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Úvod 

 

 Ve své bakalářské práci jsem se pokusila ověřit, jak dobře ve svých obrazech 

a skicách používal Leonardo da Vinci lineární perspektivu a jak přesné jsou jeho 

obrázky mnohostěnů, které kreslil pro Pacioliho knihu Božský poměr. Čtenář je 

stručně seznámen s historií čtvercové dlažby v lineární perspektivě, která se 

v renesanci často užívala, a také s historií mnohostěnů. 

 Předpokládají se čtenářovy znalosti základů lineární perspektivy a běžně 

užívaných konstrukcí, jako například Rytzovy konstrukce elipsy. Při rekonstrukci 

mnohostěnů se počítá s tím, že si čtenář dokáže představit daný mnohostěn a tedy si  

odvodí některé postupy ze základních vlastností mnohostěnů (například jaké stěny 

daného tělesa jsou navzájem rovnoběžné atd.).  

 V této práci byly využity programy GeoGebra a Rhinoceros pro konstrukci 

lineární perspektivy v obrazech, elips a rekonstrukci mnohostěnů. 

Práce může být inspirací pro mnohé učitele matematiky a deskriptivní 

geometrie. Studentům lze například ukázat konstrukci kuželosečky z pěti bodů 

v programu GeoGebra (zkonstruovat a následně zkontrolovat správnost pomocí 

funkce v programu, nebo ověřit i početně), nebo též početně ověřit rovnost obsahů 

útvarů v Hippokratově měsíčku nebo korektnost jiných zmíněných Leonardových 

transformací. Pro zručnější studenty je pak možná konstrukce některých mnohostěnů 

například ze špejlí, případně jejich nákres a následně i konstrukce v perspektivě (pro 

žáky, kteří mají deskriptivní geometrii). Pro lepší představivost je dobré využít i 

program Rhinoceros a třeba nechat i studenty nějaké lehčí těleso či jeho obraz si 

vytvořit.  
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1. Pavimentum 

 

Následující kapitola shrnuje historii kreslení obrazu čtvercové dlažby, 

správné a nesprávné konstrukce pavimenta, několik jejích špatných obrazů, jeho 

využití a nakonec postupy při konstruování průčelného a nárožního pavimenta a 

osmibodovou konstrukci elipsy, ve které se pavimentum částečně využívá. 

 

1.1 Pavimentum a jeho polohy: 

 

Pavimentum je obraz čtvercové dlažby, která se využívá zejména 

v perspektivě, kde se umisťuje na půdorysnu nebo na rovinu rovnoběžnou 

s půdorysnou nebo na rovinu kolmou na nárysnu i půdorysnu. Může mít buď 

průčelnou nebo nárožní polohu. 

Průčelná poloha dlažby je taková, kde je jedna řada (průčelná) spár 

rovnoběžná se základnicí a druhá řada navzájem rovnoběžných spár kolmá na 

nárysnu. Perspektivní obrazy průčelných přímek (Úmluva: dále budeme psát jen 

průčelných přímek, z kontextu bude zřejmé, že jde o obrazy) mají v perspektivě 

nevlastní úběžník, proto jsou všechny rovnoběžné se základnicí. Naopak perspektivní 

obrazy kolmých přímek (Úmluva: dále budeme psát jen kolmých přímek) na nárysnu 

se sbíhají v hlavním bodě. Oproti tomu v nárožní poloze pavimenta se jedna řada 

přímek, různoběžných se základnicí, sbíhá v jednom úběžníku na horizontu a druhá 

řada se sbíhá v druhém úběžníku.  

 

1.2 Historie pavimenta:  

 

Čtvercová dlažba se zprvu umisťovala ve vodorovné rovině pouze tak, aby 

jedna sada navzájem rovnoběžných čar byla rovnoběžná s nárysnou, což je průčelná 

poloha pavimenta. U některých autorů tvořily obrazy úhlopříček čtverečků části 

parabol – umělci věděli, že se vzdalující dlaždice zmenšují, ale zvolili si nesprávný 

poměr vzdáleností mezi sousedními rovnoběžnými průčelnými přímkami. Jiní malíři 
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zase neznali dobře geometrii a kreslili jen podle pocitu a nahodilých pravidel. Příklad 

špatného pavimenta můžeme vidět na obrázku 1.1, kde se nejspíš dolnosaský mistr 

snažil postavou v popředí zakrýt špatně se sbíhající spáry.  

 

 

Obr. 1.1: Dolnosaský mistr (1410), Lúneburg (převzato z [6]) 

 

Toto průčelné pavimentum bylo hojně malíři užíváno například jako pomůcka 

pro uspořádání místnosti, což znamená, že malíři museli konstrukci pavimenta 

provádět správně. Dále se pavimentum užívalo také jako pomůcka pro zkreslení 

výšek v různých vzdálenostech od nárysny (tedy se používala čtvercová síť v rovině 

kolmé na půdorysnu i nárysnu), k určení vzájemné velikosti postav či jako zajímavý 

strop.  

V renesanci byla populární takzvaná florentská metoda konstrukce 

průčelného pavimenta, která však byla nesprávná (ještě další nesprávná konstrukce je 

pozdější Holbeinova metoda – obrázek 1.3). Florentská metoda (obrázek 1.2) je 

taková metoda, kde pro pavimentum v průčelné poloze je vzdálenost obrazů dvou 

sousedních průčelných spár rovna dvěma třetinám vzdálenosti předchozích spár. 

Florentskou metodu rozebírá Leon Battista Alberti (1404 – 1472) ve své knize O 

malířství kniha třetí (1436). Tento postup popsal jako špatný a uvedl dvě správné 
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metody, kterými jsou: construzione legitima (pomocný bokorys pro zjištění 

zkreslení vzdáleností přímek rovnoběžných se základnicí) a construzione albertina 

(průčelné pavimentum konstruované pomocí hloubkových přímek a diagonály). Oba 

postupy můžeme vidět na obrázku 1.2. První metoda je však Albertimu přisuzována 

neprávem, neboť není jejím autorem. Tuto metodu totiž znali i jeho současníci. 

Pomocí pavimenta Alberti také ukázal, jak zkonstruovat perspektivní obraz kružnice 

vepsané do zvolených spár čtvercové dlažby ležící v půdorysně a za nárysnou. 

Obrazem byla tedy elipsa a její sestrojení mohlo být značně přesné, pokud se využily 

dva opsané čtverce kružnici, jejichž obrazy stran byly pak tečny s body dotyku elipsy 

(ta se sestrojila přibližně – proložením křivkou podobnou elipse těmito body dotyku 

a v nich s odpovídajícími tečnami). Tato metoda se využívá i dnes – osmibodová 

konstrukce kružnice. Další metodu popisuje Jean Pélerin-Viator (zhruba 1445 – 

1524) v knize De artificiali Perspectíva (1505, O umělé perspektivě). Několik 

obrázků z jeho knihy můžeme vidět níže – obrázek 1.4 a 1.5. 

 

 

Obr. 1.2:. Zleva – Florentská metoda, construzione legittima, construzione albertina 

(převzato z [7]) 

 

 

Obr. 1.3: Zleva – dvě Dantiho nesprávné konstrukce, třetí je nesprávná Holbeinova 

metoda (převzato z [7]) 

 



5 

 

Obr. 1.4: Viator – Perspekiva (1509) (převzato z [6]) 

 

 

Obr. 1.5: Viator – Perspektiva (1509), nanášení výšek (převzato z [6]) 

 

O zobrazení pavimenta se pokusil již Ambrogio Lorenzetti (1290 – 1348) v 

obraze Zvěstování, ale hlavní bod umístil moc nízko. Diagonála pavimenta se, díky 

nesprávnému postupu, zobrazila jako část paraboly – obrázek 1.6. 
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Obr. 1.6: Ambrogio Lorenzetti – Zvěstování (převzato z [11]) 

 

I Leonardo da Vinci využíval průčelné pavimentum (zejména je názorně vidět 

v obraze Klanění tří králů), kde hlavní bod umisťoval většinou do střední části 

obrazu (např. v Poslední večeři). Někteří malíři však perspektivu pavimenta 

používali nesprávně, jako například Jan van Eyck (zhruba 1390 – 1441) v obraze 

Madona s dítětem a donátorem, korunovaná andělem, kde úhlopříčky pavimenta 

nemají společný úběžník – obrázek 1.7 (rekonstrukce obrazu pomocí programu 

Geogebra).  
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Obr. 1.7: Rekonstrukce obrazu Madona s dítětem a donátorem, korunovaná andělem 

(podkladový obrázek převzat z [14]) 

 

1.3 Různá užití čtvercové sítě: 

 

Lineární perspektiva dělala mnohým malířům v minulosti velký problém, a 

proto vynalezli pomůcku pro přesnější vystižení reálného objektu - pomocnou 

čtvercovou síť. Tato síť byla v renesanci nejdříve vytvořena tak, že byla mřížka 

vetkávána do průhledných závojů, které se umístily mezi oko a předmět – malíři tak 

měli pomocný „souřadnicový systém“ (viz. obrázek 1.8). Později se užívala síť 

z motouzů a síť nakreslená na skleněnou desku.  

 

 

Obr. 1.8: Dürerův perspektograf – užití čtvercové sítě (převzato z [1]) 
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Pomocí čtvercové sítě malíři tvořili takzvanou kuriosní perspektivu. Ta 

spočívala v tom, že skica byla rozdělena opět čtvercovou sítí a promítnuta šikmo na 

stěnu, takže vznikl zkreslený obraz, který se z určitého místa (odkud byl malován) 

jevil jako nezkreslený (viz. obrázek 1.9). Tato metoda se také využívala při tvorbě 

divadelních kulis. 

 

 

Obr. 1.9: Niceron – Kuriosní perspektiva (1652) (převzato z [6]) 

 

V baroku malíři řešili pomocí sítě perspektivu na klenbách a bočních stěnách 

síní tímto způsobem (viz. obrázek 1.10): Na klenbu se malovalo pomocí rovinné 

skicy, která se rozdělila na čtverečky a pod klenbou se vytvořila velká čtvercová síť. 

Zvolilo se místo, odkud měla být malba pozorována a tam se umístila pochodeň, 

která osvětlila velkou provázkovou síť a její stín se na klenbě obtáhl uhlem (to by 

mohlo být ve velkých prostorách špatně proveditelné). Pak se postupně po částech 

tvořila malba podle skicy (kontrolovala se správnost obrazu při pohledu z daného 

místa - oka). Tento příklad využití uvádí F. Kadeřávek ve své knize Geometrie a 

umění v dobách minulých.  
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Obr. 1.10: Malba kleneb pomocí čtvercové sítě (převzato z [6]) 

 

Čtvercová síť byla později použita pro tvorbu perspektivního reliéfu. Ten 

využil například Donato d’Angelli Lazzari, zvaný Bramante, při rekonstruování 

kostela San Satiro v Miláně od roku 1482, kde nahradil tímto způsobem apsidu 

pouhým obrazem na zdi (viz. obrázek 1.11 a 1.12).  
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Obr. 1.11: Půdorys kostela San Satiro v Miláně, v horní části měla být apsida, 

paprsky naznačují tvorbu reliéfu na čelní stěně (převzato z [6]) 

 

 

Obr. 1.12: Kostel San Satiro v Miláně, zadní stěna je namalovaný reliéf  

(převzato z [6]) 
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1.4 Popis konstrukce průčelného pavimenta: 

Obr. 1.13: Prostorový pohled na řešení průčelného pavimenta 

 

Nechť čtvercová dlažba leží v půdorysně π. Obraz této dlažby bude ležet 

v nárysně ν, která je kolmá na půdorysnu. Průsečnice těchto dvou rovin je základnice 

z. Malíři v renesanci postavili člověka na půdorysnu, před nárysnu, který pozoroval 

dlažbu ležící za nárysnou okem O. Tedy se ve vzdálenosti, stejné jako výška člověka, 

nad z vedla v nárysně rovnoběžka se základnicí, která se nazývá horizont h. Hlavní 

bod H je nárysem bodu O a leží na horizontu. Půdorysem bodu H je bod Z, ležící na 

základnici (tedy |ZH| = výška člověka). Vzdálenost oka od nárysny se nazývá 

distance d, z čehož můžeme vidět, že vzdálenost bodu H od oka O je distance d. 

Stejně tak vzdálenost půdorysu bodu O od bodu Z je d. Pokud bychom bod O 

sklopili do nárysny okolo h na svislou přímku HZ, pak bychom dostali takzvaný 

dolní distančník Dd nebo horní distančník Dh.  Na horizontu by sklopením bodu O 

kolem přímky HZ vznikl pravý distančník Dp či levý distančník Dl. (obrázek 1.13) 

Čtvercová dlažba leží v půdorysně, ale můžeme si ji otočit kolem základnice 

do nárysny (pro přehlednost pod základnici). Víme, že v perspektivě se rovnoběžné 

přímky kolmé na nárysnu, nebo-li hloubkové přímky, zobrazí jako různoběžky, 

protínající se v bodě H, jejich úběžníku. Jejich průsečíky se základnicí jsou 

samodružné body, tedy se v nich protíná daná hloubková přímka se svým obrazem. 

Stačí, když spojíme dané průsečíky základnice s kolmými spárami dlažby na ν 

s bodem H a dostaneme tak perspektivní obraz hloubkové přímky a tedy jednu 

perspektivní řadu spár.  
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Nyní jsme si popsali konstrukci obrazů jedné sady spár dlažby, teď se 

podívejme na druhou sadu. Navzájem rovnoběžné přímky rovnoběžné i s nárysnou 

se zobrazí jako rovnoběžky, jen různě vzdálené, neboť se protínají v nevlastním 

úběžníku. Také diagonály čtverců dlažby, které jsou navzájem rovnoběžné, se 

zobrazí jako různoběžky, protínající se v daném úběžníku.  

Podle construzione legittima nejspíš v renesanci využívali jeden z distančníků 

na horizontu, což jim také pomohlo při konstrukci pavimenta v rovině kolmé na 

půdorysnu i nárysnu. (Tuto polohu pavimenta využívali spolu s průčelným 

pavimentem jako pomocnou síť.) Na přímku z se nanesou od bodu Z vzdálenosti spár 

dlažby (jako bychom se na tuto situaci dívali zboku). Poté se z bodu Dl  vedou 

přímky do nanesených bodů na z. Konkrétně v našem obrázku se spojí Dl a Po, tato 

spojnice protne přímku HZ, čímž vznikne bod P, kterým prochází první spára 

pavimenta rovnoběžná se z. Takto postupujeme i se zbylými nanesenými body 

dlažby. Vznikly nám tedy perspektivní průměty druhé řady spár dlažby. (obrázek 

1.14) 

 

 

Obr. 1.14: Konstrukce průčelného pavimenta pomocí bočního pohledu 
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Obdobně by se to dalo provést také s Dd či Dh. Pro přehlednost zvolme Dh a 

otočme dlažbu kolem základnice směrem pod ni. Hloubkové přímky sestrojíme jako 

v předchozím postupu. Nyní spojíme bod hrany dlaždice Ro s Dh a ta nám protne 

danou hloubkovou přímku v bodě R. Tím jsme získali bod, kterým prochází jedna 

spára pavimenta rovnoběžná se základnicí. Takto postupujeme pro další body, 

kterými vedou další průčelné spáry dlažby. (obrázek 1.15) 

Obr. 1.15: Konstrukce průčelného pavimenta pomocí horního distančníku  
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Použití dolního či horního distančníku (i jeho redukci) popisuje 

pravděpodobně až Kadeřávek ve své knize Perspektiva. Pravý a levý distančník 

využívá již zmíněná construzione albertina (pouze pro diagonálu čtverce, nikoliv pro 

obecnou přímku v půdorysně).  

 

1.5 Popis konstrukce nárožního pavimenta: 

Obr. 1.16: Prostorový pohled na řešení nárožního pavimenta 

 

Konstrukce z, h, H, Z, O a Dh jsou shodné s předchozím postupem. 

Čtvercová dlažba leží opět v půdorysně, ale žádná řada jejích spár není rovnoběžná 

s nárysnou. Dlažbu si otočíme do nárysny, pod základnici. Nyní potřebujeme získat 

úběžník U pro jednu řadu spár pavimenta a úběžník V pro druhou řadu spár. Tedy 

vedeme bodem Dh rovnoběžku s jednou řadou a ta nám protne horizont v bodě U a 

stejně sestrojíme rovnoběžku s druhou řadou, která protne horizont v bodě V. 

(obrázek 1.16) Víme, že body, kde spáry pavimenta protnou základnici, jsou 

samodružné. Tedy například z bodu Q vedeme přímku do úběžníku V a vznikne nám 

perspektivní přímka pavimenta. Stejně to můžeme udělat se všemi zbylými spárami. 

(obrázek 1.17) 
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Také bychom mohli zobrazit například bod Po, průsečík dvou spár. V tomto 

případě bychom vedli svislici z tohoto bodu, která by protla z v bodě R. Odtud 

bychom dále vedli přímku do bodu H a kde by tato přímka protla přímku QV, tam by 

ležel bod P. (obrázek 1.17) 

 

 

Obr. 1.17: Konstrukce pavimenta v nárožní poloze 

 

1.6 Osmibodová konstrukce kružnice: 

  

Jelikož se pomocí pavimenta může sestrojit perspektivní obraz kružnice, 

malíři v renesanci tento postup hojně využívali. Tedy bychom si měli uvést, jak se 

při takovéto konstrukci kružnice postupuje. 
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 Nejprve si zkonstruujeme základní prvky perspektivy, tedy z, h, H, Z a Dl 

(podle předchozího postupu u pavimenta). Kružnice leží opět v půdorysně za 

nárysnou (jako poloha průčelného pavimenta). Tuto kružnici si otočíme do nárysny 

pod základnici (pro přehlednost) a opíšeme jí dva čtverce – jeden, který má dvě 

strany rovnoběžné se základnicí, a druhý takový, že jeho strany se základnicí svírají 

45°. Jak si můžeme všimnout čtverce jsou podobné polohám pavimenta, tedy takto 

mohli malíři se znalostmi čtvercové dlažby sestrojit velmi přesně obraz kružnice 

z osmi bodů a osmi tečen.  

Ukažme si, jak by postupovali v renesanci: První čtverec v perspektivě 

sestrojíme stejně, jako pavimentum v průčelné poloze (pomocí hloubkových přímek 

a bočního pohledu). Druhý čtverec pak můžeme sestrojit pouze pomocí průsečíků 

s prvním čtvercem. Víme, že obraz průsečíku Po má ležet na průčelné straně obrazu 

čtverce a hloubkové přímce, kterou si snadno sestrojíme. Dále tato strana druhého 

čtverce, která prochází bodem Po, prochází také samodružným bodem R=Ro na 

základnici. Tedy máme dva body dané strany. Přímka PR protíná rovnoběžku se 

základnicí jdoucí obrazem středu kružnice v bodě T. Ten stačí spojit s bodem, kde 

hloubková přímka protíná protější průčelnou stranu prvního čtverce, tedy s bodem Q. 

Získali jsme druhou stranu neprůčelného čtverce. Zbylé dvě se zkonstruují stejným 

postupem. Tímto postupem jsme získali osm tečen a bodů dotyku elipsy (obrazu 

kružnice), odpovídajícím osmi bodům dotyku kružnice s opsanými čtverci. (obrázek 

1.18) 
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Obr. 1.18: Osmibodová konstrukce kružnice 

 

Dnes bychom postupovali poněkud přesněji: Vše by se odehrávalo stejně, až 

na volbu distančníku, který pro přehlednost zvolme horní. Sestrojení hloubkových 

přímek je stejné. Pomocí bodu Ao a jeho obrazu A sestrojíme, postupem u průčelného 

pavimenta, jednu průčelnou stranu čtverce a stejným postupem i tu protější. Následně 

sestrojíme podle postupu u nárožního pavimenta úběžníky U a V pro dané strany 

neprůčelného čtverce a poté spojíme samodružné body, jako například R=Ro, 

s daným úběžníkem strany. Přímky p a q čtverce můžeme sestrojit buď pomocí 

samodružných bodů, nebo pomocí bodu Bo a jeho obrazu B na hloubkové přímce 

(viz. konstrukce bodu P u nárožního pavimenta), kdy B spojíme s U a V a získáme 

dané přímky. Nyní můžeme přibližně vykreslit elipsu pomocí zjištěných bodů dotyku 

a jejich tečen. Pro přesnější konstrukci nám bude stačit najít pouze hloubkovou 

přímku jdoucí středem kružnice a body, kde protíná průčelný čtverec. Tuto 
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perspektivní úsečku bychom rozpůlili a našli na vzoru této přímky bod So, vzor 

středu úsečky S. Bodem So bychom vedli rovnoběžku se z a získali průměr na 

kružnici, tedy body Co a Do. Známým postupem najdeme jejich perspektivní obrazy 

C a D. Získali jsme dva sdružené průměry pro Rytzovu konstrukci (vyznačená žlutě). 

Pomocí ní získáme již přesný tvar elipsy. (obrázek 1.19) 

 

 

Obr. 1.19: Konstrukce elipsy pomocí sdružených průměrů a Rytzovy konstrukce 
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2. Mnohostěny 

 

Lidé již odnepaměti znali tvary různých mnohostěnů. Později se o ně začali 

zajímat geometři, umělci a vědci. Tvary různých mnohostěnů můžeme najít 

například ve vzhledu organismů či krystalů (např. kuchyňská sůl má tvar krychle). 

V této kapitole se budeme zaobírat tím, jakými typy mnohostěnů se umělci a 

vědci v renesanci zabývali a jak se definují a řekneme si také něco o jejich historii. 

Konkrétně se budeme zabývat těmi mnohostěny, které Leonardo da Vinci vytvořil 

jako ilustraci k Pacioliho knize Božský poměr (1496 – 1498) – kromě jehlanu, válce, 

kužele či koule, zde najdeme Leonardovy obrázky pravidelných, polopravidelných a 

hvězdicových mnohostěnů, tedy si něco řekneme pouze o těchto třech typech 

mnohostěnů.  

 

Již dávno před renesancí se učenci zabývali mnohostěny a zkoumali je. O 

období do konce 17. století, tedy do konce renesance, si povíme v historii 

jednotlivých mnohostěnů. Nyní si řekněme jen něco málo o době po renesanci. Mezi 

17. a 19. stoletím, bylo na geometrii pohlíženo obecněji. V této době byl právě 

francouzský filosof, matematik a fyzik René Descartes (1596 – 1650) prvním, kdo 

se zabýval zákonitostmi mnohostěnů. Po něm pak uvedl vztahy v mnohostěnech 

švýcarský matematik a fyzik Leonhard Euler (1707 – 1783) – Eulerův vztah (v+s = 

2+h, kde v je počet vrcholů mnohostěnu, s je počet stěn a h počet hran). Další 

francouzský geometr a fyzik Louis Poinsot (1777 – 1859) napsal dílo o 

mnohoúhelnících a mnohostěnech, kde uvedl své objevy nových dvou hvězdicových 

mnohostěnů, velkého dvanáctistěnu a velkého dvacetistěnu (též popsal i zbylé dva 

mnohostěny, objevené Keplerem). (viz. [10], str. 50-52, 60-61) 

 

2.1 Pravidelné mnohostěny: 

 

 Tato tělesa jsou pravidelné konvexní mnohostěny, které mají následující 

vlastnosti: všechny stěny jednoho mnohostěnu mají stejný tvar pravidelného 

mnohoúhelníku, z každého vrcholu mnohostěnu vychází stejný počet hran a vrcholy 
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leží na opsané kulové ploše mnohostěnu, která má střed shodný se středem vepsané 

kulové plochy stejnému pravidelnému mnohostěnu. 

 Jak již popsal Platón (427 – 347 př. n. l.), těchto těles existuje pouze pět (viz. 

obrázek 2.1). Některá jsou mezi sebou duální, což znamená, že vrcholy jednoho 

mnohostěnu leží ve středech stěn druhého mnohostěnu ale i naopak. Čtyřstěn je tedy 

duální sám se sebou, krychle s osmistěnem a dvanáctistěn s dvacetistěnem. Dualitou 

mezi těmito tělesy se zabýval již Johannes Kepler (1571 – 1630).  

 Dualita těles je vidět v tabulkce 1, podíváme-li se na počet hran nebo počty 

stěn a vrcholů – například šestistěn má 6 stěn a k tomu duálně osmistěn má 6 

vrcholů, které přesně leží ve středech stěn šestistěnu. 

 

            

 čtyřstěn              šestistěn             osmistěn              dvanáctistěn dvacetistěn 

Obr. 2.1: Pravidelné mnohostěny (převzato z [13]) 

 

název tělesa tvar stěn počet 
stěn 

počet 
hran 

počet 
vrcholů 

Eulerův 
vztah 

čtyřstěn 
rovnostranný 
trojúhelník 

4 6 4 4+4 = 2+6 

šestistěn čtverec 6 12 8 8+6 = 2+12 

osmistěn 
rovnostranný 
trojúhelník 

8 12 6 6+8 = 2+12 

dvanáctistěn 
pravidelný 
pětiúhelník 

12 30 20 20+12 = 2+30 

dvacetistěn 
rovnostranný 
trojúhelník 

20 30 12 12+20 = 2+30 
 

Tabulka 1: Přehled pravidelných mnohostěnů a jejich vlastností  

(čerpáno z [8],[5]) 
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2.2 Historie pravidelných mnohostěnů: 

  

Jedny z prvních nálezů modelů pravidelných mnohostěnů jsou kamenná 

tělesa z doby 2000 př. n. l. ze Skotska. Již Pythagoras ze Samu (zhruba 570 – 500 

př. n. l.) popisoval pravidelné mnohostěny. Znal pravděpodobně čtyřstěn, krychli a 

dvanáctistěn. Model etruského dvanáctistěnu (nalezeného u Padovy) pochází z let 

500 př. n. l., avšak v té době pravděpodobně nedokázali přímo sestrojit toto těleso, 

kvůli jeho pětiúhelníkovým stěnám. Bylo nalezeno i mnoho dalších modelů. Podle 

historiků pravděpodobně první konstrukci pravidelných mnohostěnů vytvořil 

Theaitétos z Athén (zhruba 417 – 369 př. n. l.). Dalším badatelem těchto těles byl 

již zmíněný Platón, který ve svém díle Timaios (asi 350 př. n. l.) popsal pět 

pravidelných mnohostěnů. Znal také polopravidelný kuboktaedr. (viz. [10], str. 14) 

Domníval se, že svět a elementy jsou složeny z dokonalých částic. Tedy ohni přiřadil 

čtyřstěn (asi pro jeho ostré hrany), Zemi krychli (robustní a pevná), vzduchu 

osmistěn a vodě dvacetistěn (hladší než ostatní tělesa, tedy se lépe valí). Nakonec 

dvanáctistěn přiřadil k „božímu uspořádání nebes“ (tzn. vesmír je tvaru 

dvanáctistěnu). Po něm žijící Eukleidés (zhruba 325 – 260 př. n. l.) shrnul 

matematiku a geometrii ve svém díle Základy. V její poslední, třinácté, knize 

rozebírá konstrukce platónských těles, kde samozřejmě dokázal, že neexistují jiné 

pravidelné konvexní mnohostěny.  

Johannes Kepler ve své knize Tajemství vesmíru (1596), využíval platónská 

tělesa k popisu vzdáleností prvních šesti planet od Slunce, které kolem něj obíhají 

(byl totiž ovlivněn teorií Mikuláše Koperníka (1473 – 1543)). Saturnu tedy přiřadil 

krychli, kde po její opsané kulové ploše se středem ve Slunci měl obíhat Saturn. 

Jupiter pak měl opisovat kružnici, ležící na kulové ploše vepsané této krychli. Do 

kulové plochy pak Kepler vepsal čtyřstěn a po vepsané kulové ploše čtyřstěnu pak 

měl obíhat Mars. Mezi Marsem a Zemí měl být dvanáctistěn, mezi Zemí a Venuší 

dvacetistěn a mezi Venuší a Merkurem měl ležet osmistěn. (viz. obrázek 2.2) 
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Obr. 2.2: Keplerovo vkládání mnohostěnů mezi oběžné dráhy planet  

(převzato z [13]) 

 

2.3 Polopravidelné mnohostěny: 

 

 Tato tělesa jsou opět konvexní a jejich stěny tvoří pravidelné mnohoúhelníky, 

avšak dvou nebo tří druhů. U každého vrcholu se protíná stejný počet stěn každého 

druhu. Těchto mnohostěnů je celkem patnáct (viz. obrázek 2.3), přičemž třináct jich 

odvodil již Archimédés ze Syrákús (287 – 212 př. n. l.) z platónských těles 

ořezáním vrcholů. Proto se těchto třináct nejdříve objevených těles také nazývá 

archimédovské mnohostěny.  

 V tabulce 2 jsou vypsány základní vlastnosti polopravidelných mnohostěnů 

(počet a tvary stěn, hran a vrcholů) a také je tu uvedena platnost Eulerova vztahu 

v každém tomto tělese. 
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 osekaný čtyřstěn kuboktaedr osekaná krychle 

   (osekaný šestistěn) 

   

osekaný osmistěn (malý) rombokuboktaedr osekaný kuboktaedr 

     (velký rombokuboktaedr) 

   

otupená krychle    ikosododekaedr osekaný dvanáctistěn 

(otupený šestistěn) 

(2 asymetrické formy) 

   

osekaný dvacetistěn (malý) romboikosododekaedr  osekaný ikosododekaedr 

                                 (velký romboikosododekaedr) 

  

otupený dvanáctistěn (otupený ikosododekaedr) 

(2 asymetrické formy) 

Obr. 2.3: Polopravidelné mnohostěny (převzato z [13]) 
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název mnohostěnu dva tvary 
stěn 

počet 
stěn 

počet 
hran 

počet 
vrcholů 

Eulerův 
vztah 

osekaný čtyřstěn 
trojúhelník, 
šestiúhelník 

8 18 12 12+8 = 2+18 

kuboktaedr 
trojúhelník, 
čtverec 

14 24 12 12+14 = 2+24 

osekaná krychle 
trojúhelník, 
osmiúhelník 

14 36 24 24+14 = 2+36 

osekaný osmistěn 
šestiúhelník, 
čtverec 

14 36 24 24+14 = 2+36 

rombokuboktaedr 
trojúhelník, 
čtverec 

26 48 24 24+26 = 2+48 

osekaný kuboktaedr 
šestiúhelník, 
čtverec, 

osmiúhelník 
26 72 48 48+26 = 2+72 

otupená krychle 
trojúhelník, 
čtverec 

38 60 24 24+38 = 2+60 

ikosododekaedr 
trojúhelník, 
pětiúhelník 

32 60 30 30+32 = 2+60 

osekaný dvanáctistěn 
trojúhelník, 

desetiúhelník 
32 90 60 60+32 = 2+90 

osekaný dvacetistěn 
pětiúhelník, 
šestiúhelník 

32 90 60 60+32 = 2+90 

romboikosododekaedr 
trojúhelník, 
čtverec, 

pětiúhelník 
62 120 60 

60+62 = 
2+120 

osekaný 
ikosododekaedr 

čtverec, 
šestiúhelník, 
desetiúhelník 

62 180 120 
120+62 = 

2+180 

otupený dvanáctistěn 
trojúhelník, 
pětiúhelník 

92 150 60 
60+92 = 
2+150 

* všechny stěny uvedené v tabulce mají tvar pravidelného mnohoúhelníku 

Tabulka 2: Přehled polopravidelných mnohostěnů a jejich vlastností 

(čerpáno z [8], [5]) 

 

2.4 Historie polopravidelných mnohostěnů: 

  

Jak již bylo zmíněno, mnohostěny  jako první popsal Archimédés ze Syrakus, 

ale jeho díla se nedochovala. Až Johannes Kepler mezi ně však zahrnul hranol a 

antihranol (tj. obdoba hranolu, jeho podstavy jsou také pravidelné n-úhelníky, ale 

jsou vůči sobě pootočené o úhel π/n, a jeho stěny jsou rovnostranné trojúhelníky), 

které do té doby nebyly považovány za polopravidelné. Následně pak první 

dochovaná zmínka o polopravidelných tělesech pochází z páté knihy Synagogé od 
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řeckého matematika Pappa z Alexandrie (290 – 350 n. l.), který v tomto díle mimo 

jiné uvádí důkaz toho, že mezi pěti pravidelnými mnohostěny a koulí o stejném 

povrchu, má právě koule největší objem. Plný počet mnohostěnů, tedy patnáct, uvedl 

až v renesanci Johannes Kepler ve svém díle Harmonie světa (1619, jeden list knihy 

na obrázku 2.4), kde mnohostěny zkoumal i z matematického hlediska.  

 Malý hvězdicový dvanáctistěn pravděpodobně poprvé umělecky zobrazil 

Paolo di Dono na části dlažby v bazilice sv. Marka v Benátkách (1425 – 1427). 

 

 

Obr. 2.4: Johannes Kepler – Harmonie světa (převzato z [10]) 

 

2.5 Hvězdicové mnohostěny: 

  

Hvězdicový mnohostěn je nekonvexní těleso, které vznikne z pravidelného 

mnohostěnu protažením stěn do jehlanů (nebo jakýmsi „nalepením“ jehlanů 

s odpovídajícími podstavami na stěny pravidelného mnohostěnu), které mají dané 

stěny v rovinách s jinými jehlany. Tedy například malý hvězdicový dvanáctistěn lze 

vytvořit z pravidelného dvanáctistěnu buď protažením stěn, nebo připojením 

dvanácti jehlanů s pětiúhelníkovou podstavou. Podstava každého jehlanu se připojí 

na jednu pětiúhelníkovou stěnu dvanáctistěnu, přičemž stěny pěti jehlanů, které jsou 

v obrázku 2.5 vybarveny například oranžově, leží v jedné rovině a to přímo v rovině, 
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ve které leží také pětiúhelníková stěna dvanáctistěnu. Velký dvanáctistěn pak lze 

vytvořit prvním způsobem, tedy pomocí protažení stěn. Velký hvězdicový 

dvanáctistěn dostaneme obdobným způsobem, kde opět například oranžové stěny 

pěti jehlanů leží v jedné rovině (viz. obrázek 2.5). Z dvacetistěnu můžeme získat 

velký dvanáctistěn protažením stěn, nebo také pokud bychom „odebrali“ jehlan 

s trojúhelníkovou podstavou, který by měl podstavu ve stěně dvacetistěnu a vrchol 

uvnitř tělesa. Vzniknou jakési hvězdy, přičemž na obrázku 5 můžeme opět vidět, že 

některé stěny leží v jedné rovině, jako například v tmavě modré. Z dvacetistěnu 

vznikne také složenina pěti osmistěnů či složenina pěti čtyřstěnů. (Více o postupu při 

tvorbě hvězdicových mnohostěnů viz. [10] )  

 

     

 Malý hvězdicový Velký dvanáctistěn Velký hvězdicový  

 dvanáctistěn  (L. Poinsot) dvanáctistěn 

 (J. Kepler)  (J. Kepler) 

 

   

 Velký dvacetistěn  Složenina pěti osmistěnů Složenina pěti čtyřstěnů 

 (L. Poinsot) (E. Hess) (E. Hess) 

Obr. 2.5: Hvězdicové mnohostěny (převzato z [10]) 
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2.6 Historie hvězdicových mnohostěnů: 

 

 Johannes Kepler objevil dva typy těchto mnohostěnů, a to malý hvězdicový 

dvanáctistěn a velký hvězdicový dvanáctistěn. Po něm Louis Poinsot objevil k nim 

duální velký dvanáctistěn a velký dvacetistěn.  A nakonec složeninu pěti osmistěnů a 

složeninu pěti čtyřstěnů objevil Edmund Hess (1843 – 1903). Podle prvních dvou 

objevitelů, tedy Keplera a Poinsota, jsou pojmenovány tyto mnohostěny.  
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3. Leonardo da Vinci 

 

V této kapitole si řekneme něco o Leonardově životě a v každém období 

zmíníme daná díla, která vytvořil. Dále shrneme něco málo o kodexech, které za 

života vytvářel. Následně se budeme věnovat rekonstrukcím Leonardových elips, 

pavimenta a lineární perspektivy v jeho obrazech a nakonec se pokusíme 

zrekonstruovat mnohostěny, které nakreslil pro Pacioliho knihu. 

 

3.1 Životopis: 

 

Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna roku 1452 ve městečku Vinci, které 

je asi 30 km od Florencie. Byl nemanželským synem notáře Sera Piera di Antonio a 

Catariny de Anchiona. Leonardo prožil své dětství spolu s otcem a jeho manželkou 

Albierou Amadori v domě otcových rodičů ve farnosti Santa Croce ve Vinci. Byla to 

velmi movitá rodina, a tak se Leonardovi dostávalo všeho, co potřeboval – například 

měl možnost získat dobré vzdělání i vysoké společenské postavení. Tyto možnosti 

mu dovolily využít své schopnosti a dovednosti. Jeho zvědavost, která mu pomohla 

se lépe učit, mu vydržela celý život. Asi v roce 1466 se s celou rodinou přestěhovali 

do Florencie, což hrálo důležitou roli v rozvoji Leonardova talentu (jelikož se vládci 

snažili Florencii povznést, aby měla vysokou prestiž). Ještě v roce 1468 žil se svým 

otcem a jeho druhou ženou Francescou di ser Giuliano Lanfredini.  

Otec chtěl mít z Leonarda právníka, ale jak uviděl jeho nadání pro umění, 

zanesl jeho kresby, které se však nedochovaly, ukázat svému příteli Andreovi del 

Verrochio, který byl nejlepším a nejznámějším florentským malířem, zlatníkem a 

sochařem. Verrocchio užasl nad Leonardovým umem a v roce 1469 ho přijal za 

svého učně. Verrocchio se snažil o přirozené zobrazení lidské postavy a ve své 

renomované dílně učil žáky neopírat se o aplikaci striktních norem, ale řešit každý 

problém samostatně a podle své kreativity (což mohlo přispět k Leonardově tvůrčímu 

citu). Leonardo se po čase stráveném zde stal mistrovým spolupracovníkem. Podílel 

se na tvorbě Verocchiova obrazu Křest Kristův, který byl Leonardovou první 

malířskou zkouškou. Zde Leonardo namaloval levého anděla a krajinu, které jsou 

odlišné od zbytku a v celém obrazu vynikají jejich detaily. Mistr byl tak dojat a 
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pokládal se za předstiženého svým žákem, že se prý zřekl malířství. V Leonardových 

dílech však nenajdeme žádné prvky Verrocchiova stylu. (viz. [9], str. 20) 

V roce 1472 byl Leonardo přijat do florentského malířského cechu sv. 

Lukáše. Prvním jeho obrazem je perokresba krajiny údolí řeky Arna, pravděpodobně 

vytvořená 5. srpna 1473. Kolem tohoto roku začal tvořit obraz Zvěstování 

(vystavený v galerii Uffizi). Mnoho jeho ranných děl se nezachovalo, ale Giorgio 

Vasari se zmiňuje o Leonardových kresbách rostlin a zvířat (karton Adam a Eva) 

takto: „byly tak pečlivě a přirozeně provedeny, že žádný božský duch přirozeněji a 

věrněji by to nedovedl vytvořiti“. (viz.  [11], str. 867)  

Někdy mezi roky 1476 a 1478 Leonardo pravděpodobně odešel z 

Verrocchiovy dílny a začal tvořit sám. V roce 1478 přišla vlna spiknutí Pazziů proti 

Medicejským z Milána a Neapole také do Florencie. Nakonec se stal jediným 

vládcem tohoto města Lorenzo Medicejský, který měl veliký zájem o výchovu a 

vzdělání. Proto založil školu v Medicejské zahradě kláštera sv. Marka, kam přijal 

pod svou ochranu Leonarda.  

Někdy mezi rokem 1478 a 1480 Leonardo namaloval Madonu s karafiátem 

a Madonu Benois. Roku 1480 začal malovat oltářní obraz Svatí tři králové, k 

němuž se zachovalo i několik perových skic. Roku 1481 byl pověřen namalováním 

obrazu Klanění tří králů, který však nedokončil. V roce 1482 odjel Leonardo do 

Milána, kam byl (podle Giorgia Vasariho) poslán Lorenzem k Ludovicu Sforzovi 

jako umělecký vyslanec, a rozpracovaný obraz zůstal v domě Ameriga Benciho (otce 

Ginevry Benci, kterou několikrát maloval, poprvé snad již okolo roku 1475). 

Mezi lety 1482 a 1499 Leonardo poprvé pobýval v Miláně. To bylo v té době 

díky své poloze, průmyslu a politické moci pravděpodobně nejvýznamnějším 

italským městem, ačkoliv byla Florencie dokonalejší. Byla to nejaktivnější etapa jeho 

života. Proslavil se po celé Itálii (byl obdivovaný i u dvora Sforzů) a i Miláňané ho 

přijali a později i napodobovali. V tomto období namaloval nejvíce děl a také 

nejkvalitnějších, jak započatá, tak i dokončená či jen náčrty nebo myšlenky. V tomto 

období je jeho styl umění samostatný (nezávisí na florentských či lombardských 

vzorech), jak je již poprvé vidět na obraze Klaněním tří králů. (viz. [9], str. 38) 

Dále tu namaloval obraz Sv. Jeronýma (1482 – 1483). Taktéž zde spolupracoval 

s Lucou Paciolim, který zde přebýval mezi lety 1496 a 1499. Leonardo se zajímal o 

matematiku a zaujalo ho Pacioliho pojednání, jakási učebnice matematiky, Souhrn 

aritmetiky, geometrie, proporcí a proporcionality. Leonardo se tedy o autora začal 
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zajímat a oba se spřátelili. Pracovali spolu na studiích poměru, zabývali se geometrií 

i matematikou. Leonardo tak prohloubil své znalosti v matematice, neboť mu Pacioli 

své dílo vyložil a prostudoval s ním podrobně všechny knihy Eukleidových Základů. 

Leonardo přečetl též několik Archimédových děl. Také namaloval obrázky 

mnohostěnů pro Pacioliho knihu Božský poměr, kterou věnovali Ludovicu Sforzovi a 

která byla později vydána v Benátkách. (viz. [2], str.128-9, 238) Leonardo si mimo 

jiné zhotovoval modely mnohostěnů i ze dřeva.  

V Miláně v roce 1487 Leonardo vytvořil kresbu Vitruviova muže. (Marcus 

Vitruvius Pollio byl římský architekt v 1. století př.n.l.) V italské renesanci byl totiž 

obnoven ideál krásy založený na matematických a hudebních pojmech harmonie a 

proporce. Samozřejmě Leonardo nebyl jediný, kdo se zabýval lidskými proporcemi, 

inspirován Vitruviovým modelem (a také Leonardem) byl i Albrecht Dürer, který 

sepsal o tomto tématu i vlastní práci. 

V 80. letech v Miláně Leonardo též vytvořil Madonu ve skalách, která je 

vystaven v Louvru. 25. dubna 1483 dostal totiž spolu s bratry Evangelistou a 

Ambrogiem de Predisovými (kteří také žili v Miláně) zakázku na výrobu dřevěného 

oltáře s nízkými reliéfy. Avšak kvůli nesplacení honoráře se začaly vést spory, které 

trvaly až do roku 1508 (to už byl Leonardo mimo Miláno).  

Za tohoto pobytu se Leonardo věnoval též portrétní malbě. Vliv na jeho 

portréty měl nejspíš i Antonello da Messina, který pravděpodobně v Miláně pobýval. 

„Jeho (Messinova) technika byla považována za nejavantgardnější ze všech a 

zasloužil se o rozšíření zvláštního typu portrétu s postavou na tmavém pozadí a velmi 

pečlivým znázorněním výrazů a gest.“ (viz. [9], str. 54) Oproti tomu portréty, 

přisuzované Leonardovi se vyznačují zřetelnými tvary, tmavým pozadím, postavou 

znázorněnou od hlavy zhruba do poloviny hrudníku a ze tří čtvrtin nakloněnou. 

Avšak není známo, kdo byly osoby na jeho portrétech, u některých ani zda je 

Leonardo maloval celé sám. Nejspíše to byli lidé, kteří se pohybovali u dvora Sforzů 

(kvůli jejich držení těla). Jeden z prvních portrétů tohoto období je Dáma s 

hranostajem (1485 – 1490, Muzeum v Krakově), na kterém je namalována lehce se 

usmívající mladá žena s pronikavým pohledem, držící hranostaje. 

Nejpravděpodobněji je zde vyobrazena mladá Cecilia Gallerani (milenka Ludovica 

Sforzy a Leonardova přítelkyně). Leonardo tímto obrazem mimo jiné zahájil vlastní 

tvůrčí etapu, jejímž vyvrcholením se stala Mona Lisa.  
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Zhruba od roku 1489 začal působit u dvora Sforzů jako jevištní výtvarník a 

organizátor slavností. Také se zde zapojoval do společenské zábavy poezií i hrou na 

nástroje. V tomto roce tu začal s přípravami pro tvorbu jezdeckého pomníku na 

počest mrtvého Franceska Sforzy. Sousoší však kvůli potížím s konstrukcí pro 

odlévání a po dlouhodobém řešení těchto problémů nevzniklo (pouze model, ale ten 

byl zničen). Zachovaly se pouze jeho nákresy a poznámky k technice odlévání.  

Leonardo byl spolu s architektem a inženýrem Franceskem di Giorgiem roku 

1490 poslán Ludovicem Sforzou do Pavie, aby kontrolovali stavbu městské 

katedrály. Franceskovo pojednání o stavebnictví a vojenském inženýrství mělo vliv 

na Leonarda. Oba tito umělci se posléze stali blízkými přáteli. Po dokončení 

katedrály tu Leonardo ještě zůstal a plný ohromení zkoumal zdejší knihovnu. 

Seznámil se tu s Faziem Cardanem (profesor matematicky na zdejší univerzitě), 

který se podrobně zabýval „vědou o perspektivě“, neboli lineární perspektivou a 

geometrickou optikou. Díky jeho studiím a diskusí s ním se Leonardo začal zajímat o 

matematiku a hlavně geometrii (tedy dříve, než se setkal s Paciolim, což bylo mezi 

lety 1496 a 1499). Probírali spolu mimo jiné i Eukleidovy Základy geometrie. (viz. 

[2], str.124-5) 

V roce 1491 Leonardo do svých služeb přijal desetiletého chlapce Giancarla 

Caprotti da Oreno, zvaného Salai (ďáblík).  

Okolo roku 1492 vytvářel kostýmy pro průvod Skythů a Tatarů, které se 

konaly u příležitosti svatby Ludovica Sforzy a Beatrice d’Este.  

Z jeho poznámek se usuzuje, že v červenci roku 1493 se k němu do Milána 

přestěhovala jeho matka Catarina, která o dva roky později zemřela. Leonardo jí 

vystrojil velkolepý pohřeb a všechny výdaje s ním spojené detailně zaznamenal ve 

spise (část Fosterova kodexu II, Victoria and Albert Museum, Londýn).  

V období kolem roku 1494 se musel Leonardo také věnovat projektům 

odvodňování a zavodňování na pozemcích Ludovica Sforzy. 

V roce 1495 začal Leonardo pracovat na Poslední večeři, která je jeho 

nejpracnějším a nejdůležitějším dílem. Tato malba pokrývá severní stěnu refektáře 

dominikánského kláštera Santa Maria della Grazia v Milánu a je veliká 460×880 cm. 

Přípravné práce a vlastní malba mu trvaly více než tři roky, protože zkoumal, jaké 

tváře by měli apoštolové a hlavně Jidáš a Ježíš mít.  

 Kolem roku 1497 Leonardo pravděpodobně vytvořil obraz La Belle 

Ferronière (galerie Louvre). Na obrazu je nejspíš nakreslena další milenka 
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Ludovica, Lucrezia Crivelli. Mezi roky 1498 a 1499 (tedy na konci pobytu v Miláně) 

vznikla skica Svaté Anny samotřetí (Sv. Anna s Pannou Marií, Ježíškem a malým 

sv. Janem Křtitelem).  

 V roce 1499 odjíždí spolu s Lucou Paciolim z Milána. Nejprve jel za svým 

žákem Melzim do Vapria a pak dále do Mantovy, kde namaloval dva portréty 

Isabelly d’Este. Cestu pak ukončil v Benátkách.  

 V roce 1500 pak pobýval ve Florencii. O dva roky později působil jako 

architekt a hlavní inženýr ve službách vévody Cesara Borgii a zůstal u něj až do jara 

roku 1503. 

 Poté se vrátil do Florencie a při cestě, během obléhání Pisy, projektoval plány 

na odklonění toku řeky Arna a tvořil topologické nákresy.  

 V dubnu roku 1503 byl pověřen, aby vyzdobil jednu stěnu sálu v paláci 

Palazzo Vecchio freskou Bitva u Anghiari  (v té roku 1440 florentská a papežská 

vojska zvítězila nad milánskými). Leonardo se při tvorbě tohoto obrazu poprvé 

zabýval krutostí a násilím. V polovině roku 1504 dostal i Michelangelo zakázku 

vymalovat jinou stěnu v tomto sále freskou Bitva u Casciny (v ní Florenťané porazili 

roku 1364 Pisánce). Ale ani z jedné fresky se nic nedochovalo. Leonardo chtěl fresku 

vytvořit na štukovaném podkladě. Nejprve si to vyzkoušel na dřevěné desce, kterou 

vysušil při vysokých teplotách, a podle výsledku považoval metodu za vhodnou. Ale 

nejspíš špatné podmínky v tomto velkém sále způsobily prosakování na některých 

místech povrchu malby. Ani z dochovaných skic a ani z dokumentací není jasné, kde 

měla být freska umístěna, jak byla velká a jakými barvami byla malována. V tomto 

roce v červenci také zemřel Leonardovi otec. 

 Ve stejném roce začal malovat druhou verzi Madony ve skalách, která se 

nachází v National Gallery v Londýně a která byla dokončena v letech 1506 – 1508. 

O nejasnostech obou verzí Madony ve skalách (z Louvru a Londýna) moderní kritika 

říká, že verze v Louvru je starší a že ji Leonardo maloval sám. Také k této londýnské 

verzi obrazu vytvořil mnoho studií. Studie k hlavě anděla vznikla již kolem roku 

1480. Tato studie je asi jednou z nejkrásnějších kreseb na světě. Leonardo se v ní asi 

snažil zobrazit co nejplastičtější tvář (viz. [9], str. 44). 

Mezi roky 1503 – 1505 maloval nejslavnější obraz, který je považován za 

vrchol portrétního umění všech dob, Giocondu neboli Monu Lisu .  

Mezi roky 1503 – 1506 vytvořil obraz Leda Spiridon. Léda byla řecká 

mytologická postava, dcera aiolského krále Thestia, který byl synem boha války 
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Área. Léda byla podle pověstí svedena Diem v labutí podobě. K obrazu jsou známy 

přípravné kresby a také kopie Leonardových žáků. Obraz se takto jmenuje nejspíš 

podle jednoho z jeho majitelů, Ludovica Spiridona.  

V červnu roku 1506 se Leonardo vrátil do Milána, ke dvoru Ludvíka XII, kde 

zůstal až do září roku 1507. V tomto roce odjel opět do Florencie, kde zůstal rok. 

Poté se sem ještě vrátil roku 1511, aby vyřešil dědictví po otci. V roce 1508 se vrátil 

zpět do Milána, kde zůstal až do září roku 1513. Stále byl obklopen svými žáky a 

jeden z nich, Francesco Melzi, s ním zůstal až do smrti. Leonardo zde stále bádal a 

vytvářel jak architektonická díla, tak i malířská. 

Někdy mezi roky 1508 a 1510 byl Leonardo pověřen namalováním obrazu 

Sv. Anny samotřetí (Sv. Anna, Panna Marie a Ježíšek s beránkem) pro hlavní oltář 

kostela Santissima Annuziata, který maloval pravděpodobně se svými žáky. Toto 

téma měl již rozpracováno od prvního pobytu v Miláně jako skicu na kartonu. Ale 

tato florentská malba není podobná této skice.  

V roce 1510 se věnoval anatomickým studiím spolu s Marcantoniem della 

Torre. Do období roku 1512 je datován také Leonardův „údajný“ autoportrét.  

Leonardo odešel v září roku 1513 z Milána spolu s Melzim a Salaiem 

nakrátko do Florencie a pak do Říma, kde byl až do roku 1516. V této době příliš 

netvořil, jen se zabýval vysoušením bažin a uspořádáním přístavu Civitavecchia (rok 

1514) a také rozšiřoval své znalosti v matematice a geometrii (jak se dá usuzovat z 

jeho rukopisů). Pokračoval také v anatomických studiích mrtvol, což byla jedna z 

jeho vášní. Ale musel s tím na doporučení papeže skončit, jelikož se šířily pomluvy, 

že je zapletený do magie. Leonardovo poslední tvůrčí období nejlépe asi vystihují 

práce jako Potopy či Kosmické katastrofy, zabýval se také pojednáním o 

kosmologii, hydrologii, aerologii a teorii živlů.  

V období posledních let římského pobytu a prvních let pobytu ve Francii 

(podle kritiky) Leonardo vytvořil obraz Sv. Jana Křtitele, který je nyní v Louvru. 

Po nějaké době byl obraz považován za nevhodný, až zhýralý, nejspíš kvůli 

dvojpohlavnosti tváře a fyzické struktuře postavy, ale také záhadné dvojsmyslnosti 

úsměvu, gestu a celému obrazu, který se „vyznačuje světelnou váhavostí mezi 

vystoupením z temnot a ponořením se do nich“ (viz. [9], str. 86). K tomuto obrazu 

vzniklo v pozdějších dobách mnoho kopií.  

V zimě na přelomu let 1516 a 1517 Leonardo odjel na pozvání jeho velkého 

obdivovatele Františka I. (ten roku 1515 získal Milánské vévodství) do Francie. Ten 
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totiž chtěl mít Leonarda plně k dispozici, tedy ho jmenoval prvním královským 

malířem, architektem a inženýrem a ubytoval ho v zámku Cloux u Ambois. 

Leonardo zde žil v pohodlí s Melzim, Salaiem a služebnou Maturinou. Král mu 

věnoval svou pozornost a veškerou podporu. Leonardo se tu zabýval také svými 

kodexy a poznámkami,  které si sem dovezl. Dále zde tvořil návrhy windsorských 

slavnostních masek, navrhl architektonický projekt pro zámek královny matky v 

Romorantinu a pracoval na studiích vysoušecích prací v povodí Loiry mezi 

Romorantinem a Ambois.  

23. dubna 1519 Leonardo nadiktoval svoji závěť, kde Francesku Melzimu 

odkázal kodexy a rukopisy, hudební nástroje a obrazy, pomocníkům Battistu de 

Vilanisovi a Salaimu odkázal napůl nemovitosti a svým bratrům statek ve Fiesole. 

Leonardo zemřel 2. května 1519 (po lehké mrtvici ochrnul a po druhém 

záchvatu zemřel), kdy s ním byl jeho pomocník Melzi, který o jeho smrti dal také 

vědět rodině. Podle svého přání byl pohřben v kostele Saint-Florentin v Ambois.  

 

3.2 Leonardovy kodexy: 

 

Některé jeho sešity byly objeveny až v roce 1965. Jsou psány zrcadlovým 

písmem (snad pro ulehčení psaní, jelikož byl levák) a ilustrované s vysvětlujícími 

náčrtky. Můžeme zde najít jeho vědecká zkoumání, návrhy různých strojů a 

matematické hádanky i návrhy hudebních nástrojů. Nejrozsáhlejší kodex, který 

vytvořil je Codex Atlanticus (401 listů). Jsou tu nákresy strojů, studie a poznámky 

k malířství, perspektivě a také botanice. Své myšlenky tu zaznamenal pomocí 

pohádek, bajek a filosofických úvah. V Codexu Arundel (vlastnil ho lord Arundel) 

najdeme zase převážně matematická témata. V Rukopisu L jsou poznámky týkající se 

Poslední večeře a v Rukopisu M je vidět vliv Eukleidovy geometrie. Ve Forsterových 

kodexech (vlastnil je i John Forster) najdeme pak mnoho témat a také literární části. 

Codex Trivulzianus je jeden z nejstarších rukopisů (z let 1487 – 1490). Poznámky 

k Bitvě u Anghiari, poznámky o perspektivě a optice a též seznam knih můžeme najít 

v Codexu Madrid II (byl nalezen v Národní knihovně Madridu). A Codex Hammer 

(jeho majitelem byl i Armand Hammer), spíše katalog (Leonardo přidával postupně 

listy), obsahuje studie o vodě s ilustracemi proudů, kaskád a vírů. Naneštěstí osudy 
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všech spisů byly mnohdy velice dramatické – z některých rukopisů byly vytrženy 

stránky, některé měly mnoho majitelů. 

 

3.3 Leonardo, perspektiva a čtvercová síť: 

 

 Leonardo se, stejně jako všichni renesanční umělci, zabýval perspektivou. 

Avšak pohlížel na tuto techniku ze dvou úhlů: zkoumal, jak se vzhled objektu mění 

například se vzdáleností nebo atmosférickými podmínkami a také se zabýval 

světlem, světelnými paprsky a stíny (viz. obrázek 3.1); druhým úhlem pohledu je to, 

že Leonardo studoval lidské oko a nervové dráhy smyslových impulsů. (viz. [2], str. 

253) O tom jak ovlivňují atmosférické podmínky zřetelnost objektu, se můžeme 

dočíst například v následující větě v knize Úvahy o malířství (str. 97): „V ěci viděné 

v mlze se budou jeviti značně větší, než je pravá jejich velikost, a to povstává z toho, 

že perspektiva prostředí, vloženého mezi oko a takovou věc, nepřenáší barvu věci 

v souhlase s rozměrovou velikostí její, protože taková mlha je podobna rmutnému 

vzduchu za pěkného počasí vloženému mezi oko a obraz. ...“ Nebo v té samé knize 

na straně 103: „ ... Vzduch obtěžkaný parami, jenž se klade mezi oko a předmět, 

dodává předmětům okraje neurčité a zvětšuje nám onen předmět zdánlivě nad jeho 

skutečnou velikost. To je z toho, že lineární perspektiva nezmenšuje zorný úhel, jenž 

k oku nese tvarové prvky, perspektiva barev však předmět oddaluje víc, než skutečně 

je; tak tedy, když jedna perspektiva jeho zorný úhel nezmenšuje, jeví se předmět 

větším. ... “ To, že znal a dobře ovládal perspektivu je vidět například v jeho obrazu 

Klanění tří králů.  

Ve středověku se hodně používal takzvaný „jehlan linií“, neboli jehlan, který 

měl vrchol  v oku pozorovatele a svým povrchem se dotýkal pozorovaného předmětu 

(jeho povrchové přímky byly tečny objektu v určitém bodě). Na obrázku 3.2 je 

znázorněn světelný jehlan zboku pro dvě polohy umístění oka. S tím souvisí i 

několik Leonardových úvah zmíněných například v jeho díle Úvahy o malířství: 

„Zkušeností jsem zjistil, že je-li druhý předmět vzdálen od prvního předmětu stejně, 

jako první předmět od oka, pak i když jsou stejně veliké, ten druhý se bude zdát 

oproti prvnímu poloviční.“, „Zdvojnásobí-li se překonaná vzdálenost, zdvojnásobí se 

zmenšení.“ (viz. [2], str. 256) Leonardo využíval Albertiho pravidla lineární 

perspektivy (tj. horizont v úrovni oka namalované postavy, zorný bod před 
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úběžníkem), ale nebyl jimi svázán a snažil se perspektivu zdokonalit a pohrát si s ní. 

Jeho snažení můžeme vidět na fresce Poslední večeře. Leonardo také prohlásil, že: 

„Existují tři druhy perspektivy. První se zabývá příčinou zmenšování věcí, když se 

oku vzdalují. Druhá se zabývá tím, jak se mění barvy, když se oku vzdalují. Třetí a 

poslední popisuje, jak se předměty, čím jsou vzdálenější, zdají být stále méně 

zřetelné.“ (viz. [2], str.259-60). První typ pojmenoval lineární perspektiva, druhý 

perspektiva barev (více viz. např. [4], str.42/46) a třetí perspektiva vzdalování. 

Dalším typem perspektivy, který Leonardo uvedl, je vzdušná perspektiva, která 

vysvětluje, že atmosféra má vliv na barvy a zrakové vnímání (viz. [4], str.52).  

 

 

Obr. 3.1: Osvětlení koule ze čtyř pozic (a, b, c, d) a sytosti stínů (převzato z [2]) 

 

 

Obr. 3.2: Lineární perspektiva a světelné jehlany – Kodex Atlanticus (převzato z [2]) 
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Nyní bychom si „zrekonstruovali“ některé Leonardovy kresby, kde se 

zaměříme na elipsy a kružnice a jejich přesnost a obrazy s lineární perspektivou.  

Následující rekonstrukce obrazů a nákresů byly provedeny pomocí programu 

Geogebra, přičemž pro tvorbu elips byla využita možnost vytvoření kuželosečky 

z pěti bodů. 

 

 Na fresce Poslední večeře (obrázek 3.3) je znázorněna perspektiva. Obdélník, 

který tvoří hranici fresky je zvýrazněn žlutě s černou spodní stranou. Horizont a 

hlavní bod jsou žluté a úhlopříčky obdélníku obrazu červené. Hloubkové přímky 

podél čtverců na stropě jsou vyznačeny zeleně a protínají se spolu s úhlopříčkami 

v hlavním bodě na horizontu. Světle modré přímky jsou rovnoběžné s horizontem a 

kopírují hranu stolu a konec ubrusu a jedno hranu mezi stropem a zadní stěnou. 

Tmavě modré přímky jsou kolmé na horizont a tvoří kraje jakýchsi dveří v bočních 

stěnách. Diagonály čtverců na stropě se správně protínají v bodě U na horizontu.  

 Tedy závěrem, na této fresce Leonardo ukázal, jak dobře ovládá pravidla 

lineární perspektivy. 

 

Obr. 3.3: Freska Poslední večeře (podkladový obrázek převzat z [1]) 

 

 Další obraz, ve kterém lze najít prvky perspektivy je Zvěstování na obrázku 

3.4. Hloubkové přímky jsou tu zvýrazněny světle modře a opisují hrany stolku a 

zídky v pozadí. Tyto přímky se protínají velmi přesně v jednom bodě – hlavním bodě 

H. Žlutě jsou pak obtaženy hrany stolku a zídky, které jsou rovnoběžné s horizontem. 

Zelené přímky jsou kolmé na horizont a obtahují hranu zdi za Marií a hranu stolku.  
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 Perspektiva tu není tak značná jako u Poslední večeře, nebo skicy Klanění tří 

králů (bude rozebrána později), protože tu není tolik hran a přímek. Ale i tak je 

perspektiva zkonstruována velice pěkně. 

 

Obr. 3.4: Obraz Zvěstování z galerii Louvre (převzato z [14]) 

 

 Druhá verze obrazu Zvěstování (obrázek 3.5) už nemá tak přesnou 

perspektivu, ale má oproti předchozímu více linií a hran. Zelené přímky rovnoběžné 

s horizontem tu obtahují hrany zídky v pozadí a konec jakéhosi trávníku a hranu 

stolku. Světle modře jsou pak obtaženy hloubkové přímky, tedy části světlých cihel 

na zdi a práh u dveří napravo. Tyto přímky se až na jednu (hrana vrchní cihly 

v pozadí) protínají správně v bodě H, stejně jako žluté hloubkové přímky, kopírující 

hrany stolku a kraj trávníku. Ale vše může být způsobeno nepřesností rekonstrukce. 

Pokud ji opomineme, pak lze opět říci, že je tu perspektiva zkonstruována velmi 

přesně. 

 

Obr. 3.5: Obraz Zvěstování z galerie Uffizi (podkladový obrázek převzat z [1]) 
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Skica Klanění tří králů (obrázek 3.6) je asi jediný případ, kde Leonardo jistě 

použil průčelné pavimentum k rozvržení postav a pro perspektivu hran sloupů a 

schodů. Pavimentum je sestrojeno velmi přesně. Ve skice můžeme také vidět 

sestrojenou diagonálu, která je v rekonstrukci vyznačena světle modře a leží výše. 

S ohledem na nepřesnost rekonstrukce se tyto dvě diagonály po prodloužení téměř 

protínají na horizontu. Žluté hloubkové přímky tvořící hranu schodů a zdí se správně 

protínají v hlavním bodě. Oranžová přímka je rovnoběžná s horizontem a téměř 

překrývá Leonardovu poslední přímku pavimenta. Co se týče vzdáleností průčelných 

spár, tak na skice je vidět, jak si Leonardo sestrojil body na základnici, kterými pak 

vedl tyto průčelné spáry. Modře vyznačená elipsa je také sestrojena velmi přesně, ale 

nemůžeme s jistotou říci, že pro její konstrukci Leonardo použil pavimentum ve 

svislé rovině nebo jinou metodu, neboť na skice není vidět žádný náznak pomocné 

konstrukce.  

V porovnání s nedokončeným obrazem k této skice je zde více perspektivních 

prvků a zřetelná perspektiva. V obrázku 3.7 je vidět, že Leonardo v obrazu využil jen 

několik prvků z levé části skicy (sloupy a schodiště). Pouze pomocí těchto objektů 

lze v obraze částečně zrekonstruovat perspektivu (v obrázku je sestrojen pouze 

hlavní bod a obrazy hloubkových přímek). 

 

 

Obr. 3.6: Skica k obrazu Klanění tří králů (převzato z [9]) 
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Obr. 3.7: Obraz Klanění tří králů (převzato z [9]) 

  

Velice pěkně vytvořené jakési kolo, avšak opět bez náznaku nějaké 

konstrukce elipsy, můžeme vidět na obrázku 3.8. Možná se jedná o přípravu 

ozubeného kola pro vojenský nástroj, ve kterém Leonardo též velmi přesně nakreslil 

kolo (viz. obrázek 3.9). V obrázku 3.8 jsou pomocí již zmíněné funkce, vytvoření 

kuželosečky z pěti bodů, dvě varianty elips (žlutá a modrá) vytvořených z žlutých 

pěti bodů a modrých pěti bodů. Body leží na Leonardových elipsách a výsledné 

elipsy se liší jen málo, což ukazuje, že je toto „kolo“ zkonstruováno velmi přesně.  

V obrázku 3.9 je pak vykreslen rozdíl mezi červenou elipsou, vytvořenou 

z pěti červených bodů na Leonardově elipse, a zelenou kružnicí, která vznikla ze tří 

červených bodů. Je vidět, že na pravé straně se elipsa liší od kružnice, tedy z toho 

můžeme vyvodit, že buď Leonardo nevzal v potaz polohu kružnice ležící v rovině 

rovnoběžné s nárysnou, nebo tuto kružnici umístil mírně šikmo od nárysny avšak 

kolmo k půdorysně. 
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Obr. 3.8: Obraz kola (převzato z [3]) 

 

 

Obr. 3.9: Přístroj na rychlé natahování a střílení z kuší (převzato z [3]) 

  

Další velmi přesné nákresy elips najdeme například v obrázku převodovky 

(obrázek 3.10), nebo stroje na splétání lan (obrázek 3.11). V nákresu převodovky 

jsou zvýrazněny dvě svislé elipsy, zkonstruované opět z pěti bodů, a jedna průčelná 

kružnice, vytvořená ze tří bodů ležících na Leonardově kole. Rozdíl mezi zelenými 

elipsami a červenými je opět zřetelný, ale ještě stále malý. 

Na obrázku stroje na splétání lan (obrázek 3.11) je již vidět rozdíl mezi 

červenými elipsami vytvořenými z pěti modrých bodů a zelenými elipsami 

procházejícími pěti žlutými body. V Leonardově obrázku se elipsy příliš neliší, ale 

v pravé části se červené elipsy více liší od zelených.  
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Obr. 3.10: Leonardova kresba vodou poháněného mlecího stroje (převzato z [3]) 

 

 

Obr. 3.11: Leonardův obrázek stroje na splétání lan (převzato z [3]) 
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3.4 Leonardo, mnohostěny a transformace: 

 

 Leonardo se zabýval jak mnohostěny tak i mnohoúhelníky. Snažil se 

transformovat například trojúhelník, obdélník či rovnoběžník v jiný mnohoúhelník se 

stejným obsahem. Zejména pak bádal nad transformací krychle na pravoúhlý hranol 

se stejným objemem. Také porovnával objemy kolmých a kosých jehlanů. Ve svém 

Kodexu Forster pak uvádí jak transformovat dvanáctistěn na krychli se stejným 

objemem. Fritjof Capra ve své knize Věda mistra Leonarda popisuje tento postup 

takto: „ Nejprve rozdělil dvanáctistěn na 12 stejných jehlanů s pětiúhelníkovými 

podstavami; pak každý z těchto jehlanů rozdělil na 5 menších jehlanů 

s trojúhelníkovými podstavami, takže dvanáctistěn byl teď rozřezán na 60 stejných 

jehlanů; potom trojúhelníkovou podstavu každého jehlanu transformoval na obdélník 

téhož obsahu, aby objem jehlanu zůstal zachován; a v posledním kroku důmyslně 

sestavil z těchto 60 čtyřbokých jehlanů krychli, která evidentně měla tentýž objem 

jako původní dvanáctistěn.“ Leonardo provedl tuto transformaci i opačně.  

 V rovinné geometrii se také zabýval převodem kružnice na elipsu pomocí 

opsaného čtverce, který se transformuje na rovnoběžník. Jako mnozí badatelé, se i 

Leonardo snažil vyřešit kvadraturu kruhu, tedy sestrojení čtverce, který by měl stejný 

obsah jako daný kruh, a to pouze pomocí pravítka a kružítka.  

Dále používal křivočaré transformace. Na obrázku 3.12 můžeme vidět, jak 

Leonardo docílil toho, že plocha Z s dvěma křivočarými okraji má stejný obsah jako 

daný obdélník X – kvadratizoval plochu. Zkrátka posunul útvar XY s jednou křivou 

stranou a získal útvar YZ. Avšak nešlo mu o zjištění obsahu, ale o určení proporcí. 

Další transformací je například převedení trojúhelníku do „srpku“ tak, že z jednoho 

jeho ramene jakoby odřízneme danou úseč a přidáme ji na druhé rameno (viz. 

obrázek 3.13). V Kodexu Madrid toto i vysvětluje. Též pracoval s takzvaným 

Hippokratovým měsíčkem, kde obsah měsíčku M je stejný jako obsah pravoúhlého 

trojúhelníku ABC (viz. obrázek 3.14). V Kodexu Madrid II zkoušel také tyto 

transformace z trojúhelníka na srpek užít i pro tělesa – z jehlanu udělal jakýsi 

„větrem prohnutý jehlan“, který nazýval též srpek, a totéž i s kuželem či válcem (viz. 

obrázek 3.15).  (viz. [2], str. 309-311) 
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Obr. 3.12: Obrázek transformace posunutím 

 

                  

Obr. 3.13: Obrázek transformace              Obr. 3.14: Obrázek Hippokratova 

        trojúhelníku ve srpek                        měsíčku 

 

 

Obr. 3.15: Obrázek z Kodexu Madrid II, Leonardovy transformace těles  

(převzato z [2]) 
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3.5 Leonardovy nákresy mnohostěnů v Pacioliho knize 

 

 Leonardo a Luca byli přátelé a navzájem si pomáhali ve zkoumání 

matematiky a geometrie, jak bylo již zmíněno v Leonardově životopise. Obrázků pro 

knihu De divina proportione Leonardo nakreslil přes šedesát. My si tu 

zrekonstruujeme jen několik z nich, přičemž se zaměříme na pravidelné, 

polopravidelné a hvězdicové mnohostěny.  

Při rekonstrukci budeme předpokládat, že Leonardo využil perspektivu 

(nejsou totiž žádné Leonardovy pomocné konstrukce ani poznámky k tvorbě těchto 

obrázků). První ze série obrázku (pod popisem rekonstrukcí všech těles) je vždy 

Leonardova ilustrace ke knize, pak následuje model tělesa v téměř shodném měřítku 

a poloze a třetí obrázek je překrytí Leonardovy kresby zrekonstruovaným 

mnohostěnem. Model tělesa a překrytí je vytvořeno v programu Rhinoceros. 

  

Pokud začneme u čtyřstěnu, jako nejjednoduššího platónského tělesa, tak 

z rekonstrukce jistě musíme přiznat, že Leonardo toto těleso vystihl velmi přesně. 

Přední stěna je téměř naprosto rovnostranný trojúhelník (odchylka pouze pár 

milimetrů), tady pokud uvažujeme, že by obrázek byl nakreslen v perspektivě, tak 

víme, že trojúhelník leží v rovině rovnoběžné s nárysnou. Pokud bychom 

provedli rekonstrukci obrázku (která však není jednoznačná, jelikož nezjistíme, kde 

přesně může horizont ležet) a přiložili bychom námi vytvořený čtyřstěn se shodnými 

rozměry, zjistili bychom, že paprsky, jdoucí z bodu O téměř všude správně protínají 

v odpovídajících bodech model čtyřstěnu. Odchylka je pouze u zadního vrcholu 

v podstavě čtyřstěnu. (obrázky 3.16, 3.17, 3.18) 

 

U kresby pravidelného osmistěnu vychází přední stěna jako rovnoramenný 

trojúhelník, tedy tato stěna leží v rovině mírně nakloněné od nárysny. Při 

rekonstrukci můžeme využít rovnoběžnosti protilehlých stěn a výšek v trojúhelnících 

těchto stěn. Takto můžeme rekonstruovat perspektivu. (obrázky 3.19, 3.20, 3.21) 

 

Dvanáctistěn je poměrně těžké těleso, neboť sama konstrukce pětiúhelníku je 

složitější. Pokud se podíváme na rekonstrukci, uvidíme, že přední a zadní 

pětiúhelníková stěna je sestrojena velice pěkně. Celkově by se dalo říci, že horní část 
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tělesa je poměrně přesná, ale spodní se už s perspektivou skutečného dvanáctistěnu 

rozchází. (obrázky 3.22, 3.23, 3.24) 

 

Další z pravidelných těles si můžeme rekonstruovat například dvacetistěn. 

Přední trojúhelníková stěna opět leží v nakloněné rovině, neboť je trojúhelník 

rovnoramenný, což je vidět i z naklonění celého pohledu na těleso. Co se týče 

přesnosti, tak levá a pravá hrana se příliš sbíhají, což přispívá k celkové 

nekorektnosti obrázku (a připomíná to tříúběžníkovou perspektivu). Jinak je však 

těleso velice podobné skutečnému perspektivnímu modelu. (obrázky 3.25, 3.26, 3.27) 

 

 Obtížná na nakreslení jsou polopravidelná tělesa. Další rekonstruovaný 

mnohostěn je jedním z nich – kuboktaedr. Trojúhelníková přední stěna se jeví, a 

skutečně téměř taková je, jako rovnostranný trojúhelník. Tedy opět můžeme 

předpokládat, že leží v rovině rovnoběžné s nárysnou. Rovnoběžnost stran 

čtvercových stěn je velmi špatná, čímž se kazí i celková správnost nakreslení 

mnohostěnu a vznikají velké odchylky. (obrázky 3.28, 3.29, 3.30) 

 

Další polopravidelné těleso, které můžeme v knize najít, je osekaný osmistěn. 

Jeho přední čtvercová stěna je velmi přesná, avšak nepřesnosti vznikají v nakreslení 

šestiúhelníkových stěn. Jak je patrno z obrázku, dokonce ani levá a pravá krajní 

hrana nejsou rovnoběžné. Takže bychom mohli říci, že toto těleso je pravděpodobně 

kresleno jen podle oka či podle modelu, ale nikoliv pomocí perspektivy. (obrázky 

3.31, 3.32, 3.33) 

 

 Jako takovou tečku na závěr si můžeme ukázat, jak Leonardo nakreslil 

složeninu dvou čtyřstěnů, nebo též hvězdicový osmistěn. Z obrázku rekonstrukce je 

patrné, že i přes obtížnost a množství hran je mnohostěn nakreslen velmi přesně. 

Podotkněme též, že již u samotného čtyřstěnu Leonardo provedl velmi přesnou 

kresbu, tedy tento čtyřstěn využil a připojil k němu ještě jeden,  otočený o 180° 

okolo středu tělesa. (obrázky 3.34, 3.35, 3.36) 
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  Obr. 3.16: Leonardova kresba čtyřstěnu              Obr. 3.17: Model čtyřstěnu 

 

 

Obr. 3.18: Rekonstrukce čtyřstěnu (zvýrazněná zeleně) 
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   Obr. 3.19: Leonardova kresba osmistěnu        Obr. 3.20: Model osmistěnu 

 

 

Obr. 3.21: Rekonstrukce osmistěnu (zvýrazněná zeleně) 
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Obr. 3.22: Leonardova kresba dvanáctistěnu          Obr. 3.23: Model dvanáctistěnu 

 

 

Obr. 3.24: Rekonstrukce dvanáctistěnu (zvýrazněná zeleně) 
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Obr. 3.25:  Leonardova kresba dvacetistěnu    Obr. 3.26: Model dvacetistěnu 

 

 

Obr. 3.27: Rekonstrukce dvacetistěnu (zvýrazněná zeleně) 
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Obr. 3.28: Leonardova kresba kuboktaedru          Obr. 3.29: Model kuboktaedru 

 

 

Obr. 3.30: Rekonstrukce kuboktaedru (zvýrazněná zeleně) 
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Obr. 3.31: Leonardova kresba osekaného                      Obr. 3.32: Model osekaného  

                 osmistěnu                                                                         osmistěnu 

 

 

Obr. 3.33: Rekonstrukce osekaného osmistěnu 
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Obr. 3.34: Leonardova kresba složeniny                      Obr. 3.35: Model složeniny  

           dvou čtyřstěnů (hvězdicový osmistěn)                                  dvou čtyřstěnů 

 

 

Obr. 3.36: Rekonstrukce složeniny dvou čtyřstěnů 
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Závěr: 

 Cílem této práce bylo ověřit, zda Leonardo správně využíval lineární 
perspektivu a zda jsou jeho kresby elips a mnohostěnů správné. 
 V první kapitole byl čtenář seznámen s vývojem pavimenta, které bylo 
využíváno nejen pro rozmístění věcí v kresbách, ale také jako pomůcka pro kreslení 
kružnic v lineární perspektivě. Poté byly uvedeny popisy konstrukcí dvou poloh 
obrazu čtvercové dlažby, tedy průčelné a nárožní pavimentum. A závěr kapitoly byl 
věnován popisu osmibodové konstrukce kružnice. 
 V druhé kapitole jsme se pak zaměřili na mnohostěny – pravidelné, 
polopravidelné a hvězdicové. Uvedli jsme jejich definice a vlastnosti a také jsme se 
stručně zmínili o jejich historii. 
 Poslední kapitola byla věnována samotnému Leonardovi a rekonstrukcím 
jeho děl. Nejprve jsme si uvedli jeho život spolu s díly, které v průběhu něj vytvořil, 
a posléze kodexy, ve kterých se snažil shrnout své poznatky. Na to jsme navázali tím, 
co Leonardo věděl o lineární perspektivě (z jeho poznámek) a kde ji spolu s 
pavimentem pravděpodobně využíval. Lineární perspektivu jsme pak zrekonstruovali 
v obrazech Polední večeře, Klanění tří králů a dvou Zvěstováních. Poté jsme se 
přesunuli k rekonstrukci několika elips, které Leonardo nakreslil do svých kodexů. 
Následně jsme si pověděli o Leonardových transformacích, souvisejících s elipsou a 
mnohostěny, a názorně jsme si některé ukázali. V závěru kapitoly už jsme se snažili 
rekonstruovat a porovnat některé mnohostěny, které Leonardo nakreslil pro Pacioliho 
knihu, a pomocí překrytí jeho obrázku s vhodnou polohou vymodelovaného 
mnohostěnu jsme ověřovali správnost těchto kreseb – čtyřstěnu, pravidelného 
osmistěnu, dvanáctistěnu, kuboktaedru, osekaného osmistěnu a složeniny dvou 
čtyřstěnů (hvězdicový osmistěn). 
 Věřím, že práce bude inspirovat některé učitele v práci s programy GeoGebra 
a Rhinoceros a jejich využití k rekonstrukcím a tvorbě různých těles a situací. 
Zapojení těchto programů do výuky by mělo jistě kladný přínos a pomohlo by 
studentům lépe si představit některá tělesa i konstrukce v deskriptivní geometrii. 
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