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JJak lépe poznat a procítit tuto jinou
(prapůvodní) tvář reality? Jak vnímat
posvátné symboly a mocné archetypální
principy, jež rezonují s naším podvě-
domím a naší duší? Pro začátek možná
stačí bedlivě se rozhlížet kolem sebe
a pozorovat harmonické kódy, které
nám příroda denně nabízí – od šnečích
ulit přes květy růží až po ladné křivky
ženského těla... Mnohé z toho se již po
tisíciletí odráží v architektuře.

Geometrický základ
Posvátná geometrie jako seriózní nauka
vychází z klasické geometrie, ale někte-
rým symetrickým útvarům či obrazcům
přisuzuje filozofický, mnohdy až duchov-
ní význam. Trochu neprávem získala
v uspěchané moderní době přídech eso-
teriky. Přitom nejde o utajované infor-
mace přístupné pouze zasvěcencům,
problém tkví v něčem jiném: dnes ne-
máme čas vnímat hlubší rozměry světa

a nechat se zasvětit! Sakrální geometrie
se – ve vědomé či nevědomé formě –
vyskytuje ve většině civilizací a kultur
napříč historií. Její metody můžete
spatřit v plánování i stavbách různých
chrámů (od mešit po křesťanské katedrá-
ly), ale také v drobných stavbách klíčo-
vého významu (kapličky, oltáře, studny),
v duchovním umění nebo v řešení urba-
nistických celků (náměstí, návsi). V rám-
ci evropské civilizace má podobné

a zlatý řez
PRO ŘADU VNÍMAVÝCH JEDINCŮ JE POSVÁTNÁ GEOMETRIE ZÁKLADNÍM JAZYKEM VESMÍRU.
VEŠKERÝ SVĚT KOLEM NÁS I V NÁS – OD USPOŘÁDÁNÍ ATOMŮ AŽ PO OBĚŽNÉ DRÁHY PLANET
– JE VE SVÉM IDEÁLNÍM ZÁKLADU VYTVOŘEN PODLE JEDNODUCHÝCH GEOMETRICKÝCH
A ESTETICKÝCH ZÁKONITOSTÍ.

SAKRÁLNÍ GEOMETRIE

HARMONIE..  PPoouuttnníí  kkoosstteell  
ssvv..  JJaannaa  NNeeppoommuucckkééhhoo  nnaa
ZZeelleennéé  hhoořřee  uu ŽŽďďáárruu  nnaadd

SSáázzaavvoouu  ––  ddíílloo  JJaannaa  BBllaažžeejjee
SSaannttiinniihhoo--AAiicchheellaa  vvee  ssttyylluu

„„bbaarrookknníí  ggoottiikkyy““,,  ppaammááttkkaa
UUNNEESSCCOO..  Shutterstock..
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Stavba vznikla z touhy
vytvořit kapličku, která patří 

sama sobě, je otevřena 
všem a neroste do výšky.

historické kořeny jako numerologie, ale
stojí nad ní: ve starověku se totiž geome-
trie a aritmetika spojovaly v jeden celek
a aritmetické zákonitosti byly uznávány
jen tehdy, pokud měly oporu v geomet -
rii. Pozornost současné kultury (a zejmé-
na její mladší generace) k posvátné geo -
metrii otevřelo hlavně hnutí New Age.

Kde to začalo
Není zcela zjevné, kdo jako první zfor mu-
loval nauku o posvátné geometrii, ale
mno zí lidé za jejího zakladatele považují
řeckého filozofa Platóna (427–347 př.

n. l.). To proto, že vytvořil a popsal tzv.
platónská tělesa – pět pravidelných mno-
hostěnů se shodnými stěnami – a ke
každému z nich přiřadil jeden ze základ-
ních přírodních živlů. Pravidelný čtyř -
stěn byl pro Platóna symbolem ohně,
pravidelný šestistěn (krychle) symbolem
země, pravidelný osmistěn symbolem
vzduchu a pravidelný dvacetistěn sym -
bolem vody. K pravidelnému dvanác ti -
stěnu přiřadil Platón jako symbol jsouc -
no – tedy vše, co existuje. Pokud si chce te
s pravidelností těchto útvarů hrát, pak
vězte, že krychle i osmistěn mají 12 hran,

ale zatímco krychle má 6 stěn a 8 vrcho -
lů, u osmistěnu je tomu přesně naopak.
Říkáme, že krychle a osmistěn jsou
navzájem duální. Podobně je dvanácti -
stěn duální vůči dvacetistěnu: oba mají
30 hran, ale jeden má 12 stěn a 20 vrcho-
lů, zatímco druhý opačně. Čtyřstěn má
6 hran a je duální sám k sobě: má čtyři
stěny a čtyři vrcholy.

Hledání řádu světa
Až do 17. století přetrvávala mezi vědci
víra v geometrickou podstatu světa. Jo -
hannes Kepler (1571–1630), který

SYMETRICKÝ..  ZZaaddnníí  
vvcchhoodd  ddoo  rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu,,

kktteerrýý  bbyyll  vvyybbuuddoovváánn  
ppooddllee  pprriinncciippůů  ppoossvvááttnnéé
ggeeoommeettrriiee..  Studio ARC..

VLÍDNÝ..  DDůůmm  sseenniioorrůů  nnaa  ZZlliiččíínněě  ((PPrraahhaa  55))  ––
rroozzssááhhlláá  ssyymmeettrriicckkáá  ssttaavvbbaa  ss kkaappllíí..  
PPrroojjeekktt  OOllddřřiicchh  HHoozzmmaann..  Studio ARC..

KAPLE..  NNáávvrrhh  kkaappllee  PPaannnnyy  MMaarriiee  SSeeddmmiibboolleessttnnéé  vvee  VVyyššnnéémm  KKuubbíínněě..  
OOllddřřiicchh  HHoozzmmaann,,  22001133..  Studio ARC..

92-95Alternativy_d0315:98-101Vrata_d1107  15.2.2015  19:50  Stránka 93



www.casopisdomov.cz94

Alternativy bydlení

působil i na pražském dvoře císaře Ru -
dolfa II., se pokusil mezi šest tehdy zná -
mých planet vložit zmíněných pět pla -
tónských těles. Mezi Merkur a Venu ši
umístil osmistěn, mezi Venuši a Zemi
dvacetistěn, mezi Zemi a Mars dvanácti -
stěn, mezi Mars a Jupiter čtyřstěn a mezi
Jupiter a Saturn krychli. Vložená tělesa

měla představovat vzdálenosti mezi jed -
notlivými planetami. Dokonce ještě ve
20. století vytvořil americký fyzik, che -
mik a technik Robert James Moon
(1911–1989), který se zasloužil o vý -
znam né objevy v jaderné fyzice, tzv.
Moonův model atomu, jímž se snažil
odvodit prostorové rozložení částic

v atomu a periodicitu prvků na základě
platónských těles. Skutečnost, že někteří
vědci roli geometrie přecenili, však roz -
hodně neznamená, že by posvátná geo -
metrie byla bezcenným nesmyslem.

Vysoká míra symetrie
Podstata sakrální geometrie vychází
z několika geometrických útvarů, které
se vyznačují vysokou mírou symetrie
a navzájem ze sebe logicky vyplývají.
Nejjednodušším z nich je bod: Před sta -
vuje počátek stvoření, prvotního ducha,
„božskou jednotu“. Následuje kruh –
symbol rozšíření vědomí do všech smě -
rů. Další útvary lze odvodit právě z kru -
hu. Všechny mají svůj symbolický vý -
znam a postupně míří k poměrně složité
ornamentalistice. Jde v podstatě o vzru -
šu jící geometrickou hru, která vrcholí
útvarem zvaným Metatronova krychle.
Jde o důmyslnou dvojrozměrnou pro -
jekci, z níž lze zpětně získat přesné dvoj -
rozměrné zobrazení všech platón ských
těles. Symbolický kruh se uzavírá, ale
může pokračovat dále: platónská tělesa
se totiž dají zobrazit také ve čtyř roz měr -
né formě!

Vítejte ve čtvrté dimenzi
Čtyřrozměrná platónská tělesa poprvé po -
psal švýcarský matematik Ludwig Schläf -
li (1814–1895) již v polovině 19. stole -
tí. Zjistil, že jich existuje nikoli pět, ale
šest. Nazval je „nadstěny“: 5nadstěn,

NNaa  ppooddoobbnnéémm  pprriinncciippuu
jjaakkoo  zzllaattýý  řřeezz
vv pprraavvooúúhhlléé  ppllooššee
oobbrraazzuu  ffuunngguujjee  ttaakkéé
ssppiirráállaa  zzllaattééhhoo  řřeezzuu
vv pprroossttoorruu..  NNaaššíí
uukkáázzkkoouu  jjee  tteennttookkrráátt
zzaahhrraaddnníí  aallttáánn,,  kktteerrýý
bbyyll  oodd  ppooččááttkkuu
zzáámměěrrnněě  ttvvoořřeenn  ppooddllee
pprriinncciippůů  ppoossvvááttnnéé
ggeeoommeettrriiee..  JJeehhoo
aauuttoorreemm  jjee  aakkaaddeemmiicckkýý
aarrcchhiitteekktt  OOllddřřiicchh
HHoozzmmaann..  KKřřeehhkkáá  kkrráássaa
aallttáánnuu  vvyycchháázzíí  zz ookkoollnníí
ppřříírrooddyy  aa ccíílleenněě  ooppiissuujjee
ssppiirráálluu  zzllaattééhhoo  řřeezzuu,,
kktteerráá  jjee  pprroo  nnáázzoorrnnoosstt
vvlloožžeennaa  ddoo  ssnníímmkkuu
ddoollee..  Studio ARC..

Spirála zlatého řezu

MODERNÍ..  MMůůžžee  mmíítt  hhaallaa  vvllaakkoovvééhhoo  nnááddrraažžíí
vv OOssttrraavvěě--VVííttkkoovviiccíícchh  nněěccoo  ssppoolleeččnnééhhoo  ssee
ssaakkrráállnníí  ggeeoommeettrriiíí??  Krásná Ostrava..

VELEBNÁ..
KKaatteeddrráállaa  NNoottrree
DDaammee  vv  AAmmiieennss..

Foto: Zuzana
Musilová..
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8nadstěn (teserakt), 16nadstěn,
24nad stěn, 120nadstěn a 600nad -
stěn. Pět z nich lze chápat jako čtyř -
rozměrnou analogii konkrétních pěti
platónských těles v trojrozměrném
prostoru. Tím šestým tělesem ve
čtvr té dimenzi není nejsložitější
z nich, nýbrž 24nadstěn, který mezi
trojrozměrnými platónskými tělesy
nenachází žádný ekvivalent. I když
nám čtyřrozměrné vnímání sku teč -
nosti není vlastní, na internetu si
dnes můžete prohlédnout projekci
všech těchto těles v pohybu.

Zpátky k realitě
Zastánci posvátné geometrie zdůraz -
ňují, že v každé životní formě lze na -
lézt jednoduché geometrické vztahy,
které jen dokazují geometrickou po -
vahu vesmíru. Jednoduchými příkla-
dy z přírody jsou včelí plástve (ač
stavěné z kroužků, mají ve výsledku
tvar pravidelných šestistěnů), dů mysl -
né schránky mořských hlavonožců
loděnek (tvoří logaritmické spirály),
ale také obdivuhodná stavba
sněhových vloček, které mají formu
fraktálu. Frak tály jsou na první

pohled nejsložitější geometrické objekty,
které současná ma tematika zkoumá,
mají však často přek va pivě jednoduchou
matematickou struk turu. To vše může
být – a také je – mohutným inspirativ -
ním impulzem pro architekturu.

Zlatý řez čili božský poměr
Víte, co je „zlatý řez“? Se zlatem nemá
nic společného – snad jedině pocit
blaha, krásna a harmonie. Jde o pojem
týkající se kompozice, který se uplatňuje
v archi tektuře i výtvarném umění. Ve
dvoj rozměrném pojetí (pravoúhlý
obraz) vyjadřuje zlatý řez nalezení
klíčového bodu v ploše, aby celek
obrazu působil na lidské oko vyváženě
a dokonale esteticky (viz box vpravo).
V pra xi se používá především k umístě -
ní hlavního prvku v kompozici. Ve sta -
ro vě ku byl zlatý řez vytvořen geo met -
rickou cestou (aritmetika vycházela
z geomet rie) a posléze velmi přesně vy -
počten. Po za okrouhlení jde o roz dě lení
stran pra vi delného čtyřúhel níku v po -
mě ru 0,62 : 0,38. Pokud takto rozdělíte
všechny strany ob délníku nebo čtverce,
získáte vodorov ným a svislým spojením
vzniklých bodů tzv. zlatý bod v kom -

pozici plochy. Když povedete „zlatý
řez“ shora i zdola, zpra va i zleva, získáte
v ploše celkem čtyři zlaté body. Každý
z těchto bodů je optimální pro umístění
malých, ale hmotně působí cích prvků
v kompozici.
Geometrické nalezení zlatého řezu je
pod statně elegantnější a přesnější než
po psa ná cesta vycházející z aritmetiky.
Ale když jsme si dovolili jeden pro -
hřešek, dovol me si ještě druhý: v běžné
kompo zici pla tí, že harmonicky působí
plocha roz dělená na třetiny. Není to
„božský po měr“, ale na lidská měřítka
vcelku stačí...

Příroda je
inspirací
pro tvorbu
architektů
i výtvarných
umělců.

PROSTĚ KRÁSNÝ..  
DDoollnníí  hhřřbbiittoovv  vvee  ŽŽďďáárruu  nnaadd

SSáázzaavvoouu..  PPrroojjeekktt  JJaann  SSaannttiinnii,,  11770099..
Foto: Zdeněk Vošický, AeroArt..

Zlatý řez v obrazu

PPrraakkttiicckkoouu  uukkáázzkkoouu  ttoohhoo,,  jjaakk  ffuunngguujjee
zzllaattýý  řřeezz  vv ppllooššee  oobbrraazzuu,,  jjssoouu  ddvvaa
ssnníímmkkyy  ttééhhoožž  ––  zzaahhrraaddnnííhhoo  aallttáánnuu..
NNaa  hhoorrnníímm  ssnníímmkkuu  jjee  aallttáánn  uummííssttěěnn
vv kkoommppoozziiccii  zzllaattééhhoo  řřeezzuu,,  nnaa  ssppooddnníímm
ssnníímmkkuu  ttvvoořříí  ssttřřeedd  oobbrraazzuu..  UUmmííssttěěnníí
hhllaavvnnííhhoo  pprrvvkkuu  oobbrraazzuu  ččii  ffoottooggrraaffiiee
ddoo  zzllaattééhhoo  řřeezzuu  cceellkkoovvoouu  kkoommppoozziiccii
oožžiivvíí  aa vveeddllee  hhaarrmmoonniiee  jjíí  ddooddáá
ii ddyynnaammiicckkýý  nnáábboojj..  
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