
Běžná perspektiva o jed-
nom nebo dvou bodech  
mizení funguje pouze pro 
předměty, které jsou na úrovni 
horizontu nebo v jeho blízkos-
ti... Jak vidíte, u této krychle 
přestala běžná perspektiva 
fungovat. Kostka jako by se 
směrem dolů rozšiřovala. Zde už 
je třeba užít tří bodů mizení. Tako-
vou perspektivu nazýváme ptačí.

Z pohledu žáby
Stejně tak i žabí perspektiva má tři 
body mizení. Liší se od sebe samo-
zřejmě umístěním horizontu. Buď 
se díváme na předměty shora, 
nebo zespoda.

Porušíte pravidla?
Možná to nakonec dopadne 
tak, že celou perspektivu hodíte 
za hlavu a začnete ji záměrně po-
rušovat. Na tom není nic špatné-
ho. Je ale zásadní rozdíl, když toto 
pravidlo porušujete, protože ho 
neovládáte, nebo z nějakého zá-
měru. Je to poznat vždy. I laik si 
všimne, že s obrázkem není něco 
v pořádku, ačkoli o perspektivě 
neví nic! 
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