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OPTI MÁLN Í PROPORCE, ŘÁD
PŘ ÍRODY - POJ MY, KTE R É ZAJ Í MALY
STAVITE LE VŠECH DOB. DOMY
VYCHÁZ EJ ÍCÍ ROZMĚROVĚ
Z PR INCIPŮ SAKRÁLN Í G EOMETR IE
JSOU VZ H LE DOVĚ PŘ ITAŽ LIVĚJŠÍ N EŽ
OSTATN Í STAVBY. Z LE PŠUJ Í SE TAKÉ
J EJ ICH SKRYTÉ VLASTNOSTI.
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HARMONIE

zlatého ﬁezu
Pokud pozorujete

pﬁírodu,
tﬁeba tvary stromu nebo lidského tûla, mÛÏete
si v‰imnout urãitého ﬁádu v pomûrech jejich
jednotliv˘ch ãástí. Jednodu‰e by se dal tento
rytmus popsat tak, Ïe se od stﬁedu smûrem
k okrajÛm dal‰í ãásti postupnû zmen‰ují.
Strom tvoﬁí kmen, vûtve, vûtviãky, listy a v nich
Ïilky. âlovûk má trup, konãetiny, dlanû, prsty
a obûhov˘ systém, kter˘ proniká aÏ do tûch
nejmen‰ích koneãkÛ tûla. A právû v pomûrech
tûchto jednotliv˘ch ãástí nalézáme zlat˘ ﬁez. Je
to pojem vyjadﬁující pomûr k jednotû.
Božská proporce v architektuře
Zlat˘ ﬁez je vyjádﬁen ãíslem 1,618. Poãátek této
„boÏské proporce“ je v‰ak moÏné hledat jiÏ
u pomûru 1 : 1. To je základní harmonick˘ rozmûr sakrální geometrie, kdy „stejné pﬁitahuje
stejné“. Vyjadﬁuje jednotu vesmíru. Znáte jej
jako vyváÏenou formu ãtverce nebo kruhu.
Takové tvary napﬁíklad u domÛ pÛsobí klidnû
a stabilnû.
Leonardo da Vinci svou známou kresbou
názornû dokumentoval, Ïe v˘‰ka lidské postavy
je skoro totoÏná s délkou rozpaÏen˘ch rukou.
RovnûÏ obvod ãtverce a kruhu opsaného okolo

1 Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře.
Autorem je český architekt
italského původu Giovanni Santini
2 Postava „muže v kruhu”
od Leonarda da Vinci
3 Základ zlatého řezu je
v pětiúhelníku. Půdorys poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře vychází ze sakrální
geometrie desetiúhelníku

ãlovûka je shodn˘. Proporce 1 : 1 je v architektuﬁe povaÏována za základní, vyváÏenou a Ïivotu prospû‰nou.
Od pomûru 1 : 1 se dostáváme ke vztahu rozmûrÛ stran 1 : 2. Je to obdélník sloÏen˘ ze dvou
ãtvercÛ. PÛvodní základní harmonická jednota
je zdvojnásobena. U pomûru 1 : 2 lze dobﬁe
vysvûtlit také princip oktávy, nejzákladnûj‰ího
harmonického souzvuku dvou tónÛ, ale vlastnû i rozmûrÛ, vyjádﬁen˘ch tﬁeba délkou struny
hudebního nástroje. Harmonické proporce
pozitivnû ovlivÀují i ‰íﬁení zvuku. VÏdyÈ kvalitu
stavby neposuzujete jen zrakem, ale mûli byste
se ﬁídit i sluchov˘mi vjemy.
Rytmus čísel
Na moment je‰tû zÛstanu u hudby. Nejjednodu‰‰ím intervalem v oktávû je takzvaná kvinta,
úsek tvoﬁen˘ tóny s frekvencemi v pomûru 3 : 2.
Tím se jiÏ o krÛãek blíÏíme k pﬁesnému pomûru zlatého ﬁezu. Pomûr 1 : 1,618 se zaãíná pﬁesnûji objevovat právû u vy‰‰ích ãísel takzvané
Fibonacciho ãíselné ﬁady: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34 atd. Souãet dvou pﬁede‰l˘ch ãísel dává ãíslo
následující a pomûr mezi nimi je 0,618 nebo
1,618. KdyÏ napﬁíklad vydûlíme pût tﬁemi,
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Půdorys rodinného domku vycházející z poměru zlatého řezu. Modré strany
A, B jsou v poměru 1 : 1,618. Není ale nutné, aby běžné stavby byly navrženy
na základě složité sakrální geometrie. Forma domu v tomto případě reaguje
i na tvar terénu (žluté vrstevnice) a na průběh linií spodní vody (oranžové linie)
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vyjde 1,6. Je‰tû pﬁesnûji se pﬁiblíÏíme ke konstantû zlatého ﬁezu, kdyÏ tﬁináct vydûlíme
osmi: v˘sledek je 1,625. Pﬁíroda je v malém
ménû pﬁesná neÏ ve velkém. Zkuste si spoãítat
vy‰‰í ãísla Fibonacciho ﬁady.
Pﬁi peãlivém pozorování pﬁírody je patrná její
tvarové soumûrnost. Jedno se zaãne dûlit ve
dvojí. ZÛstává v‰ak souãástí jednoty. Proto je
i v architektuﬁe tak dÛleÏité pracovat s principem stﬁedu nebo osy. Je to jeden ze základních
pilíﬁÛ vhodného formování hmoty. Pro lidskou
psychiku se stává takto navrÏen˘ svût uchopitelnûj‰í, známûj‰í a ãitelnûj‰í.
Z celé nauky o sakrální geometrii vznikají stavby vyváÏen˘ch rozmûrÛ, odráÏející rytmy a ﬁád
pﬁírody. Rád se dívám na nûkteré tradiãní stavby, které se v urãitém rytmu jakoby smûrem
vzhÛru zjemÀují a lehce vytrácejí. Pokud linie
ﬁíms nebo oken navíc dodrÏují vhodné pomûry
zlatého ﬁezu, vnímá je lidská psychika velmi
pﬁirozenû. Tyto vlastnosti pohybÛ pﬁírodních
sil pﬁitom mÛÏe mít obsaÏen i vá‰ domov.
Budete se v nûm cítit lépe.
Uplatnění v praxi
Pokud tedy budete chtít pouÏít pﬁi úpravách
svého domu nebo bytu harmonick˘ch geometrick˘ch pomûrÛ, máte rÛzné moÏnosti. Napﬁíklad neÏ zavûsíte obraz na stûnu, zmûﬁte si
v˘‰ku místnosti. V˘tvarné dílo vût‰ích rozmûrÛ
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mÛÏe mít svou spodní hranu v polovinû v˘‰ky
místnosti. Jde-li o tﬁeba men‰í obdélník, mÛÏe
b˘t jedna z jeho vodorovn˘ch stran umístûna
do dvou tﬁetin v˘‰ky pokoje. Nebojte se také
symetrie. MÛÏe se t˘kat napﬁíklad umístûní
vstupních dveﬁí na osu hlavní fasády.
Sakrální geometrie, jejíÏ souãástí je i nauka
o zlatém ﬁezu, je jednou z mnoha metod, jak se
pﬁiblíÏit pﬁírodû a jak zlep‰it vztah ãlovûka
k jejím rytmÛm.
Geometrická harmonie a rozmûry budov – to
jsou témata, která budou blíÏe vysvûtlena
v rámci pﬁedná‰kového cyklu Architektura pro
Ïivot, pﬁedstaveného v rubrice Tipy a trendy
ve stavebnictví.
■

Sakrální geometrie stavby
na Zličíně. Základem
určení poměrů tohoto
domu se stal průměr
kruhu obepínající
obdélník půdorysu

3 Čelní pohled na
fasádu Domova
s pečovatelskou
službou v Praze na
Zličíně. Projekt:
Studio Arc
4 Poměr zlatého řezu
projevený v půdorysu
stavby určil některé
vztahy k výšce fasády.
Dům a hlavní vstup
působí majestátně
a vyváženě, protože
je zde zachován
princip symetrie.
Projekt: Studio Arc

