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Lekce 1. Zrod posvátné geometrie
Geometrie a umění jsou dvě sestry, které byly počaty na úsvitu našich dějin a od té
doby se neustále rozvíjejí a ovlivňují naše životy více, než si připouštíme. Občas se
hádají (pro krásu a přesnost), ale většinou spolupracují ruku v ruce na společném díle.
Podíváme se na jejich soužití v praktickém životě od starověku k renesanci – na některé
ukázky výtvarných umění a architektury. Díky trvanlivému kameni poznamenanému
lidskou tvořivostí poznáváme, co vše z geometrie bylo známo a jak dobře to lidé
uměli využívat. Budeme pracovat starými prostředky na starých úlohách – a jen občas
užijeme něco ze středoškolských znalostí. Budeme „číst“ z obrázků, tvořit a hledat na
pomezí vlastních nápadů, „vizuální geometrie“ a kreslení. A vlastní nápady dotváříme
většinou rádi. Možná pak uvidíte geometrii v jiném světle. (I sochař musí dbát o to,
aby jeho dílo bylo „pohledné“ ze všech stran.)

Geometrie od počátku. . .

Kamkoli pohlédneme, vidíme kolem sebe „něco“. Může to být prostě tma, mlha nebo
jiný tvarově neuchopitelný jev, mohou to být neustále se měnící oblaka na obloze.
Přestože se nám proměňují před očima, o jejich tvarech již hovoříme. Nejen meteoro-
logové z nich vyčtou i jejich „pravděpodobný další vývoj“. Většinou však kolem sebe
vidíme různé objekty, které svůj tvar nemění (nebo sice podléhají změnám, ale tak
pozvolným, že to nevnímáme). Takové objekty můžeme slovně popsat, vymodelovat
v různém měřítku, nakreslit, změřit . . . Některé z těchto objektů vzbuzují naši pozor-
nost více než ty druhé. Mohou nás zaujmout třeba barvou, vůní, polohou nebo svým
tvarem. Právě zájem o určité výrazné tvary stál pravděpodobně u samého počátku
zkoumání a používání těchto objektů v praxi, které vedlo ve svém důsledku ke zrodu
geometrie a jejího rozvoje od starověku do současné podoby.

Takové výrazné a „použitelné“ rovinné tvary známe už od dětství: tvar úsečky,
kruhu, čtverce. I nyní různé společnosti používají vlastní „loga“ – geometricky jedno-
duché a přitom „pěkné, tvarově i barevně vyvážené“ obrazce (jak by řekl výtvarník)
– ve styku s veřejností, na svých reklamách i dokumentech. Jejich obdobou byly ve
starověku různé pečeti stvrzující autorství královských výnosů či majetnictví výrobku,
stáda krav atd.

Přehledné geometrické obrazce však hrály (a dosud ještě hrají) důležitou roli
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i v posvátných rituálech mnohých náboženství i drobných lidových slavností. V době,
kdy většina lidí neznala písmo, sloužily i k rychlé orientaci (kříž na budově = asi
kaple?, erb na štítu bojovníka = nepřítel?).

Obrázek 1.1: Historicky významné rituální symboly – ukázky

Zejména stavby zasvěcené bohům musely být zbudovány velmi přesně podle da-
ných předpisů (tvar půdorysu, výškové i materiálové řešení, dokonce i rituální postupy
prací na nich), „neboť to jsou příbytky boha“. Zde se postupně rodila tzv. „posvátná
geometrie“ – v podstatě geometrie, kterou lze realizovat pomocí jednoduchých pomů-
cek: kolíků, provazce a dobových znalostí geometrie (pro architekturu), předepsaných
pravidel kompozice obrazů (např. pro malbu ikon) atd. Zde všude se setkáme s geo-
metrií, kterou jste poznali většinou už na základní škole. Jen jste tehdy ještě netušili,
jak důležitá byla (a je i nyní) pro naši společnost. Tak se na ni spolu podívejme.

Egypt – řeč kamene

Lidé se vždycky zajímali o svou minulost. Zajímáme se o ni samozřejmě i my. Ale
nemůžeme říkat, že ji známe. Vždycky záleží na pramenech, které k nám promlouvají
z dávnověku. Na tom, jak jsme je pochopili. Na tom, jaké prameny jsme objevili –
a jaké ještě objeveny nebyly. Na tom, jak odborníci ty prameny ohodnotili (a jak je –
vzhledem k politice té dané doby), využili a zveřejnili. Písemné prameny pokládali
vědci dlouho za jediný zdroj poznatků. A nyní víme, že mnohé z těch písemností byly
podvrhy, že nové nálezy nás nutí přehodnotit mnohé závěry starších studií atd. Naučili
jsme se vážit si více hmotných svědků starověku. I zde ovšem záleží na materiálu, do
něhož byla vtištěna lidská práce. V oblastech, kde rostou stromy, se stavělo většinou
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ze dřeva – a to se zachová do naší doby jen tehdy, je-li stále v bažině, vodě či v per-
mafrostu. V bezlesých končinách se užíval kámen, pokud tam byl, jinak se většinou
využívala hlína. Kolem velkých řek starověkých civilizací se dodnes hojně užívá na
venkově ještě rákos ke stavbě obydlí i lodí. Nejvíce můžeme vyčíst z kamene. Kámen
s námi mluví dvěma způsoby: zachované stavby prozrazují geometrické (i estetické)
znalosti tehdejších stavitelů, do kamene vtesané reliéfy a nápisy velmi usnadnily roz-
luštění starých soustav písma i „oživení“ dávno zapomenutých jazyků a umožnily
nám částečný vhled do kultury i do soukromí tehdejších obyvatel. Vydejme se tedy
do starověkého Egypta! Právě zde se nám dochovaly četné nástěnné reliéfy zachycu-
jící obřady zakládání nových chrámů – a to obrazem i písmem. Slavnostní zahájení
stavby chrámu pro bohyni Hathoru nám dokládá reliéf z Dendery (obr. 1.2). Faraon
Merimer (zleva) drží společně s bohyní Safchet měřické pruty svázané symbolickým
napínacím lanem (měřickým provazcem) a zlaté palice k zatloukání kolíků. Nad hla-
vou bohyně je vytesán půdorys chrámu, vpravo stojí syn faraona s bohyní Hathorou.
Relief je doplněn nápisem: Žijící bůh, nádherný syn Thoftův, vychovaný vznešenou
bohyní v chrámu vládce země, napíná v radosti lano. S pohledem zaměřeným na bod
středu souhvězdí býčí kýty vytyčuje chrám vládkyně Dendery tak, jak se to dělávalo
dříve. Nejen tento nápis, ale i četné dochované stavby dokazují, že byly orientovány
podle vybraných hvězd nebo světových stran.

Obrázek 1.2: Rituální zakládání chrámu v Dendeře (Egypt, přibližně 2500 let před
naším letopočtem)

Již stavby ze 4. tisíciletí před naším letopočtem dokládají značně rozvinuté zna-
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losti geometrie. K vyměřování a orientaci zejména chrámových staveb potřebovali
tehdejší budovatelé vytyčovat obdélníky a trojúhelníky vhodných vlastností, zjistit
směr poledníku, orientovat se v souhvězdích na obloze, pracovat pomocí předkresle-
ných plánů a ctít zavedené „kánony“ (ctít doporučené poměry částí objektů k celku).
K dispozici měli zprvu jen měřický provazec, kolíky a palici k jejich zatloukání.
(Tomu dnes ve škole odpovídá pravítko bez měřítka, tužka a kružítko).

Na tomto místě musíme učinit úmluvu: vyměřením např. rohů obdélníkového
pozemku získáváme (přesně řečeno) opravdu jen pozemek tvaru obdélníku (lze říci
i „model obdélníku“), ale ne „obdélník“ v matematickém smyslu. My se však při-
držíme méně přesné, ale používané zeměměřické hantýrky a budeme hovořit o obdél-
níku, o vyměřeném čtverci atp.

Jako napínači lan

Podívejme se, co jsme schopni těmito prostředky „v terénu vytýčit“ my sami. Pomocí
kolíků můžeme vyznačit na přírodní ploše jen body, úsečku tam zakreslit nelze.
Budeme potřebovat dostatečně dlouhý a poddajný provaz (měřický provazec), několik
barevných a do špičky přiříznutých latěk k vytýčení odměřených „bodů“a palici
k jejich zatloukání do země. (Na hřišti lze tyto kolíky nahradit např. plechovkami
vyplněnými drobnými kamínky, aby se neposouvaly z místa, na dlažbě i křídou
vyznačenými křížky. To už ale neodpovídá reálnému vyměřování.) Skupina měřičů
by měla být aspoň čtyřčlenná: jeden „zeměměřič“, který plánuje a hlídá provedení
jednotlivých kroků, a tři „nosiči provazců“.

Obrázek 1.3: Vyměřování pozemků provazcem za dozoru písaře (vlevo)

Pokud si vyznačíme (např. uzly) na provaze určitou délku „provazce“ jako zá-
kladní jednotku, můžeme odměřit jeho postupným přikládáním délku zdi. Dělením
(přehýbáním) provazce získáme jeho polovinu, čtvrtinu, osminu atd. (I při výpočtech



Lekce 1. Zrod posvátné geometrie 7

pracovali Egypťané nejraději dělením „množství“ na poloviny či jeho zdvojnásobová-
ním.)

Zvolíme-li si na provazu 10 m dlouhém devítimetrovou „jednotku“, můžeme vy-
týčit obrazce (body – vrcholy n-úhelníků, dvojice rovnoběžných úseček, dvojici na-
vzájem kolmých úseček, úsečku vycházející z daného bodu a rovnoběžnou s danou
úsečkou (toto však s určitým omezením). Rozdělíme-li naši jednotku opakovaným
půlením na čtyři části, spojíme její koncové uzly a vypneme provazec, vytvoříme ko-
sočtverec, pomocí něhož lze konstrukce většiny výše uvedených úloh provést. (Všim-
něte si, jak je důležité, aby ve skupině byli aspoň čtyři členové!) Vyzkoušejte si (nejlépe
na hřišti) tyto konstrukce a popište jejich postup i omezení daná délkou provazce!

Obrázek 1.4: Tvarové proměny kosočtverce k vyměřování

Nejjednodušším a tvarově nejpevnějším n-úhelníkem je trojúhelník. Pro potřeby
zeměměřičů jsou nejvýznamnější trojúhelníky rovnostranné a pravoúhlé. Rovno-
stranný trojúhelník z provazce lze libovolně přenášet, posouvat, překlápět podle
některé z jeho stran atd. Na obrázku vidíte nejčastěji používané obrazce složené
z rovnostranných trojúhelníků nebo obrazce, které se jejich pomocí a dalších kroků
vyměřit mohou.

Obrázek 1.5: Konstrukce odvozené z rovnostranného trojúhelníku
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Čtverec a obdélníky

Konstrukci čtverce pomocí provazců lze provést několika způsoby. Vždy však musíme
sestrojit pravý úhel. Můžeme to provést přímo „na staveništi“. Výhodnější je však
jednoduchá přenosná pomůcka, kterou získáme dvojím přehnutím kousku papíru.
Elegantnější je přehnutí kruhu vystřiženého z papíru na čtvrtiny (počátek myšlenky
užívání stupnice na obvodu kruhu), ale stačí i jeho beztvarý větší útržek. Školní
trojúhelník s ryskou se zrodil jako pomůcka pro rýsování u nás v Čechách kolem roku
1950 a ještě v roce 1975 v Berlíně děti ve škole tento „vynález“ nepoužívaly a kolmice
k přímkám konstruovaly pomocí kružítka. Nejpřesnější konstrukce čtverce v terénu
začíná vytýčením dvojice úseček navzájem kolmých.

Obrázek 1.6: Konstrukce čtverce – různé postupy

Má-li být stavba tvarově harmonická, používají architekti zpravidla určitou sestavu
rozměrů i vzájemných poměrů velikosti částí a celku (např. oken a celé stěny), které
jsou odvozeny geometricky ze základních obrazců. Pro starý Egypt byl velmi důležitý
obdélník složený ze dvou čtverců. Z takového obdélník lze vyčíst nejen velikost
jednotky (strana čtverce), její dvojnásobek (delší strana obdélníku) a délku jeho
úhlopříčky.

Obrázek 1.7: Obdélník ze dvou čtverců a dělení jeho úhlopříčky na třetiny
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Obdélník užívaný v architektuře i umění

Obdélník ze dvou čtverců sloužil i k odvození dalšího obdélníku, který byl užíván také
již v době předcházející stavbě pyramid. Jeho konstrukce je snadná nejen s pomocí
kružítka, ale i s provazci. Setkáváme se s ním na stavbách i obrazech od starověku
po současnost a setkáme se s ním i my. Sestrojíme-li podle obrázku 1.8 bod dělící
delší stranu výchozího obdélníku (tzv. zlatý řez úsečky), získáme rozměry obdél-
níku s pozoruhodnými vlastnostmi (tzv. zlatého obdélníku), kterého si povšimneme
podrobněji.

Obrázek 1.8: Konstrukce zlatého obdélníku

Je možné, že zlatý obdélník byl „objeven náhodou“ (jako mnoho objevů v naší
historii) a teprve později se ukázalo, jak význačnými vlastnostmi se může chlubit.

Při hledání řešení různých úloh často používáme analogie. Nemůžeme se na
ně spolehnout, protože často vedou k chybným tvrzením. Občas však bývají velmi
užitečné, dovedou nás k nápadu (ovšem pokud jejich „výsledný závěr“ důkladně
ověříme). Zkusme to také! Všichni známe kancelářský papír „formátu A4“. Je to
obdélník velikosti vašich větších školních sešitů. Jeho tvar nebyl zvolen náhodně. Byl
odvozen z obdélníku A0, který má obsah 1 metr čtvereční a délky stran v poměru délek
strany a úhlopříčky čtverce. Pokud takový obdélník rozdělíme na dva obdélníky střední
příčkou kolmou na delší stranu obdélníku, získáme dva shodné obdélníky formátu A1.
Rozdělením jednoho z nich stejným způsobem získáme obdélníky formátu A2 atd.
Takové dělení je provedeno na obr. 1.9a – a teoreticky by se mohlo v dělení pokračovat
dále. Všechny takto vytvořené obdélníky jsou si navzájem podobné. Abychom dělení
dali jistý řád, jsou zde zakresleny i úhlopříčky, které postupně vytvářejí lomenou čáru.
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a) b)
Obrázek 1.9: Dělení obdélníku kancelářského papíru

Na sousedním obrázku 1.9b jsou vyznačené dva trojúhelníky – 12P a 34P, které
jsou stejnolehlé podle bodu P – středu stejnolehlosti. Tedy i úsečky 12 a 34 jsou
stejnolehlé podle bodu P a je vidět, že délka úsečky 34 je polovinou délky úsečky 12.
Ovšem i dvojice trojúhelníků 23P a 45P a další jsou ve stejném vztahu.

Použijme podobný postup pro zlatý obdélník. Z předchozího obdélníku jsme
oddělovali obdélníky stejného tvaru. Oddělíme-li ze zlatého obdélníku ABCD (viz
obr. 1.10a) zlatý obdélník EBCF , zůstane „zbytek“ – tedy čtverec AEFD. Pokračo-
váním tohoto postupu dostáváme řadu zmenšujících se čtverců i zlatých obdélníků.
Na obr. 1.10b jsou vyznačeny úhlopříčky čtverců (tvoří lomenou čáru) a střed stejno-
lehlosti dvojic úseček (např. úseček AF – JH, FH – JL atd.) podobně jako při dělení
předchozího obdélníku (obr. 1.9a,b). Protože jsou všechny úhly v bodech zlomu čáry
pravé, snadno zjistíme, že pro délky jejích částí platí: AF = FH+HJ, FH = HJ+JL
atd. Dostáváme celou posloupnost úseček od nejmenší úsečky QM, přes úsečky ML,
LJ, JH, HF , až FA, jejichž délka pravidelně „roste“. Můžeme tedy zapsat, že platí:
Poměr délek menší k větší části úsečky dělené zlatým řezem je stejný jako poměr
délky větší části úsečky k délce úsečky celé. (Graficky to lze naznačit jednoduše
více způsoby. S početním aparátem se ve starověké praxi moc nepracovalo, vše se
„vykoukalo“ z obrázků. To ovšem neznamená, že to „koukání“ postrádalo logiku.
„Dobře“ číst obrázky znamená přemýšlet s pomocí obrázků – a to se naučíme jejich
používáním a tvořením.)
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a)

b)
Obrázek 1.10: Dělení zlatého obdélníku

Osiridův trojúhelník

Veškerá činnost, která ve starověku souvisela s budováním svatyní, byla svým způ-
sobem „posvátná“ a posvátnými byly i jisté poměry délek a geometrické tvary při
vyměřování a stavbě používané. Jedním z nejdůležitějších obrazců byl bohu zasvě-
cený „Osiridův trojúhelník“. Jde o pravoúhlý trojúhelník se stranami 3, 4 a 5 jednotek.
Dobře se konstruuje – a navíc součet jednotek jeho stran (tedy obvod) dává číslo 12,
které samo bylo základem egyptské měrné soustavy (a hraje důležitou roli do dnešní
doby). Tento trojúhelník (viz obr. 1.11) je vložený do obrazce, z něhož lze vyčíst
několik důležitých poměrů. Obrazec sám vychází z kruhu s průměrem 12 jednotek.
Osiridův trojúhelník CDE se stranou CE na vodorovném průměru kruhu se dotýká
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vrcholem D úhlopříčky (nedokresleného) obdélníku se stranami 6 a 12 jednotek (spo-
jení dvou čtverců). Další (také nedokreslený) obdélník ACDQ s úhlopříčkou AD je
doplněn konstrukcí zlatého řezu úsečky AC – bodem B. Při pečlivém rýsování ob-
rázku zjistíme, že body B a E „téměř splývají“. Tady je důležité to slůvko „téměř“.
Úsečka AE měří 5 jednotek, ale úsečka AB přibližně 4,99 jednotek. Ve starověku to
možná nevěděli. (I mnozí současní umělci používají místo zlatého řezu jen přibližnou
hodnotu – často právě 5/8 celkové délky úsečky – při řešení kompozice díla.)

Obrázek 1.11: Posvátný obrazec – Osiridův trojúhelník v geometrické síti

Geometrických obrazců, které stanovovaly poměry a z nichž se „odebíraly míry“
pro jednotlivé části stavby, reliéfu či obrazu, existuje více. S některými se setkáme
v dalších lekcích.
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Cvičení a úlohy k lekci 1

1) Zjistěte, jaký symbolický význam měly aspoň čtyři obrazce na obr. 1.1! Nakreslete
a vysvětlete aspoň dva další symboly podobného významu z našeho kulturního
prostředí! (10 bodů)

2) Vyřízněte ze silného papíru kruh o průměru nejméně 40 cm a vyznačte v něm dva
kolmé průměry. Na nich blízko koncových bodů připevněte „hledí“ (svislé úsečky
nebo úsečka a průzor – špejle, papír atp.). Tím získáte „přístroj k vytyčování
pravých úhlů“ – jakýsi předobraz „dioptry“, z níž se později vyvinuly přístroje
topografů. Touto pomůckou a provazcem vytyčte dva čtverce podle naznačeného
postupu z obr. 1.6. (15 bodů)

3) Narýsujte si obr. 1.7, popište vrcholy obdélníku a další vyznačené body na obrázku.
Dokažte, že tato konstrukce dělí úhlopříčku obdélníku na třetiny. Pomocí této
konstrukce sestrojte devítinu delší strany obdélníku a zapište postup. (10 bodů)

4) Zkonstruujte zlatý obdélník ZO (viz obr. 1.8). Jeden z jeho vrcholů zvolte za střed S
stejnolehlostí a sestrojte obraz ZO: a) polovičních rozměrů, b) dvojnásobných
rozměrů. (Úhlopříčky všech ZO leží na jedné přímce.) Pro obě úlohy existují dvě
řešení, pro první narýsujte oba způsoby. (20 bodů)

5) Vyhledejte zlaté obdélníky na architektuře z velkého obr. 1.12! (Návod: Na
průhlednou folii si přerýsujte zlatý obdélník s jednou úhlopříčkou a prodlužte
obraz této úhlopříčky a jedné strany obdélníku. Získáte tak „redukční úhel“ k rych-
lému ověřování tvaru obdélníků.) Zlaté obdélníky zvýrazněte pastelkou a obrázek
zašlete! (20 bodů)



14 Krása geometrie (Alena Šarounová)

Obrázek 1.12: Zlaté obdélníky v architektuře
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6) Do zlatého obdélníku ABCD na obr. 1.13 je počítačem zakreslena tzv. zlatá spirála.
Později se k ní ještě vrátíme. Zatím si dobře obrázek prohlédněte a zkuste nalézt
něco geometricky zajímavého a popsat svůj objev. (Nápověda: Všimněte si trojice
úseček T P, UP a V P a trojice úseček XP, Y P a ZP.) (25 bodů)

Obrázek 1.13: Zlaté obdélníky v architektuře



Lekce 2. Pokrývání roviny
V praxi se často setkáváme s úlohami, které vedou k vyhledání vhodných tvarů
vyplňujících danou plochu nebo prostor. Jde např. o „vydláždění“ dané plochy dlaž-
dicemi, či „rozřezání“ daného tělesa na díly určitých vlastností. Geometricky to lze
popsat jako „vyplnění daného prostoru útvary bez jejich překrývání a bez mezer“.
Hovoříme o pokrývání roviny (teselace) stereotomii (tedy o „řezání prostoru“). Jed-
notlivým prvkům, kterými rovinu či prostor vyplňujeme, říkáme „buňky“ (cely), ale
v praxi se hovoří většinou o dlaždicích či kamenech, protože právě ve stavebnictví se
takové úlohy nejčastěji řeší. . . . Zatím jsme tvary těchto dlaždic nijak neupřesňovali.
Tuto úlohu totiž běžně „řeší“ nejen člověk, ale i příroda kolem nás. Těla se skládají
z buněk, kůra stromů se dělí na plátky, těla ryb jsou kryta šupinami, zdivo skládáme
z cihel . . . Naše krajina je rozdělena na řadu parcel nejrůznějších velikostí a tvarů.
Může jít i o jisté virtuální „dělení“, které prostým okem pozorovat nelze . . . .

Možnosti takových dělení jsou nepřeberné. Může jít o geometrické dělení kruhu
(obr. 2.1), o dláždění podlahy různými n-úhelníky (obr. 2.2, 2.3) či vyplnění plochy
plísní na živné půdě v laboratoři rozrůstajícími se koloniemi plísní (obr. 2.4). I po-
litické rozdělení naší republiky na kraje je takovým „pokrytím plochy“. V mapách
jsou zakresleny hranice krajů. Jejich průběh je ovlivněn historicky, přírodními pod-
mínkami, průmyslem, početností obyvatelstva, dopravními sítěmi atd. Ideální hranice
z lomených čar by teoreticky byly výhodnější, kratší a přehlednější, v praxi je však
zcela nepoužitelná.

Obrázek 2.1: Dělení kruhu

16
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Obrázek 2.2: Tvarově okrasná dlažba Obrázek 2.3: Tvarově okrasná dlažba

Obrázek 2.4: Postupný růst kolonií plísní

Ornamenty a mozaiky

Už sám název ORNAMENT (z latinského „ornare“ – zdobit) odkazuje na možnost
uměleckého přístupu k jeho tvorbě. Každý ornament je vytvořen podle určitých pravi-
del opakování svých částí, tedy užíváním geometrických zobrazení známých ze školní
geometrie.

Nejjednodušším ornamentem je frýz – ozdobný pás, na němž se v pravidelných
rozestupech opakují stále stejné motivy, Pokusy o takový ornament vyrytý do kosti
lovné zvěře, proužky na keramice či tkané ozdobné pruhy textilií jsou známé z dáv-
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nověku. Pomocí šablon jimi byly vyzdobeny významné stavby egyptských faraonů
stejně jako novorenesanční palác hudby – Rudolfinum – v Praze. Jednoduché frýzy
vidíte na obr. 2.5.

Obrázek 2.5: Frýzové vzory

Ornamentem celoplošným (např. dlažba sálu, potisk textilie atp.) je tapeta. Te-
oreticky by mohla pokrýt „rovinu“, ale ve skutečnosti jde o předem vymezenou
plochu. I tapeta vzniká opakováním určitého motivu, který je však tentokrát posou-
ván dvěma různými směry (obr. 2.6). Tapety dovedli k dokonalosti Maurové v paláci
Alhambra v Granadě. Objevili (a v praxi provedli) všech 11 teoreticky možných tříd
jejich vytváření. Tapetové vzory se nanášejí na plochu buď malířským válečkem nebo
destičkami s vyřezaným vzorem (např. potiskování modrotiskem).

Obrázek 2.6: Tapetové vzory
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Třetím typem ornamentu je rozeta. Jde o kruhový obraz (v praxi okno katedrály,
malovaná miska, kolo s loukotěmi, indická mandala atp.). K jejímu vytvoření musíme
přibrat k posouvání ještě otáčení (viz obr. 2.7). Pokud použijeme i osovou souměrnost,
stává se „základním motivem“ celá dvojice vzor – obraz (zde rozeta vlevo).

Obrázek 2.7: Rozety vytvořen postupnou rotací základního motivu

Různými kombinacemi těchto ornamentů (často s dalšími doplňky) vzniká vol-
nější výtvarné dílo – ornamentální mozaika (obr. 2.8). Mozaikou je však i „obraz
vytvořený z jednobarevných plošek“ rozličných tvarů a bez ornamentů (obr. 2.9).
Typickou ukázkou kombinací mnoha možností ornamentální výzdoby s mozaikami
bývají barevná okna katedrál zobrazující biblické postavy atp.

Obrázek 2.8: Ornamentální mozaika (Florencie) a okenní výplň gotického okna
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Obrázek 2.9: Gotické chrámové rozety

Jednodruhové dlaždice

Zkusme si vytvořit vlastní dlaždice se zajímavými tvary či potisky. Pro tvorbu frý-
zového pásu stačí navrhnout jednoduchou dlaždici (nejlépe obdélníkovou), jejímž
posouváním vyplníme pruh určený frýzu. Několik možností nabízí obr. 2.10.

Obrázek 2.10: Dlaždice vhodné pro kladení frýzového vzoru
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Pro tapetový vzor je výhodné vycházet ze základní sítě. Dlaždice na obr. 2.11
vycházejí z obdélníkové sítě. Protože k sobě musí po všech stranách při kladení
dokonale přiléhat, jsou protilehlé strany obdélníku deformované shodně. V praxi by
se neosvědčila dlaždice s ostrými rohy (snadno se odlomí).

Obrázek 2.11: Jednoduché proměny tvaru dlaždic

Ze čtverce můžeme odvodit i dlaždice roztodivných tvarů pomocí středové sou-
měrnosti. Pro konstrukci je vhodný papír se čtvercovou sítí. Postup proměny tvaru
dlaždice na dlaždici tvaru „ptáka“ je patrný z obr. 2.12.

Obrázek 2.12: Postup konstrukce členité dlaždice ve čtvercové síti

Určitou variabilitu vzorů při zachování čtvercového tvaru dlaždic docílíme jejich
pokreslením. Zvolíme-li pro ně vhodný vzor, pak jejich různým sestavováním do
čtverců dvojnásobné velikosti můžeme získat zajímavé obrazové variace (viz náčrtek
několika možností na obr. 2.13). Jejich množství závisí na zvolené kresbě původní
dlaždice.
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Obrázek 2.13: Různé kladení čtveřice dlaždic do větších středově souměrných
čtverců

Těmito ukázkami jsme výtvarné možnosti dlaždic zdaleka nevyčerpali. Potká-
váme se běžně se zámkovou dlažbou na cestách. Původní žulovými kostkami dlážděné
chodníky bývaly často ornamentálně ozdobeny různobarevnými vzory (jejich po-
zůstatky se zachovaly ještě v historických jádrech měst), kamennými deskami jsou
vydlážděna mnohá veřejná prostranství. Tapetami papírovými, textilními či na zeď
namalovanými se zdobily síně hradů a zámků a užíváme je i my. (A to jsme se ještě
nepodívali na plochy nerovinné . . . )

Pár slov k zamyšlení

Také v přírodě vidíme tendenci živých organismů pokrýt každý vhodný prostor a roz-
šiřovat území, které je jejich domovem. Už jsme se zmínili o růstu plísní. Kdybychom
netušili, do jaké podoby se ustálí hranice s jejich sousedy, mohli bychom postupovat
jako tvůrci časosběrných dokumentů, tj. po určitých skocích zachycovat okamžitý
stav vývoje a z porovnávání výsledků upřesňovat svou teorii o budoucím vývoji. Na
obr. 2.14 je takový časový sled zachycen pro případ tří kolonií plísní, které se začaly ze



Lekce 2. Pokrývání roviny 23

stejně malých jader rozvíjet ve stejný okamžik a stejným tempem po své ploše. Pokud
se nesetkají, šíří se rovnoměrně všemi směry. (My samozřejmě v tomto případě víme,
jak budou jejich hranice vypadat, ale neuškodí vyzkoušet si tuto metodu v praxi.)
Kružnice i jejich obloučky na obrázku jsou jakési časové vrstevnice. Podobně jako na
mapě je můžeme okótovat (třeba postupně stav po hodinách).

Obrázek 2.14: Experimentální hledání hranic plísňových kolonií

Prostorovou variantou pokrývání roviny je „rozdělování prostoru“. Hranicemi
mezi částmi roviny jsou „čáry“, hranice částí prostoru jsou plochy. I takové vzduchové
bubliny se řídí přesnými pravidly. Tvar každé z nich se řídí geometrickými i fyzikálními
podmínkami (roztažnost obalu, velikost tlaku vzduchu v bublině, vítr v prostředí, kde
se vznáší, teoreticky i gravitace atp.), ale výsledkem za bezvětří bývá téměř koule
a její hranicí kulová plocha. Pokud se dvě bubliny potkají a přežijí setkání, je jejich
společnou hranicí na chvilku kruh. Ten ovšem brzy praskne a obě bubliny se spojí do
jedné větší – opět kulové. (Varianta na misce vody s kapkami oleje ukazuje v rovině
totéž.)

I lidské společenství žijící na „ploše Země“ se dělí na různé skupiny, na různé
kultury a různě silné celky. I my tvoříme hranice – a to na mnoha úrovních. Tedy I na
nás se tedy vztahují zákonitosti „pokrývání“. Mysleme na to!
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Galerie

Jedno čínské přísloví praví: Lepší jeden obrázek než tisíc slov. Je však třeba doplnit
dobrý obrázek. Z dobrého obrázku se dá zjistit mnoho informací, ale i tomu se musíme
učit. Dobře číst obrázky je prospěšné umění. Mohou nás poučit, inspirovat, pobavit,
můžeme je dokreslovat (to bývá uklidňující zábava), vytvářet . . . V této mini-galerii
obrázků, které nějak souvisí s pokrýváním roviny, vás možná také některý zaujme
a vyzve k doplnění . . . Jak s nimi naložíte závisí jen na vás.



Lekce 2. Pokrývání roviny 25



26 Krása geometrie (Alena Šarounová)



Lekce 2. Pokrývání roviny 27



28 Krása geometrie (Alena Šarounová)



Lekce 2. Pokrývání roviny 29



30 Krása geometrie (Alena Šarounová)



Lekce 2. Pokrývání roviny 31

Cvičení a úlohy k lekci 2

1) Frýzový vzor se vytváří mnoha způsoby. Geometricky „přesný“ lze konstruovat
pravítky a kružítky nebo na počítači, rychleji pomocí razidel se základním vzo-
rem, pokud přesně odměříme vzdálenost jeho „posunu“. Odedávna rozšířenou
„technikou“ je ruční kreslení vzoru (proužky na kraslicích, malovaném nábytku,
architektuře atd.) nebo jeho vytkávání do látky (proužky, krojové stuhy aj.). Často
vznikne mimovolně jako stopa po pneumatice, stopy chodce ve sněhu, křivka EEG
při pravidelné funkci srdce. Vyfotografujte pěkný středně složitý frýz a ručně (bez
rýsování) nakreslete vlastní variantu tohoto vzoru. (Hudebník by napsal „variaci
na dané téma“.) Oba frýzy vytiskněte na jeden papír a porovnejte jejich působivost.
(Výsledný obrázek zašlete.) (15 bodů)

2) Tapetový vzor se na stěny nanáší zpravidla malířským válečkem. Navrhněte vhodný
tapetový vzor na papírový obdélník (po přenesení vzoru na plastický materiál se
lepí na váleček). Technické podmínky: a) Váleček má průměr 7 cm a šířka záběru
je 18 cm. b) Jednotlivé části vzoru při jeho postupném nanášení na sebe musí dobře
navazovat. (Svůj návrh zašlete s případným komentářem.) (25 bodů)

3) Rozety jsou velmi působivým výtvarným prvkem. V praxi je vídáme téměř denně
– od knoflíků na kabátě po gotická kruhová okna. Právě s gotickou rozetou lze
provést menší experiment. Vyhledejte a ve dne vyfotografujte jednodušší rozetu –
chrámové okno – zvenčí i zvnitřku kostela. Porovnejte oba obrázky a popište, čím
se nejvíce od sebe liší. (Fotografie i poznámky zašlete.) (15 bodů)

4) Proveďte geometrický rozbor okna z předchozí úlohy. Popište, případně rozkreslete
žebra rozety. (Nápověda: gotické kružby vycházely zpravidla z kružnicových sítí.)

(25 bodů)

5) Ve čtvercové síti navrhněte tvary tří dlaždic pro tři tapetové vzory a načrtněte části
těchto vzorů (vždy aspoň ze čtyř dlaždic – viz obr. 2.11) (20 bodů)
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Již ve starověku . . .

Nejstarší doklady o vytváření „rysů“, tedy geometrických obrázků, které sloužily k za-
chycení představ o budoucích stavbách či obrazech a umožňovaly snadnější domluvu
mezi mistrem a jeho pomocníky při realizaci vlastního díla, nám dochovaly skalní
stěny na staveništích starého Egypta, mramorové desky s půdorysným plánem města
Říma i obrazy donátorů významných staveb (nejčastěji chrámů), v jejichž rukou bývá
„model budoucí stavby“ či část rysu na svitku papíru. Jednoduchou pomůckou pro
vhodné rozvržení částí kreseb (plánků, obrazů) i výsledných staveb i celých areálů je
čtvercová síť. Bývá patrná na rysech i pod vrstvami barev na obrazech až do našich
časů.

Čtvercová síť jako podklad narýsovaného půdorysu domů, kompozice návrhu
obrazu atp. umožňuje snadné přenesení obrazu na jiné plochy, jejich zvětšení či
zmenšení změnou velikosti čtverců sítě i přesnější kontrolu vyměřených složitějších
obrazců v terénu (přesnou polohu bodů, které na plánku leží na čarách sítě). Díky
trvanlivosti kamene i papyrových svitků v suchém pouštním prostředí se dochovala
např. nedokončená přípravná kresba rybáře lovícího ryby kopím ve čtvercové síti
(obr. 3.1a) a papyrus s nárysem a půdorysem sfingy ve stejné síti (obr. 3.1b), jehož
kvalita se blíží technickým rysům o více než 1000 let pozdějším. (V obou případech
jsou zvýrazněny objekty kresby.)

a) b)
Obrázek 3.1: Dochované starověké „technické výkresy“ k realizaci obrazu a sfingy

32
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Čtvercová síť sloužila nejen k obrazové dokumentaci představy o obrazu či soše,
ale také při realizaci příslušného díla. Chrámy, sochy, reliéfní výzdoby ohromných
ploch – stěn hrobek i svatyní – nemohli dělníci pro jejich velikost budovat postupně,
protože by se dokončení díla jejich zadavatel zpravidla nedočkal. Aby se mohla
stěna vyzdobit rozlehlým obrazem, bylo nutné návrh v potřebném zvětšení přenést na
plochu. Pak podle plánku mohli třeba malíři pracovat na mnoha místech současně.
Stejně tak veliké sochy, které se skládaly z menších částí, byly společným dílem mnoha
kameníků, kteří pracovali podle plánu.

Na obr. 3.2 vidíme nedokončenou královskou hlavu s naznačenou čtvercovou sítí
a ryskami k odměřování a možný postup tesání plánované sfingy z obr. 3.1 užitím
průmětů z plánku a doplňováním čtvercové sítě (napínání provazů či latě) k odměření
hloubky odsekávání kamene. (Neznám sice sochaře, který by tuto metodu experi-
mentálně vyzkoušel, ale podobné problémy řešili kameníci i při stavbě gotických
katedrál.)

Obrázek 3.2: Užití čtvercových sítí v kamenických hutích starého Egypta

Ve škole jste psali početní úlohy do sešitu se sítí tvořenou čtverci o délce strany
1 cm. Tato síť vám pomohla nejen vodorovně psát, ale také správně zapisovat číslice
pod sebe při písemném počítání. Při zobrazování grafů funkcí v kartézské soustavě
souřadnic všechny body s celočíselnými souřadnicemi tvoří „bodovou mřížku“ vr-
cholů čtvercové sítě. Běžně se užíval i milimetrový papír pro přesnější nákresy. Na
obr. 3.3 je ve čtvercové síti zakreslena jednoduchá budova i její zvětšený obraz. Do ob-
razu, jehož velikost chceme změnit, nejprve vkreslíme čtvercovou síť. Pak narýsujeme
síť požadované velikosti a do ní vkreslíme podle vzoru důležité a snadno přenosné
body obrazu. Poté už „tvořivě“ doplníme potřebné části čar.
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Obrázek 3.3: Zvětšení obrazu pomocí čtvercové sítě

Jednoduché proměny čtvercové sítě

Jedna z možností, jak lze užít čtvercovou síť v malířství zobrazil ve své knize Albrecht
Dürer. Na rytině se malíř dívá skrze čtvercový dřevěný rám se čtvercovou sítí napnu-
tých provázků. Stejná síť nakreslená na papíru leží před ním. Chce zde nakreslit přesně
to, co jeho oko vidí za svislým rámem na stejná místa v síti na stole. Proto hledí neu-
stále pevným průzorem. Vybere si na pozorovaném objektu výrazný bod X a zjistí, na
kterém místě svislé mřížky ho „vidí“. Na stejné místo pak jeho obraz vyznačí v síti na
stole. (Geometr by napsal: Malíř vyhledal průsečík promítacího paprsku XO bodu X
s průmětnou – rovinou obrazu. Bod O je „oko“ – střed promítání v perspektivě.) Toto
vše mnohem rychleji provádí nyní fotograf.

Obrázek 3.4: Dürerova studie lineární perspektivy – konstrukce bodů obrazu
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Jinou možností, kterou provázkový rám poskytuje, je jeho deformace. Tou nejjed-
nodušší je přeměna na kosodélník. Máme-li ve čtverci nakreslenou kružnici, změní
se její tvar na elipsu, jak to znáte z obrázků těles v učebnici (obr. 3.5).

Obrázek 3.5: Konstrukce k náčrtku elipsy pomocí obrazu čtvercové sítě

Provedeme-li odvážnější deformace, dostaneme se k zajímavým výsledkům.
I v případě, že všechny úsečky původní čtvercové sítě se zobrazí zase na úsečky,
mohou se některé úsečky obrazu prohnout a obráceně některé původní křivky obrazu
se zobrazí na úsečky, jak vidíme na obr. 3.6.

Obrázek 3.6: Deformace čtvercových sítí s jednoduchými obrázky – žákovské práce
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Větší čtvercové sítě ze silnějších latěk můžeme promítnout silnou baterkou na
různé plochy a pozorovat, jak se jejich stíny mění. Toho často obecněji využívají
i fotografové (stíny mříží, deformace obrazu na prohnutých zrcadlech atp.)

Obrázek 3.7: Teoretická studie – malba na klenbě pomocí průmětů sítě s obrazem

Proměny rovinných grafů změnami jednotek na osách

Tento odstavec už podle svého názvu zdánlivě vybočuje z našich ukázek starých
objevů a metod praktické geometrie. Je to však jen zdánlivý dojem. Stejně jako
v předchozích ukázkách proměn sítí a obrázků do nich vkreslených můžeme pracovat
s výrazně „matematickým materiálem“. I zde platí známé úsloví: Všechno souvisí se
vším. I zde se však přidržíme praxe starých umělců a téměř vše budeme konat „ručně“.

Ve školní matematice zobrazujete obvykle grafy funkcí pomocí dvou navzájem
kolmých os se stejně velikými jednotkami. Nejen v odborné literatuře se velmi často
setkáváme s grafickými obrazy popisujícími výsledky různých vztahů (čas – rychlost,
věk – výška, délka trasy – převýšení . . . ). Můžeme volit různé jednotky: jednotku pro
osu x, a jinou pro osu y. Pokud na „celé“ ose x užíváme stále stejnou jednotku, říkáme,
že na ose x máme lineární stupnici. Kdyby se zde jednotky postupně proměňovaly
(ať už podle nějakého pravidla či náhodně – výsledky pokusů aj.), jde o stupnici
nelineární.

Chceme-li zvýraznit proměny funkčních hodnot, můžeme při zachování jednotky
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na ose x zvětšit jednotku na ose y. Podobně se upravují i schémata např. turistické trasy,
aby vynikly třeba náročné úseky se stoupáním k sedlu stezky. (Totéž, ale tentokrát
nad celou rovinou se sítí, se užívá při lisování plastických map, kde by naše horstva
na mapě státu pro nepoměr rozlohy země a převýšení kopců vůbec nevynikla.)

Obrázek 3.8: Anamorfóza části grafu paraboly na úsečku – grafický postup
konstrukce

Další výhodnou proměnu sítě čar můžeme sledovat na „praktické ukázce“
(obr. 3.8). Dejme tomu, že shromažďujeme a hodnotíme velké množství naměře-
ných dat. Vidíme, že v rozsahu našich měření se blíží zobrazení naměřených hodnot
k parabole. Kdybychom chtěli geometricky co nejlépe odhadovat pravděpodobné hod-
noty v „mezičasech měření“, museli bychom počítat s tím, že úsek paraboly, kolem
kterého se naše hodnoty pohybují, je prohnutý. Mnohem přesněji a jednodušeji lze od-
hadovat (interpolovat) data z lineárního grafu. Pokusíme se proto přetvořit potřebnou
část grafu paraboly na úsečku. Na obrázku je náčrtek tohoto postupu na pracovním
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listu z jedné letní školy pro středoškoláky. Na obou osách jsou lineární jednotky, na
ose y menší než na ose x. V této soustavě je zakreslena část paraboly. Protože nás zají-
mají funkční hodnoty nad intervalem (0,5), proložíme počátkem a např. bodem f (5)
přímku, na kterou převedeme body z oblouku paraboly. Šipky na obrázku naznačují
„cestu“ od bodu 4 na lineární ose k bodu 4 naší nové hledané stupnice. (Tento postup
provádíme v případě, že neznáme početní vyjádření hledané stupnice. V praxi se užívá
stupnice logaritmická, kvadratická, projektivní atp.)

Užití sítí k náčrtkům v lineární perspektivě

Obrazy čtvercových sítí jsou výbornou pomůckou při tvorbě návrhů i konečných zpra-
cování obrazů v lineární perspektivě. Na obr. 3.9 vidíme tři často užívané kombinace
sítí. První budí dojem pohledu do sálu se čtvercovou dlažbou na podlaze, stěnách
i stropě, druhá je „pohled do rohu této místnosti“ a třetí podporuje kresbu budov na
pravoúhlém půdorysu. Pomáhají nám odhadovat na obraze výšku postav i architektury
a jejich viditelné části (např. dlaždice na podlaze nebo trámoví na stropě) vyvolávají
silný dojem prostoru.

Obrázek 3.9: Užití čtvercových sítí ke kresbám v lineární perspektivě
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Cvičení a úlohy k lekci 3

1) Na obr. 3.3 je vlevo zobrazen domek ve čtvercové síti a vpravo jeho „zvětše-
nina“. Zjistěte koeficient zvětšení příslušné čtvercové sítě. Kde se s tímto typem
zvětšování setkáváme v praxi? Uveďte aspoň dva příklady. (10 bodů)

2) Narýsujte čtverec o straně 6 cm a vyznačte v něm čtvercovou síť. Pak tento čtverec
i se sítí „proměňte“ na lichoběžník. Ve čtverci zakreslete úhlopříčky a kružnici
jemu vepsanou a pomocí sítě překreslete jejich obrazy do lichoběžníku. (15 bodů)

3) Ještě jednou nakreslete lichoběžník z úlohy 2. Do něho vepište co největší kružnici
a barevně její obraz překreslete do původního čtverce. (Čím hustší síť máte, tím
přesnější bude váš odhad tvaru hledané křivky.) (20 bodů)

4) Prohlédněte si prasátka na obr. 3.6. Je to dílo žáčků sedmých ročníků ZŠ z roku
1974 na letním matematickém táboře. Porovnejte použité sítě a jejich vlastnosti.
V jednom obdélníku jsou dodrženy pravidelné rozestupy všech čar sítě, ve druhém
už ne. Křivková síť může být zakreslena v podstatě libovolnými křivkami, které ctí
pořadí a počty průsečíků s ostatními křivkami sítě. Mohou to být části grafů ma-
tematicky zadaných funkcí s měnícími se parametry, ale i experimentálně zjištěné
křivky z technické praxe atd. (Pokud máte po ruce křivítko, snadno takové sítě vy-
tvoříte vhodnou volbou čar.) Do sítě 10×10 čtverců zakreslete vlastní obraz a do
vaší vlastní „křivkové sítě“ ho překreslete. Oba obrázky vyfotografujte a zašlete do
společné „galerie“. Můžete ho také vybarvit světlými poloprůsvitnými barvami,
aby jeho dojem prohloubily. (25 bodů)

5) Narýsujte obdélníkovou síť z obr. 3.9. Všimněte si, že všechny její úsečky, které
nejsou svislé nebo vodorovné, směřují do vyznačeného bodu H. Jsou to obrazy
úseček kolmých k rovině papíru (a malířova plátna). Vodorovná úsečka procháze-
jící bodem H je obrazem horizontu. S těmito základy lineární perspektivy jsme
se seznamovali v hodinách výtvarné výchovy ještě na základní škole a pak jsme
„v terénu“ zkoušeli nakreslit okolní domy. Zkuste do vaší obdélníkové sítě zakreslit
nábytek v místnosti a nějakou postavu. (30 bodů)
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Nejen v geometrii, ale i v běžném životě, se nám jako vzácné, svým způsobem výji-
mečné objekty jeví jen ty, které zpravidla často nevídáme, které jsou (lidově řečeno)
„nedostatkovým zbožím“. Málokdy oceňujeme vlastnosti jevů i objektů, s nimiž se
setkáváme každodenně. Neuvědomujeme si jejich význam, jejich přínos pro naše
prostředí a pro náš život. Takovým obecně nedoceněným geometrickým objektem je
kružnice. Matematici, filosofové, technici i výtvarní umělci však o jejím důležitém
postavení v naší kultuře nepochybují. Budeme se nyní i my věnovat kružnici, některým
jejím vlastnostem, jejím využitím v praxi a křivkám, které jsou z ní odvozeny.

Trojice výjimečných křivek

Klasické technické obory se dělily na stavebnictví a strojírenství. Údělem stavbařů je
většinou budování pevných objektů vyhovujících z hlediska užitečnosti, fyzikálních
zákonů a často i estetického dojmu z realizovaného díla. Výsledkem práce strojařů jsou
však objekty pohyblivé, a proto je pro ně důležitá i kinematická geometrie zabývající
se ve svém důsledku vzájemnou souhrou pohybů různých součástí daných strojních
mechanismů (nyní i roboty na montážních linkách v továrnách atp.).

Konstrukce kružnice je po konstrukci přímky nejjednodušší a nejpřesnější kon-
strukcí křivky. O kružnici i přímce se psalo ve starších učebnicích jako o křivkách
„pošinovatelných“, což znamenalo, že se mohou posouvat samy po sobě. (To je nutné
v technice např. při pohybu pístu ve válci, při otáčení hřídele v kruhovém otvoru
pro osu atp.) Poslední takovou křivkou je šroubovice, bez níž by nemohly existovat
šrouby a matice a s točitým schodištěm s rovnoměrným stoupáním bychom se také
nesetkali. Tyto tři křivky – přímka, kružnice a šroubovice – mají jednu důležitou
vlastnost: jsou ve všech svých bodech „stejné“ (viz obr. 4.1). Matematicky řečeno
mají ve všech svých bodech stejnou křivost a šroubovice jako prostorová křivka i tzv.
druhou křivost, kterou lze laicky označit jako stoupání. Proto můžeme i části těchto
křivek posouvat po sobě samých.

Obrázek 4.1: Posouvání „oblouku“ po přímce, kružnici a šroubovici

40
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Kružnice ve stavebnictví

Kružnice je nejvýhodnějším tvarem pro „oplocení pozemku“, chceme-li co nejkratším
plotem ohradit co největší díl země. Ve starověku se jistě nejprve užívala (kromě
skalních maleb) právě pro ohrazení plochy určené k rituálním obřadům (obraz Měsíce
či Slunce), k vyznačení základů staveb či oltářů. Kamenné zídky kolem ohniště mohly
předcházet jurty i kamenné válcové věže, které se od raného starověku vyskytují po
celém světě. U nás často ze středověkých hradů v rozvalinách zůstávají stát právě
zbytky těch válcových věží. Víme z praxe, že rulička papíru postavená na stůl snese
mnohem větší zatížení shora než obdélník z několika listů stejného papíru stojící
tamtéž.

Obrázek 4.2: Rotundy a jejich zobrazování

Ve střední Evropě dodnes zůstalo kromě hradů mnoho drobných stavebních pamá-
tek. Jsou to staré obdélníkové kostelíky a rotundy. Jde o malé, ale přísně geometricky
vybudované kamenné objekty stávající často na vyvýšených místech. Užitkové budovy
z hlíny či dřeva podlehly času, ale tyto církevní stavby sloužily občas i jako útočiště
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vesničanů při loupežných nájezdech v neklidných dobách. Později už nestačily vzrůs-
tající populaci a byly nahrazovány většími stavbami, v jejichž základech archeologové
stopy původní architektury nacházejí. Jiným řešením byly přístavby větších kostelních
lodí a změna užívání rotundy. Mohla sloužit celá jako kněžiště nebo jako zákristie
většího kostela. Rychlým shrnutím přínosu rotund pro dnešek je obrázek původně
určený veřejné přednášce o historii architektury (obr. 4.2).

Základní představu o tvaru rotund máme. Jde o stavby složené z geometricky
jednoduchých částí. Základem je „kruhová loď“ pro věřící a nejméně jedna „apsida“
pro oltář a kněze. Větší rotundy mohou mít až čtyři apsidy, ale pak jedna z nich
slouží jako vchod. Rotundu s jednou apsidou a válcovou věží známe z hory Říp. Na
spodní části obr. 4.2 vidíme tři různé možnosti zakreslení rotundy. Obrázek vlevo
je přístupný komukoli, je dostatečně názorný pro celkovou představu, neinformuje
nás však o tom, že rotunda je stavbou na kruhovém základu. Další dva obrázky
se mohou mnohým čtenářům zdát matoucí, ovšem vyčíst se z nich dá mnohem
více informací. Na středním obrázku jsou zakresleny celé základy ve skutečném
tvaru a nad nimi „pohled na rotundu“. Zde se svislé úsečky na vnějším povrchu
lodi a apsid zobrazují jako svislé úsečky, ale zřejmě zkrácené (jak by odpovídalo
leteckému pohledu). Obrázek vpravo ukazuje část základů a také vnitřní prostor
chrámu. Autor rekonstrukce (teoretické studie) vyřízl část stavby, aby bylo vidět, že
má tato rotunda v prvním patře prstencovou galerii podepřenou sloupy atd. Takový
obrázek je vhodný pro vycvičené oko čtenářů. Dále je na tomto obrázku dodržena
ještě stavebně důležitá „dohoda“: svislé úsečky se zobrazují jako úsečky své skutečné
délky. Máme zde tedy vlastně půdorys stavby a skutečnou výšku bodů stavby nad
půdorysnou rovinou. (Jsou to stejné údaje jako v kótovaném promítání, kde známe
půdorysy bodů prostoru a číselně udanou vzdálenost těchto bodů od půdorysny,
jen místo čísel je ta informace dodaná úsečkami. V obou případech můžeme začít
stavbu modelu či reálu nad základem a „vytahovat zdivo“ do požadované výšky.)
Na barokních mapách měst se tento princip používal velmi často – a nyní se s ním
setkáváme i na turistických mapkách měst se zvýrazněnými stavebními památkami.
Vojáci díky ukořistěné mapě získali představu o dobývaném městě a usnadnili si
„práci“. Také se tomuto zobrazování říká „vojenská perspektiva“. Na obr. 4.3 vidíme
vlevo půdorys pražského Klementina a vpravo nad půdorysem zakreslené budovy
vojenskou perspektivou zakreslené jeho budovy.
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Obrázek 4.3: Klementinum ve vojenské perspektivě

Kružnice a ovál

Ve 12. století před naším letopočtem egyptští stavitelé dali vytesat do kamenné dlažby
v Luxoru zajímavý geometrický obraz (viz obr. 4.4). Kromě spár mezi kameny je tam
vyryta uzavřená křivka a náznak dvojice čtverců, které tvoří nám už známý „egyptský“
obdélník. Křivka sama elegantní není, ale přesto je velmi zajímavá. Je totiž složená ze
čtyř oblouků kružnic a k její konstrukci stačí „provazová geometrie“: půlení úseček
a vytesání oblouků kružnic. Jde o (zatím) nejstarší obraz křivky, které říkáme ovál.
Pro naši kulturu byl tento typ křivek „objeven“ mnohem později a je hojně využíván
od renesance dodnes.

Obrázek 4.4: Ovál z Luxoru (překreslená rytina)

Co je na oválu tak zajímavého, že upoutal pozornost stavitelů? Porovnejme jeho
tvar s kružnicí a elipsou. Chceme-li vyzdít např. okraj kruhového bazénku, můžeme si
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předem připravit kameny stejného tvaru a pak je klást v libovolném pořadí. Budujeme
tak vlastně zídku nad mezikružím a obě kružnice jsou křivky pošinovatelné. Také
zídka bude všude stejně tlustá. U eliptického bazénku vzniká problém: Elipsa sama
tuto vlastnost nemá, tak nelze připravit kameny jednoho druhu a o každém z nich
musí být předem jasno, kam a jak se má položit, chceme-li stvořit čistou kamenickou
práci bez malty atd. (viz obr. 4.5). Má-li být i tato zídka všude stejně tlustá, měl by
být kromě dané elipsy její půdorys ohraničen ze druhé strany její ekvidistantou, tedy
křivkou, jejíž body mají stále stejnou vzdálenost od původní elipsy. Tou ale elipsa
není, i když se její vnější větev elipse dost podobá.

Obrázek 4.5: Kameny pro oblouk kruhový a oblouk eliptický

Těmito nedostatky ovál netrpí. Zvolíme-li vhodně středy konstrukčních kružnic,
získáme křivku, která elipsu dobře nahradí. Ve stavební praxi se nejčastěji používají
dva typy oválů: ovál Borrominiho a ovál Serliův (viz obr. 4.6).

Obrázek 4.6: Ovál Borrominiho a ovál Serliův

Ovál Borrominiho vychází z dělení hlavní osy nahrazované elipsy na třetiny,
Serliúv ovál ji dělí na čtvrtiny. Aby oblouky na sebe plynule navazovaly, musí mít obě
kružnice ve společném bodě tutéž tečnu. Odtud plyne, že středy obou konstrukčních
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kružnic a bod styku oblouků leží na jedné přímce – na kolmici ke společné tečně. Obě
konstrukce jsou zadány pouze jediným parametrem: délkou hlavní osy oválu. Vše další
je jednoznačně zadané. Tedy všechny ovály sestrojené jedním typem konstrukce jsou
si navzájem podobné. (Takovým geometrickým útvarům, k jejichž jednoznačnému
tvarovému určení stačí jediný údaj, říkáme jednoparametrické útvary. Je to kružnice,
koule, parabola, krychle, pravidelný čtyřstěn aj.) Na obrázku 4.7 jsou zvýrazněny části
zdiva budované ze stejných kamenů. Tak pro celou oválnou zeď stačí jen dva jejich
druhy.

Obrázek 4.7: Dva druhy kamenů pro výstavbu části zdi oválné budovy

Ovály mohou být sestaveny i z více oblouků vhodných kružnic, stejně jako aréna
Kolosea v Římě. Na obrázku 4.8 je v jeho půdorysu vyznačena skupina středů kon-
strukčních kružnic pro většinu oblouků v jeho kompozici.

Obrázek 4.8: Oválná aréna Kolosea v Římě
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Za ovály v podobném, ale obecnějším smyslu lze považovat i jiné křivky, které
jsou také sestaveny z oblouků kružnic, ale nejsou už osově souměrné podle dvou
navzájem kolmých os. Je zajímavé, že právě z takových „lehce zdeformovaných oválů“
vycházejí některé megalitické stavby a také rondely i na našem území. Na obrázku 4.9
vidíme geometrický záznam archeologického výzkumu rondelu na území Prahy –
příkopy, hliněné valy i zbytky po dřevěných palisádách. Jde o značně rozlehlý areál
„lehce souměrný“ podle jedné osy. Díky jeho velikosti je jasné, že stavby musely být
budovány na základě geometrického vyměřování.

Obrázek 4.9: Rondel v Praze – Ruzyni, stáří přibližně 7000 let, plánek výzkumu

V architektuře lze ovály vystopovat nejjednodušeji na půdorysných pláncích nebo
stavebních nákresech průčelí budov. Občas je velmi těžké odlišit oválnou síň zámku
od síně eliptické či pohledem určit tvar oblouků na fasádě. Až do renesance jde
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nejčastěji o kružnicové oblouky a v baroku převládají zmíněné oválné tvary nejen na
fasádách, vstupech do významných budov a na žebrech podpírajících stropy rozlehlých
„klenutých hal“. Plánky několika výrazných staveb s ovály na obr. 4.10 dokládají, že
baroko jimi nešetřilo.

Obrázek 4.10: Ukázky oválů v barokní architektuře

Románské klenby

Stavitelé často budují různé stavební prvky pomocí posouvání podpůrného lešení.
Chceme-li vyzdít větší kruhový oblouk, připravíme si dřevěnou konstrukci, na jejíž
horní straně je část válcové plochy, na níž postupně klademe od zdola připravené ka-
meny, cihly atp. Jakmile se v nejvyšším bodě setkají obě budované strany a zasadíme
nejvyšší kámen, stává se konstrukce samonosnou a to lešení můžeme posunout ve
směru vchodu o kousek dál a napojit oblouk další. Posuvnému lešení se říká rame-
nát. Budeme-li ho posouvat přímo vpřed, dostaneme valenou klenbu - strop přímé
chodby. (Budeme-li při posouvání „rovinných ramenátů“ – např. kruhu - sledovat
jinou křivku, k níž bude rovina ramenátu kolmá, získáme třeba anuloid atp. Geometři
hovoří o translačních plochách, zadaných tvořící křivkou a „předpisem“ jejího pohybu.
Translační plochou je i rovina.) Na obr. 4.11 vidíme dvěma způsoby vytvořený obraz
valené klenby. Vlevo je vytvořen na PC, vpravo jde o fotografii papírového modelu.
Na obou obrázcích stojí část valené klenby na svislých stěnách. Vlevo je na líci i rubu
výrazně oddělena od stěn, vpravo přechází plochy do svislé roviny hladce. U valené
klenby nás zajímá její rozpon (šířka) a výška.
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Obrázek 4.11: Valená klenba a její papírový model

Na obrázku vpravo je k chodbě připojena kolmo postranní chodbička. Protože
stavitel chtěl, aby obě chodby byly stejně vysoké, mají zvýrazněné svislé „zdi“ různou
výšku. Takto geometricky modelovat architekturu je celkem snadné (pokud architekt
nehýří bujnou fantazií a touhou obzvláštnit stavbu nevídanými prvky), ale inženýrská
praxe je trochu jiná. Je nutno počítat s fyzikálními zákony i vlastnostmi materiálu.

Obrázek 4.12: Zajištění pevnosti valené klenby

Na obr. 4.12 jsou u jedné klenby šipkami naznačeny síly, s nimiž je při stavbě třeba
počítat. Tlak materiálu z horní části tlačí nižší části oblouku ven, do stran. U klenby
vlevo nahoře je proto velká přizdívka, která tomu brání. Podobný účel mají i táhla
u druhé klenby. Ta však pro některé druhy materiálu stavby nejsou použitelná. Také
jednotlivé opracované kameny díky svému tvaru klínu mají tendenci vysunout se ven
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ze zdiva, jak je naznačeno prohnutými šipkami. Vpravo je realističtější obrázek části
vyzdívané valené klenby. Na silných zdech stojí poměrně slabá klenba, která je pro
jistotu podpořena tzv. pasy – tedy dalšími klenebními oblouky – k jejímu posílení.
Masívnost staveb s užitím klenebních prvků měla zaručovat úspěšnou obranu proti
nežádoucím tlakům materiálu, větru atd. Až v době gotiky vidíme nové metody zvlá-
dání těchto problémů záměrným převáděním sil na opěrný systém, který je zejména
u katedrál vidět v celé technické harmonii.
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Cvičení a úlohy k lekci 4

1) Zobrazte ve vojenské perspektivě jednoduchý model domu, který je sestaven ze
základních „školních“ mnohostěnů. Pracovní náčrtek s udanými rozměry je při-
ložen na obr. 4.13. Doporučení: zvolte osy x, y v půdorysně tak, aby se svislicí
(obrazem osy z) svíraly úhly přibližně 30 a 60 stupňů, nesymetrický obrázek bývá
zajímavější. (15 bodů)

Obrázek 4.13: Náčrtek domku

2) Narýsujte nad úsečkou AB (AB = 12 cm) ovál Borrominiho a určete velikost jím
ohraničené plochy. Porovnejte ji s velikostí vnitřku elipsy se stejnými vrcholy.

(15 bodů)

3) Zjistěte, jaké typy oválů byly užity na plánech u obr. 4.10 (užijte ZOOM!), tj.
jsou-li to tyto ovály či nějaká jiná varianta. (20 bodů)

4) Na půdorysu arény Kolosea (obr. 4.8) rozkreslete a barevně vyznačte části kružnic
užitých k jejich konstrukci. (20 bodů)

5) Na závěr trochu tajemna – obr. 4.14. Na pracovním listu jsou vyznačeny po-
lohy kamenů megalitické stavby. Většina je ještě v původní poloze, některé jsou
vyvrácené. Křivka, která je jimi proložena, je možnou aproximací původního ge-
ometrického plánu. Zjistěte podle přiloženého měřítka rozměry stavby. Pokuste
se objevit geometrický postup konstrukce této křivky „provazovou geometrií“.
Výsledek narýsovaný na tomto podkladu spolu s popisem zašlete. (30 bodů)
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Obrázek 4.14: Náčrtek domku



Lekce 5. Kánony krásy a geometrie
V běžné řeči užíváme mnoho termínů, kterým zdánlivě „rozumíme“ a nijak je v my-
šlenkách nerozebíráme. Ve starém Řecku se však vážně zamýšleli nad tím, co je to
vlastně čas, když ho „máme“, ale „nemáme“, protože ten minulý už není, budoucí
ještě není – a okamžik právě odplyne. Podobně štěstí, láska atp. Stejně tak krása
sama o sobě. Je to abstraktní pojem, který se může projevovat pouze prostřednictvím
jedinečného. Platon (427–347) ji chápal jako ideu. Aristotelés (384–322) uvažoval
o kráse objektivní a kráse subjektivní a jejím vnímání. Objektivní krásu viděl v míře,
v proporcích, ve vztahu části k celku, v souměrnosti, velikosti a pořádku (spíše řádu).
Navazoval tak na pythagorejské představy harmonie vesmíru.

Je zajímavé, že o několik století později pojednání o kráse sepsal i Aurelius
Augustinus (sv. Augustin, 354–430), jeden z posledních biskupů, který ještě prožil
a studoval vrcholy helénské vzdělanosti a kultury. Augustin pokládal . . . za hlavní
znak krásy přísný vzájemný vztah části k celku, který tvoří jeho jednotu. Podobnost,
rovnost a úměrnost uvedou vše v jakousi jednotu, která uspokojuje rozum. Jednota
tvoří formu a podstatu krásy v každém oboru . . . Ovšem tato jednota je pro něho
projevem božím.

Z toho je patrné, že krása či harmonie v oblasti výtvarného umění byla neodmys-
litelně spjata s geometrií. A že „bůh tvořil geometricky“, projevuje se ta (posvátná)
geometrie v obraze světa a božím stvoření. Protože „božím stvořením“ je i člověk, byla
jeho obrazům i sochám věnována velká pozornost. Matematika bývala významnou
součástí teologických spisů a důkladně se učila na katedrálních školách. Šlo o aritme-
tiku a geometrii a symbolické významy početních vztahů a vybraných geometrických
obrazců. Stavitelé tyto vědomosti zhmotňovali ve svých významných dílech (chrámy
atd.), jimiž proměňovali naše životní prostředí a představy o kráse mnohem víc, než
si uvědomujeme.

Renesance přináší nový pohled na životní roli člověka a Leonardo da Vinci
(1452–1519) ve svých Úvahách o malířství rozlišuje „pravdivé zobrazení skuteč-
nosti“ (s užitím znalostí anatomie a lineární perspektivy) od „krásného zobrazení“
(s dokonalou kompozicí díla, vyladěním nedostatků a barev). Do popředí vystupuje
subjektivita: Krásným se stává to, co milujeme. A Leonardo dodává, že skutečně mi-
lovat můžeme jen to, co dokonale známe. Poznání v nás vzbuzuje lásku, láska pak
nás přivádí ke kráse.

52
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Kompozice výtvarného díla

Kompozice (lat. compositio) znamená složení, uspořádání částí, ale také dohodu,
smíření atp. My se zaměříme jen na několik ukázek a geometrických řešení kom-
pozice – na lidskou postavu, církevní obraz a architekturu. Vždy je důležité, jakým
účelům má dílo sloužit. Běžným náčrtkům či přístřeškům mnoho pozornosti nevě-
nujeme. Veřejným budovám – zejména chrámům bohů i jejich vnitřní výzdobě –
byla vždy věnována péče mimořádná. Počíná to výběrem místa, materiálu, celkovým
uspořádáním a snahou, aby daný objekt byl ze všech míst, odkud bude pozorován,
tvarově výrazný a zajímavý. Chrámy od starověku ctily rovinovou souměrnost, obrazy
z počátků renesance lineární perspektivu s budovami v průčelných polohách, ikony
se řídily celou řadou předpisů.

Lidská postava

Ve škole jste se pravděpodobně učili kreslit lidskou postavu pomocí jednoduchého
dělení úsečky značící výšku postavy na několik dílů. Hlava obrazu měla být jednou
osminou celkové výšky figury. Na obr. 5.1 vidíme „egyptský kánon“ – výškové poměry
rozpracované velmi podrobně. Modulem nejstaršího egyptského kánonu byla délka
nohy. Výška těla činila nejprve 6 stop, pak postavy „povyrostly“ na 7 stop (bez
klenby lebeční). Později se modulem stal střední prst ruky a jeho devatenáctinásobek
určil výšku oka. Postava na obrázku je založena na dalším modulu – na vzdálenosti
podložky k vnitřnímu kotníku. Hlava tvoří jednu devítinu celkové výšky těla. Všimněte
si poloh očí, ramen, loktů atd. v síti vodorovných čar. Tento kánon byl závazný pro
umělce – malíře i sochaře. Nepočítal ale s divákem. Obrovské sochy Ramsese II.
tak mají při pohledu zdola hlavu nepřiměřeně malou. (To vyčítal Michelangelo svým
předchůdcům ještě po 2 tisících let.)

Menší postavy na obrázku jsou komponovány do obdélníků ze dvou čtverců
a využívají zlatý řez. Jsou součástí velkého nástěnného reliéfu ve velkém chrámu
v Kom-Ombo.
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Obrázek 5.1: Egyptské kánony mužské postavy
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Trochu dětským dojmem na nás působí některé raněkřesťanské obrazy, na nichž
bývají hlavy nepřiměřeně velké vůči tělu. Na obr. 5.2 je desková malba ze 6. století
z kláštera sv. Kateřiny na Sinaji.

Obrázek 5.2: Kristus a Menas – desková malba – Sinaj
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Velikost postav na starších obrazech svědčila o důležitosti dané osoby. Na no-
vgorodské ikoně, kde dítě – Ježíš beseduje s vykladači písma (obr. 5.3), je sedící
Kristus mnohem větší než jeho posluchači, přestože sedí na sedátku a je z hlediska
diváka nejdále. Obdobné řešení známe už z Egypta: Faraon býval největší postavou
kompozice, ostatní lidé včetně jeho manželky a dětí jsou vedle něho jako trpaslíci.
Jen bohové, pokud stojí vedle faraona, jsou s ním stejně vysocí. („Jen se podívejte,
moji poddaní, jsem rovný bohu!“)

Obrázek 5.3: Ježíš beseduje v chrámu
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Mozaika z Ravenny – Císař Justinián a jeho družina – z roku 548 svým uspořádá-
ním napovídá, že „časy se na světě přece jen změnily“ a vládce není už tak všemohoucí.
Faraona by v podobné situaci rytci zobrazit takto nemohli. Postavy na obr. 5.4 jsou
vysoké, štíhlé, hlavy malé a vypadají velmi důstojně, ovšem šlapou si navzájem na
nohy. To se už umělcům moc nepovedlo. S řešením prostoru byl ještě stále problém.

Obrázek 5.4: Justinián a jeho družina – mozaika, Ravenna

Následující obraz postavy v kruhu bývá připisován Leonardovi neprávem. Jeho
původcem byl Marcus Vitruvius Pollio, stavitel a autor díla 10 knih o architektuře.
Přestože žil před 2000 lety, má jeho kniha stále co říci našim architektům a histori-
kům. Leonardo jeho „postavu“ použil a doplnil ve svém zápisníku při studiu poměru
částí těla navzájem. Člověk ve čtverci naznačuje „ondřejský kříž“, který lze doplnit
kružnicí se středem v pupku postavy a dotýkající se spodní strany čtverce. Vpravo
na obr. 5.5 je studie Michelangela Buonarrotiho (1475–1564). Jeho postavy byly ro-
bustní, sportovní. Ke kánonům se asi nevyjadřoval, jak je však patrno, nějaké vlastní si
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stanovil. Většinou vycházel z výšky hlavy a její osminásobek plus délka nosu určovaly
výšku zobrazovaného těla.

Obrázek 5.5: Proporční studie Leonardova a Michelangelova

Malířům, kteří nebyli dost zběhlí v kresbě postav, velmi pomáhaly různé „atlasy“.
Na obr. 5.6 jsou zakresleny tři „polotovary“ postav z díla A. Vesalia (1543). On sám
jako malíř se zabýval i anatomií a vytvořil řadu studií koster i svalnatců bez kůže
v různých postojích a polohách, aby si je malíři „oblékli“ a tak namalovali realistický
obraz.

Vesaliovy kostry i svaly a jejich úpony jsou už nakresleny velmi přesně. Na
četných obrazech můžeme vidět tyto postavy ve stejných či osově souměrných – tedy
převrácených – podobách nejrůznějších velikostí.
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Obrázek 5.6: Vesaliovy figury – skelet s rýčem, svalovec ze strany a svalovec zepředu

Obrázek 5.7: Studie hlavy (Beuronští benediktini – 19. století) a Polykleitův Hermes
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Devatenácté století se vyznačovalo zrodem nejrůznějších uměleckých avantgard-
ních směrů i návratů k osvědčeným postupům. Takový zajímavý polo-návrat do časů
přísných kanonických postupů provedli beuronští benediktýni. Jejich přesně geomet-
ricky konstruovanými obrazy, nástěnnými malbami aj. se odlišují od všech tehdejších
novátorů. Jejich dílo značně připomíná na první pohled Ravennu, teoretický přístup
je však jiný. Na studii mužské hlavy vidíme, jak přesně do detailu bylo vše určeno
konstrukční sítí. Socha antického mladíka byla beuronskými mistry také „prověřena“.
A tak se opět dostáváme k osmi dílům – osmi kružnicím a pupku, který dělí výšku
postavy zhruba v poměru 3 : 5.

Jak uspořádat obraz

Pravěké malby v jeskyních nedbaly na nějaké zvláštní uspořádání – postavy i zvířata
na nich se občas i překrývaly nebo „plavaly vzduchem“ a my, obyčejní diváci, v nich
žádný řád nepozorujeme (či nevyhledáváme). Tyto malby určitě sloužily jiným účelům
než naše „civilizované obrazy“ – od prosté radosti až k posvátným rituálům to mohlo
být cokoli. Ale už na velmi dávných rytinách pozorujeme určitou snahu po nějakých
souměrnostech: nejprve u jednotlivostí na obraze, později v celém pojetí tématu.
Klasickým dokladem tohoto vývoje jsou egyptské rytiny zachycující rituální obřady.
Pokud si chceme všímat zarámovaného (či jinak ohraničeného) obrazu, bude nás
zajímat jeho jádro, tj. to nejdůležitější sdělení autora lidem. Můžeme rozlišit více
důvodů, proč obraz namalovat. Měl by sloužit k zamyšlení a meditaci (pravoslavné
ikony, ukřižování aj. – zpravidla ustálené vzory), ke „čtení“ příběhů (např. hlavní
postava je zde zachycena v různých po sobě jdoucích situacích), k reálnému zobra-
zení (portréty, budovy, krajiny), k výzdobě významných budov, k vyvolání různých
nálad . . . I obrazy, na nichž není vidět nic, co by připomínalo geometrii, bývají roz-
vrženy na jejím základu. Nápadná je osová souměrnost, snaha po vyvážení prostoru
podobně vpravo i vlevo. Na obr. 5.8 je letohrádek Amerika v Praze. Budova sama je
rovinově souměrná a její fotografie je souměrná osově.



Lekce 5. Kánony krásy a geometrie 61

Obrázek 5.8: Letohrádek Amerika, nyní museum Antonína Dvořáka, Praha 2
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Osově souměrné bývají často biblické náměty – obrazy ukřižování, zvěstování p.
Marie a další. Ale i pro zobrazení běžného života volili umělci často kompozici osově
souměrnou při užití lineární perspektivy. Donatellova Hostina u Antonia (obr. 5.9)
je ukázkou lineárně perspektivního reliéfu, plastického obrazu společnosti v hodovní
síni.

Donatello (1386–1466) byl významný sochař rané renesance a vytvořil i mnoho
dokonalých reliéfů podobných tomuto.

Obrázek 5.9: Hostina u Antonia, Donatello , Florencie
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Pro lineární perspektivu je důležitá volba hlavního bodu H (teoreticky průsečík
kolmého paprsku z oka malířova s plátnem obrazu) a tím i horizontu. Hlavní bod
býval průsečíkem úhlopříček rámu obrazu a kvádrové budovy se snadněji zakreslovaly
v průčelné poloze, kdy jsou některé jejich stěny rovnoběžné s plátnem obrazu. Na
obr. 5.10 je zachyceno „pavimentum v průčelné poloze“ (zobrazení dlažby) ze staré
učebnice pro malíře a jeho dva výřezy. Hlavní bod pravého výřezu leží na svislé
ose souměrnosti „obrazu“, jak tomu bývá obvykle. V levém výřezu ve stejném rámu
hlavní bod posunut vlevo. Konstrukční síť pro oba tyto „obrazy“ je táž, ale celkový
dojem je různý. V praxi se s tímto řešením setkáváme často.

Obrázek 5.10: Pavimentum a dva různé výřezy
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Na obr. 5.11 je hlavní bod umístěn blízko levého okraje rámu přibližně v jedné
třetině jeho výšky. Tato volba dala vyniknout náměstí i budovám a pohled na přístavní
molo zdůrazňuje hloubku obrazu, tj. délku přístaviště. Jeho autor Canaletto (G. A. Ca-
nale, 1697–1768) užíval běžně lineární perspektivu na velmi realistických městských
scenériích a doplňoval ji často „camerouopticou“, která bývala v Benátkách už běž-
ným nástrojem.

Obrázek 5.11: Benátky – molo s knihovnou a mincovnou, Canaletto, 1735
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S neprůčelnou polohou pavimenta se setkáváme na obrazech méně často. S novým
„slohem“, ve který se postupně renesance rozvinula, se změnil i názor na ideální
kompozici. Malíři této doby se více než na „tvary“ zaměřovali na emoce a nálady.
Z jejich obrazů se vytrácí přísná geometrie ve prospěch výrazu a hraničních situací.
Na Rubensově obrazu Následky války (obr. 5.12) je zdůrazněn davový útěk šikmou
polohou většiny těl a chaos.

Obrázek 5.12: Následky války, Petr Pavel Rubens, (kolem r. 1638)
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I trojice dějově klidnějších obrazů (obr. 5.13) svou kompozicí zdůrazňuje úh-
lopříčný směr obdélníkového pole plátna. Dvě ukázky vlevo – Šebestián s anděly
a Oplakávání Krista – jsou dílem malíře Van Dycka (1599–1641). Bartolomé Murillo
(1618–1682) zobrazil sv. Františka z Assisi. Dojem úhlopříčky může připomenout
nejen výrazná paže či tělo, ale i hranice stínu, osvětlený detail na vhodném místě atp.

Obrázek 5.13: Obrazy se zvýrazněným úhlopříčným směrem
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Baroko žádalo po malířích řešení dalších problémů – výzdobu kopulí chrámů,
malbu na nejrůznější plochy, vytváření představ o neexistujících částech architektury
(klenby, výklenky – niky, průzory okny). I když na obrazech, které se nám vznášejí
nad hlavou, vídáme „vzduchem plující postavy“, mraky a nic víc, v počátku tohoto
díla stojí důkladná znalost geometrie. Někteří malíři se specializovali na malbu ar-
chitektury, která sice byla vytvořena na křivé ploše, ale divák ji má vidět tak, jak je
zvyklý. Tak vznikaly i studie a návody k iluzorním malbám a obdobně jako Vesali-
ovy kresby (1543) sloužily dalším umělcům. Na obr. 5.14 je jeden obrázek z 1. dílu
traktátujezuity Andrea Pozzo „Perspectiva pictorum atque architectorum“ s nákresem
zlomku fresky z kostela San Ignazio v Římě. Porovnejte zde polohy oken, sloupů
i dalších iluzorních a reálných architektonických prvků.

Obrázek 5.14: Geometrická studie části fresky, Andrea Pozzo
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Cvičení a úlohy k lekci 5

1) Ideální obličej by měl být také souměrný podle roviny (a jeho průčelné foto
podle osy). Ale ve skutečnosti takové obličeje nemáme. Vyfotografujte sami sebe
(AB) a obrázek obličeje rozdělte podle svislé osy. Ke každé polovině obličeje
doplňte osově souměrnou část. Získáte tak dva různé obrázky (AA), (BB), na
nichž jste (a vlastně „nejste“) zobrazeni. Zašlete jednu originální fotografii a dvě
další upravené osovou souměrností. (Dokonalost je zajímavá, ale krásu nezaručuje,
někdy ji umrtvuje.) (40 bodů)

2) Proveďte menší „antropologický výzkum“. Změřte sebe a několik svých spolužáků
– výšku postavy, výšku celé hlavy (ne jako Egypťané bez klenby lebeční), délku
chodidla – a porovnejte výsledky s egyptskými kánony. Svůj „mikrovýzkum“
shrňte do přehledné zprávy (tabulka, graf atp. + stručný popis) (30 bodů)

3) Zkuste vkreslit do své „ideální podobizny“ z úlohy 1 síť beuronských umělců.
Vycházejte z kružnice opsané hlavě a z polohy očí. (Půjde jistě o deformaci
jejich sítě, protože ideální obličeje nemáme, ale zjistíte místa a míru odchylek od
teoretické studie beuronských augustiniánů.) (30 bodů)



Lekce 6. Tajemství skrytá v geometrii?
Lidé sami sebe považují za nejinteligentnější bytosti na naší planetě. Představy o tom,
co vše se pod termínem „inteligence“ skrývá, se mění s plynutím času, rozvojem
různých věd i přístupem různých myslitelů k této otázce. Vždy zde však vystupuje do
popředí schopnost „sdělovat něco něčím úplně jiným“. Už sama lidská řeč obsahuje
schopnost nazvat předmět, který vidíme, označit ho specifickým zvukem (vyslovit
slovo). Představa, že zvuk lze zapsat na papír a s jeho pomocí můžeme své myšlenky
přenášet kdykoli kamkoli, hraničila v představách primitivních kmenů se zázrakem.
Kousek pergamenu s úryvkem textu se mohl stát vzácným amuletem, byl tajemný, stal
se posvátným předmětem. Posvátným není sám od sebe nějaký předmět, tu posvátnost
do něho vkládají lidé svou vírou, očekáváním něčeho tušeného, ale nejasného. Hledání
takových tajemství je velmi lákavé v každém věku. Od pohádek přes legendy po
současné scifi si tak trochu hrajeme na lovce záhad. Většinou to chápeme jako hru
a osvěžení mysli. Ale v určitých situacích stojíme před „nevysvětlitelnou záhadou“
a jsme možná schopni i připustit zcela nelogické tajemné vysvětlení situace. Měli
bychom si spíše přiznat, že danému jevu ještě nerozumíme.

Ve starověku bylo v lidských společenstvích jen málo lidí, kteří měli podstatně
větší rozhled než jejich okolí. Této výhody mnozí z nich určitě různě využívali.
Tak jistě i egyptští kněží, kteří byli nejen „ochránci chrámů a kultu“, ale zejména
všech tehdejších znalostí od psaní přes lékařství po stavbu chrámů a vodních děl.
I geometrické znalosti kněží – stavitelů sloužily „bohům“. Staly se tedy posvátnými.
Jejich tajemnost v očích lidu zřejmě výrazně zvětšovaly složité rituály, které se při
vyměřování (a pak dokončení) chrámů a vodních kanálů vykonávaly jako monumen-
tální divadlo pro zúčastněné davy. Mnohé z těchto rituálů se v poněkud jednodušší
formě odehrávají dodnes. Některé v uzavřených společnostech, jiné na veřejnosti (kla-
dení základního kamene, vztyčování monolitů . . . ). I zde hrály svou roli mnohostěny,
kamenické značky, zajímavé křivky a geometrické kompozice, jejichž „posvátný vý-
znam“ již nevnímáme.

Mnohostěny

S mnohostěny se seznamujeme už od dětství. Všichni jsme jistě měli v rukou nějaké
špalíčkové stavebnice a víme, že se z nich dá vybudovat mnoho druhů větších ob-
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jektů. Svou pozornost na ně upřel i starořecký filosof Platón (asi 428–347, Athény).
A podobně jako později Eukleides (který „budoval“ svou stavbu geometrie od bodu
a přímky – tedy nejjednodušších geometrických objektů) se zaměřil na nejjednodu-
šší pravidelné mnohoúhelníky: čtverec, rovnostranný trojúhelník a pak pravidelný
pětiúhelník a tělesa, jejichž stěny tvoří vždy jen jeden z těchto tvarů – na speci-
ální mnohostěny. Těmi z nich, které splňovaly ještě některé další podmínky, věnoval
velkou pozornost i z hlediska filosofického. Považoval je za symboly živlů. Krychle
představovala zemi, čtyřstěn oheň, osmistěn vzduch – a „nejkulatější“ dvacetistěn
vodu. Poslední dvanáctistěn byl symbolem celého vesmíru, veškerenstva. Snad tomu
napomohl tvar všech stěn. Pravidelný pětiúhelník je z hlediska geometrie mnohem
zajímavější než trojúhelníky a čtverce. Tabulka 1.1 uvádí vlastností platónských mno-
hostěnů, na obr. 6.1 jsou jejich papírové modely (práce studentů gymnázia v Praze).

Obrázek 6.1: Přehled platónských mnohostěnů

název tělesa tvar stěn počet
stěn

počet
hran

počet
vrcholů

Eulerův vztah

čtyřstěn rovnostranný
trojúhelník

4 6 4 4+4 = 2+6

šestistěn čtverec 8 12 8 8+6 = 2+12

osmistěn rovnostranný
trojúhelník

8 12 6 6+8 = 2+12

dvanáctistěn pravidelný
trojúhelník

12 30 20 20+12 = 2+30

dvacetistěn rovnostranný
trojúhelník

20 30 12 12+20 = 2+30

Tabulka 1.1: Přehled pravidelných mnohostěnů a jejich vlastností



Lekce 6. Kánony krásy a geometrie 71

V tabulce si povšimněte zajímavých vztahů mezi dvojicemi mnohostěnů. Ze
sloupku „Eulerův vztah“ obecněji vyjádřete vztah mezi počty stěn, hran a vrcholů
mnohostěnů. Tento vztah platí pro mnoho dalších mnohostěnů (tzv. eulerovské mno-
hostěny). Na obr. 6.2 je zakreslen pravidelný osmistěn a do něho vepsaná krychle
(počet stěn osmistěnu je roven počtu vrcholů krychle a opačně počet vrcholů os-
mistěnu je roven počtu stěn krychle). V pravé části obrázku je pomocí průhledného
modelu platonského osmistěnu nebo krychle „vyroben“ model dalšího zajímavého
tělesa, které vznikne odřezáním všech vrcholů tak, aby se řezné plošky – rovno-
stranné trojúhelníky – navzájem dotýkaly ve svých vrcholech. Jeho stěny jsou tvořeny
dvěma druhy pravidelných n-úhelníků: čtverci a trojúhelníky. Takto získaným tělesům
(se dvěma či třemi typy stěn) se říká polopravidelné mnohostěny. Nejznámější z nich
je klasický bílý míč s dvanácti černými pravidelnými pětiúhelníky (odhlédneme-li
od lehkého vydutí stěn tlakem vzduchu). Dvanáct vrcholů dvacetistěnu „bylo odříz-
nuto“ tak, že se každá trojúhelníková stěna změnila na pravidelný šestiúhelník. Různé
typy mnohostěnů získané geometrickým dělením výchozích mnohostěnů se uplatnily
v architektuře od pyramid po kubistické stavby 20. století.

Obrázek 6.2: Krychle v osmistěnu a dvě možnosti vzniku polopravidelného
mnohostěnu

Opačným postupem – přidáváním vhodných jehlanů k platonským tělesům – zís-
káme hvězdicovité nekonvexní mnohostěny. Hodně se jimi zabývali Kepler a Poinsot.
Na obr. 6.3 jsou znázorněny dvě možnosti vytvoření modelů. Vlevo jsou k pravidel-
nému dvanáctistěnu přidávány jehlany, jejichž stěny leží v rovinách stěn původního
mnohostěnu. Vpravo jsou naopak odebírány malé jehlany, jejichž podstavami jsou
jednotlivé stěny tělesa. Tak vzniknou na jeho povrchu plastické pěticípé hvězdy.
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Obrázek 6.3: Mnohostěny tvořené přidáváním a odebíráním částí – ukázky

Zvláštní pozornost si zaslouží pravidelný dvanáctistěn, jehož povrch je tvořen pra-
videlnými pětiúhelníky. Pravidelný pětiúhelník se vyznačuje několika výjimečnými
vlastnostmi. S ostatními pravidelnými n-úhelníky lze i jemu opsat a vepsat kružnici
se společným středem, na rozdíl od nich má však stejný počet stran jako úhlopříček
a dá se jako jediný z nich nakreslit jedním tahem i se svými úhlopříčkami. Ovšem
vlastností, pro kterou si ho nejvíce cenili a cení nejen stavitelé, je zlatý řez, který zde
nacházíme v jeho různých podobách.

Každá dvojice úhlopříček, které se protínají, vyznačuje společným průsečíkem
zlatý řez. (Stručně: úhlopříčky pravidelného pětiúhelníku se protínají ve zlatém řezu.)
Bod L na obr. 6.4 je zlatým řezem úhlopříčky AC i BD. Na středním obrázku jsou
v pravidelném pětiúhelníku vyznačeny dva podobné trojúhelníky a jeden trojúhelník
tupoúhlý. Vrátíme se k nim v úlohách. Ve zbývajícím pětiúhelníku je naznačen te-



Lekce 6. Kánony krásy a geometrie 73

oreticky „nekonečný“ postup – tj. stále se opakující konstrukce. V opačném sledu
lze prodlužováním stran největšího pětiúhelníku získávat nové pěticípé hvězdy atd.
též nekonečně dlouho. Takové obrazce hrály svou roli při matematických úvahách
o nekonečnosti a spojitosti „velkého a malého“ i ve světě „tajných věd“. (Stručně:
„To, co je nahoře je i dole“ – jednotnost principů.)

Obrázek 6.4: Pravidelný pětiúhelník s úhlopříčkami, dělení pětiúhelníku, cesta
k nekonečnu

Pravidelná pěticípá hvězda se tak stala často používaným tvarem nejen v geometrii
a stavitelství, ale i součástí různých znamení od státních vlajek po tajné spolky. Na
obr. 6.5 je dvojice takových znamení: vlevo astrologické, vpravo satanské.

Obrázek 6.5: Znamení vepsaná do hvězdy – démoni
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Z pravidelného pětiúhelníku vychází mnoho půdorysů kostelních staveb. Rád je
pro jejich symbolickou roli využíval vynikající barokní stavitel Jan Blažej Santini
Aichl (tvůrce tzv. barokní gotiky) i další významní stavitelé jeho doby. Protože jejich
geometrické plány vycházely často „od hvězdy“, je jasné, že se v půdorysech musel
prosadit kromě jiných užívaných poměrů i zlatý řez. Na obr. 6.6 je dochovaný rys
Santiniho – půdorys kostela na Zelené Hoře u Žďáru s vyznačeným zdivem a základní
geometrická analýza půdorysu celého areálu provedená M. Horynou a J. Vinařem. Na
obou obrázcích je základním východiskem pravidelný pětiúhelník a z něho odvozený
desetiúhelník. (Z pravidelného desetiúhelníku vycházejí i plány gotických katedrál.
Věnec pěti kaplí za hlavním oltářem je toho kamenným důkazem.)

Obrázek 6.6: Půdorys kostela na Zelené Hoře a základní geometrický rozbor celého
areálu

Kamenické značky – merky

Na dochovaných starých kamenných zdech (věže hradů, velmi staré městské domy
atp.) bývají do kamenů vyryty různé značky, které neumíme „přečíst“. Často kolem
nich vznikaly pověsti o čertech, o magických obřadech a různých pokladech. Ve sku-
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tečnosti to mohou být kamenické značky z doby výstavby nebo dolíčky připravené pro
stavební „kleště“, aby se mohly zakousnout do kamene při jeho vyzvedávání rumpá-
lem na lešení ke kameníkům. Kamenické značky byly většinou takovými trvanlivými
podpisy kameníka, který daný kus opracoval. Podle jejich počtu byl pak odměněn.
Takové značky nemusely být příliš složité, jejich role končila výplatou nebo usaze-
ním kamene do zdiva. Na obr. 6.7 je uvedena část kamenických značek od kameníků
pracujících na svatovítské katedrále.

Obrázek 6.7: Značky kameníků parléřovské huti

Z jejich umístění a počtu se může určit, jak dlouho tam daný kameník pracoval,
jakým postupem se části stavby budovaly atp. Propracovanější značky důmyslně
sestrojené podle geometrické sítě čar mohly mít význam jakéhosi průkazu, že daný
kameník přísluší jisté huti, tedy že je odborně zdatný. Geometrické sítě sloužící jako
podklad pro značku celé huti se lišily podle výchozího tvaru pro tvorbu sítě a jeho
dalšího rozvíjení. Na obr. 6.8 jsou uvedeny po řadě základy geometrických značek
(kořeny) pro hutě z Prahy, Kolína nad Rýnem, Curychu, Štrasburku a Vídně.

a) b) c) d) e)
Obrázek 6.8: Kořeny značek středoevropských hutí
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Postupné vytváření geometrické sítě buď pootáčením (opakováním) jednoho zá-
kladního tvaru nebo jeho rozvíjením ve zmenšeném měřítku (trochu to připomíná
tvorbu fraktálu) vidíme na obr. 6.9.

Obrázek 6.9: Konstrukce značky opakováním kořene a rozvinutím kořene

Při konstrukci horní značky z obrázku je kořenem rovnostranný trojúhelník pětkrát
pootočený a obrazec má 18 vrcholů. Pro značku je třeba doplnit ještě dvě další přímky
(výšky v trojúhelnících). Všechny části lomené čáry tvořící tuto značku pak leží na
některé z čar geometrického základu. Dolní značka vychází z pravidelné šesticípé
hvězdy. Po sestrojení všech výšek v trojúhelnících získáme šest průsečíků výšky se
stranou jiného trojúhelníku . . .

Obrázek 6.10: Posloupnost kamenického znaku: otec Hanns, syn Mathäus, vnuk
Hanns
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V kamenických rodech se značky nebo jejich varianty postupně měnily. Na
obr. 6.10 je v rámci konstrukční kružnice (ale bez sítě) zachycen vývoj kamenic-
kého znaku v rodě Böblingenů.

Znak pražské Velké hutě (asi Svatovítské) a z něho vycházející znak Velké lóže
ČR vidíme na obr. 6.11. (Znaky zednářských lóží vždy obsahují i obrazy základních
pracovních nástrojů.) Znak Petra Parléře je výrazně umístěn v katedrále sv. Víta pod
jeho sochou sv. Václava, ve svatováclavské kapli. Je to podpis dokonalého sochaře,
který může být hrdý na své dílo.

Obrázek 6.11: Znak pražské Velké huti, Parléřův znak a znak Velké lóže ČR

Není čára jako čára

Díky stavební činnosti nás obklopuje svět plný přímých linií a pravých úhlů. Jsou
to výhodné a relativně snadno sestrojitelné „tvary“, které se prosazují v architektuře
i malířství (kubismus atd.). Někteří výtvarní umělci jsou však přesvědčeni, že „přímka
do přírody nepatří“. V oblasti umění i symbolického vidění světa nás upoutávají
křivky zajímavých tvarů. Už v megalitické kultuře nejen západní Evropy se setkáváme
s obrazy různých spirál, kružnic a jiných uzavřených křivek vyrytých do kamenů.
Kamenné kruhy a podobné stavby poutají i naši pozornost, stejně jako ohromné
„obrazy a čáry“ v krajině. Mnohé zajímavé křivky vidíme kolem sebe. Třeba spirály
– křivky, které se odvíjejí z počátečního bodu – vidíme v oblacích, ve skořápkách,
v technických zařízeních a samozřejmě na technických výkresech, (viz obr. 6.12),
prostorové křivky pak na ulitách mlžů i točitých schodištích (viz obr. 6.13).
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Obrázek 6.12: Spirály v přírodě živé i neživé, v technice i na rysu

Obrázek 6.13: Oválné schodiště,šroubovice a šnekovnice
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Obrázek 6.14: Katedrála v Chartres s labyrintem

Už sama kružnice se stala posvátnou, symbolizuje Slunce, božstva i „nekonečnou
cestu“. Posvátnými se staly také cesty ke svatým místům. Ještě ve středověku mohli být
„nehodní věřící“ potrestáni poutí do Jeruzaléma, aby jim bylo odpuštěno, ale mnozí
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silně věřící poutníci tam přicházeli z vlastní vůle. Cesty ke vzdáleným cílům se časem
nahrazovaly kratšími cestami (do Říma, do Compostely, Na Svatý kopeček nebo do
Příbrami). Podstatný byl „důvod cesty“ a „dosažení cíle“. V gotických katedrálách se
počaly objevovat labyrinty (známé už z bájných mýtů), které původně podle některých
historiků sloužily při oslavách Velikonoc, ale také symbolizovaly „cestu k Bohu“,
protože přiváděly od vchodu po spletité cestě věřící do středu kruhu – obrazu vesmíru.
Na obr. 6.14 je rytina – pohled do chrámu v Chartres – z roku 1750, na které je díky
zobrazeným lidem dobře vidět nesmírnou rozlohu hlavní lodě chrámu, ale i labyrint na
jeho podlaze. (V letech vzniku rytiny už svou posvátnou funkci nekonal. Byl pro hluk,
kterým během mší děti po něm běhající narušovaly obřad, ale později – pro zvýšení
zájmu o katedrálu – se tam vrátil. Tak to aspoň píší kroniky.) Za Napoleonovy vlády
byla měděná deska ze středu labyrintu, na níž Theseus zabíjel Mínotaura, vyjmuta
a roztavena na zbraně. Průměr tohoto kruhu je prý roven průměru kruhového okna –
rozety – nad hlavním vchodem do chrámu (tj. přibližně 13 m) a je umístěn tak, aby
při sklopení průčelní stěny chrámu na podlahu rozeta padla právě na jeho místo.

Pro spletitou „cestu“ používáme dva termíny: labyrint a bludiště. Bludiště nás
vede k několika rozcestím, na nichž se musíme rozhodnout o další cestě. Pokud
zabloudíme do slepé uličky, je třeba se vrátit. V baroku bývala takové bludiště často
součástí zámeckých zahrad. Mohou být ze stříhaných živých plotů, z dostatečně
vysokých zdí, ale i jen vyznačena na zemi jako labyrinty v chrámech.

Obrázek 6.15: Základní typy labyrintů
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Mnohá zobrazení labyrintů na kamenech či mozaikách se dochovala do naší doby.
Jejich základní typy jsou uvedeny na obr. 6.15: 1) klasický labyrint, 2) trojitá spirála,
3) středověký kruhový, 4) krétský kruhový, a 5) „chakravyuha“. Na obr. 6.16 jsou
dva velmi si podobné labyrinty čtvercové. Labyrint z Remeše se zobrazením stavitelů
chrámu (z let 1287–1311) je pozoruhodný také tím, že v jeho rozích jsou postavy
držící v rukou nástroje potřebné ke stavbě. Ani samo uvedení hlavního stavitele
nebývalo běžné. (V románské době se autoři děl výtvarných ani architektonických
„nepodpisovali“ a v knihách většinou také ne. Rovněž přebírání celých odstavců
z cizích textů bylo běžné. Díky tomu se zachovaly celé pasáže ze zničených spisů
antických myslitelů.) Labyrint s prázdným středem se od prvního liší jen velikostí
toho středu. Je téměř jisté, že oba labyrinty pocházejí z jedné stavební hutě.

Obrázek 6.16: Labyrint z katedrály v Remeši

Dalším symbolem spletitosti a jistého tajemství jsou různé uzly – už užitečné, jako
třeba horolezecká „dračí smyčka“, zábavné jako hlavolamy či dekorativní předměty.
Uzly mohou být opravdu z provazů nebo vytesané jako reliéf do kamene či dřeva.
Ornamenty na vikingských lodích se jim velmi blíží. My si je můžeme nakreslit. Na
obr. 6.17 je návod k výrobě uzlu bez konců. Vychází z jednoduchého schématu a na-
značuje vedení provazu. Ve spodní řadě je vlevo „vylepšený obraz“ uzlu vytvořeného
podle návodu a další dvě podobné varianty z téhož prvotního schématu.
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Obrázek 6.17: Konstrukce „nekonečného uzlu“

Lidská vynalézavost nezná mezí. Různých uctívaných artefaktů – ať přírodních či
lidmi vytvořených – je nepřeberné množství. Často se také stává, že pro dvoje různá
společenství má jeden „kus“ (i gesto nebo barva) opačný význam. Pěkné i strašidelné
bývají také příběhy, které jsou s okolnostmi vzniku jejich uctívání spojovány. Jde
zpravidla o pověsti, pohádky a pověrčivost, ale do kulturního obrazu každého národa
patří, stejně jako k našim dějinám Libuše na bílém koni či tajemná moc kopí sv. Vác-
lava. Kdyby nic víc, tak podnítily naše umělce – malíře, sochaře i literáty – k tvorbě
výsostných děl a tak obohatily naši kulturu.

Skrytá geometrie obrazu

Dochované kamenné stavby, archeologické vykopávky a později i pergamenové vý-
kresy (např. Parléřovy plány katedrály sv. Víta v Praze) jasně dokumentují geomet-
rické plánování budoucího díla. S obrazy je tomu trochu jinak. Původní geometrický
rámec kompozice je překryt barvami a o jeho tvaru se můžeme s menší či větší
pravděpodobností jen domýšlet na základě jeho drobných dochovaných částí, podob-
nosti celkového řešení obrazů různých umělců, dobových zvyklostí atp. V současnosti
se rozvíjejí nové technické možnosti průzkumu jednotlivých vrstev laků, barev, pod-
malby i úpravy plátna, desky či stěny, na nichž je obraz vytvořen. Jestliže ve starověku
podléhala „posvátná“ výtvarná díla řadě kánonů i drobnějších předpisů, ve středověku
se zejména v knižních ilustracích, kancionálech i nástěnných malbách „ze života“tento
styl postupně rozvolňoval a později zcela uvolnil, oltářní obrazy a další díla nábožen-
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ského charakteru nadále dodržovaly prvky „historické posvátné geometrie“. Ukážeme
si to na Raffaelově obrazu Ukřižovaný Kristus s Pannou Marií, svatými a anděli. Tento
oltářní obraz je téměř tři metry vysoký a kompozičně je podřízen přísné symetrii, jak
vidíme na obr. 6.18. (Jeho náboženská symbolika zdůrazňuje odpuštění, očištění od
hříchu a spasení světa prolitím Kristovy krve – tak jej popisují historici umění.)

Obrázek 6.18: Ukřižovaný Kristus, Raffael, 1502

Koncem minulého století začaly vycházet výpravné knihy edice Umění zblízka
(výtvarné umění od starověku po současnost). Ve svazku Kompozice se Sarah Kentová
zabývá na ukázku právě tímto obrazem. Popisuje sérii rovnoramenných trojúhelníků
souměrných podle svislé osy obrazu. Tak pravoúhlý trojúhelník, v němž leží hlava
Krista i obou andělů, symbolizuje svatou Trojici. Důležitým symbolem je trojúhelník
s vrcholem v dolní části obrazu. Kentová píše o jeho skryté symbolice toto:

Symbol sv. Trojice, trojúhelník, ovládá kompozici Raffaelova Ukřižování. Svatí
klečící u kříže vděčně shlížejí nahoru. Jejich póza a pohledy naznačují sérii trojúhel-
níků, jejichž společným vrcholem je horní konec kříže. Kříž a Kristovo tělo na něm
tvoří dva obrácené trojúhelníky. Tato výměna (nahoru a dolu) poukazuje na základní
téma díla – dávání a přijímání milosti.

Na osově souměrných kompozicích se dají rovnoramenné trojúhelníky předpo-
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kládat – to vidí nejen geometři. Je-li jim přikládán další (zde posvátný) význam, to
už záleží na malíři, dobové atmosféře a divákovi. Na tentýž obraz se můžeme podívat
i jinak. Renesanční umělci navazovali ve svých dílech na díla středověká a vědomě na
antiku. Od svých předchůdců převzali dva důležité proporční poměry: poměr strany
čtverce k jeho úhlopříčce zvaný „brána harmonie“ (ianua harmoniae) a zlatý řez
(sectio aurea). Ve výtvarném umění symbolizoval kruh božství, vesmír a nekonečnost
a čtverec ležící jednou stranou „na zemi“ věci pozemské, zemi a svět lidí. Podívejme
se na obraz Ukřižování z tohoto hlediska.

Obrázek 6.19: Ukřižovaný Kristus, kompoziční rozbor

Plochu celého obrazu můžeme rozdělit na obdélník ABCD a polokruh s průmě-
rem CD. Osou souměrnosti obrazu je svislá úsečka NW. Úsečky AN a NB rozdělme
zlatým řezem a získanými dělícími body J a veďme svislé přímky. Průsečíky těchto
přímek s úsečkou CD na prsou obou andělů proložíme dvě strany čtverce, jehož dva
vrcholy P a Q leží na okrajích obrazu a zbývající dvojice vrcholů na ose NW. (Použití
takto umístěného čtverce není např. při kompozici gotické architektury neobvyklé.)
Kromě tohoto čárkovaně vyznačeného čtverce doplňme síť čar ještě rovnostranným
trojúhelníkem, jehož jeden vrchol je „nejvyšším“ vrcholem čtverce a zbývající dva leží
na jeho stranách.Kromě kružnice s průměrem PQ hraje na kompozičním schématu
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důležitou roli ještě kružnice se středem v Kristově hlavě, jejíž poloměr je menší
částí zlatého řezu strany zakresleného čtverce. Konečně průměr kružnice soustředné
s předchozí a procházející bodem W je větší částí zlatého řezu průměru CD kružnice
určené rámem obrazu. Toto všechno jsou čáry, které jsme mohli sestrojit bez ohledu
na vlastní malbu jako prosté geometrické schéma . . .

Podívejme se teď, jak vzhledem k naší síti umístil Raffael postavy obrazu. Osová
kompozice přirozeně umisťuje ideové centrum díla na svislou osu souměrnosti. Sféra
„nebeská“ (Kristus a andělé zachycující krev kanoucí z poraněných dlaní) je sou-
měrně vkomponována do největšího kruhu. Lidé „patří zemi“, jsou zobrazeni ve
čtverci ABLM (symbol našeho světa). Andělé se vznášejí nad tímto čtvercem (nemají
na zemi místo), jen Kristus zasahuje do obou těchto sfér. Všechny „lidské hlavy“
včetně Kristovy nejen že leží na stranách vyznačeného čtverce, ale jsou umístěny do
významných bodů: Hlavy Panny Marie a sv. Jana tvoří vrcholy rovnostranného troj-
úhelníku, hlavy sv. Jeronýma a Marie z Magdaly dělí zlatým řezem strany kompozič-
ního čtverce. Snad „nejsvětější oblastí“ obrazu je malý kruh (hlava Krista a andělů),
na jehož obvodu kane krev (oběť Krista) do zlatých pohárů. Ani symboly času – Měsíc
a Slunce – nejsou umístěny nahodile. Leží na prodloužených stranách kompozičního
čtverce a dotýkají se větší z dvojice soustředných kružnic. Dokonce i tabule s nápisem
INRI (Ježíš Nazaretský, král Židovský) leží na významné přímce a dotýká se malé
kružnice . . . Dvojice svislých drobně čárkovaných čar procházejících poháry v rukou
andělů tvoří osy obou polovin obrazu . . .

V obraze je skryta řada dalších zajímavých poměrů, které nejsou patrné při zběžné
prohlídce díla. Tak výška klečících postav (bez oděvu rozhozeného po zemi) je rovna
polovině úsečky CD, výška postav stojících vzdálenosti nejnižšího bodu malé kružnice
od bodu W a výška Krista jeho vzdálenosti od dolního okraje obrazu. Výška Krista se
svatozáří je rovna délce větší části zlatého řezu úsečky BC atd.

Některé z uvedených poměrů či zajímavých umístění prvků obrazu mohou být
náhodné. Přesto však základní kompoziční rozvržení, které lze vystopovat i v dílech
dalších umělců, náhodné není. Obřadní díla, jako tento Raffaelův oltářní obraz plný
náboženské symboliky, jsou v první řadě mistrně komponována a vše, co zachycují,
má svůj význam. Na tom nic nemění ani fakt, že my už většinou mnohé skryté významy
těchto uměleckých pokladů minulosti neodhalíme. Přesto je dobré vědět, že i na nich
se podepsala geometrie, třebaže nám zůstává skryta. (Text psaný kurzivou je citát
z mého článku Geometrie utajená v obrazech.)
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Cvičení a úlohy k lekci 6

1) Pravidelný pětiúhelník je možné sestrojit několika způsoby. Popište aspoň dva
postupy, jak se „propracovat“ k tomuto obrazci. Do narýsovaného pravidelného
pětiúhelníku vepište jeho úhlopříčky a pomocí rovnoramenných trojúhelníků z ob-
razce dokažte, že průsečík dvojice úhlopříček je jejich zlatým řezem. (25 bodů)

2) Na obr. 6.20 je zobrazena jedna stránka z Keplerova rukopisu a rytina, která
ilustrovala jeho hypotézu o uspořádání naší planetární soustavy pomocí platon-
ských mnohostěnů. Uveřejnil ji ve spise Kosmografické mysterium. (Tuto hypotézu
později odvrhl – a objevil „Keplerovy zákony“ o oběhu planet, které (doufám) znáte
ze školy.) Napište stručné vysvětlení „pro žáky“, co vše tento model jeho představ
ilustruje. (Vyhledejte v literatuře a srozumitelně vše popište.) (20 bodů)

Obrázek 6.20: Model Keplerovy hypotézy

3) Na obr. 6.11 je zobrazena kamenická značka Petra Parléře. Pokuste se vyhledat
geometrický postup její tvorby. (Pokud najdete její mřížku na internetu, narýsujte ji
a ověřte, je-li „přesná“. Některé značky se dají sestrojit několika způsoby. (25 bodů)

4) Narýsujte podle středověkých postupů vhodnou mřížku pro značku začátečního
písmene vašeho jména, zapište postup její konstrukce a hotovou značku v ní.
(Hodnotit se bude mřížka i tvar písmene a jeho „umělecké ztvárnění“.) (15 bodů)

5) Popište pověst o gordickém uzlu. Na geometrickém podkladu vytvořte vlastní
složitější nekonečný uzel a popište postup jeho konstrukce. (15 bodů)



Řešení
Lekce 1

1) Zjistěte, jaký symbolický význam měly aspoň čtyři obrazce na obr. 1.1! Nakreslete
a vysvětlete aspoň dva další symboly podobného významu z našeho kulturního
prostředí! (10 bodů)

Mnohé obrazce nějakým způsobem tvarově zajímavé se často v různých kulturách
hodnotily zcela protichůdně. Ve starém Egyptě byl např. pravoúhlý rovnoramenný
trojúhelník symbolem spojení bohyně Isis s Osirisem, pro křesťany symbol Boha-
-otce (či jeho svatozáře) a základní geometrické obrazce čtverec, rovnostranný
trojúhelník a kruh symbolizovaly hmotný svět, svatou trojici a věčnost či vesmír.
Také jejich významy se časem měnily. Kruh s vepsanými písmeny řecké abecedy
v raném křesťanství v sobě skrýval pro věřící mnoho významů: kolo – slunce,
světlo, věčnost, paprsky písmeno X (Christus), písmena alfa, omega začátek a ko-
nec atd. Známe symbolickou „postavu“ – egyptský Anch (anč) i symbol duševní
rovnováhy – černobílý kotouč, na němž bílá část (jang) představuje nebe, den,
dominanci, aktivitu, mužský princip – a černá část (jin) matku zemi, noc, pasivitu,
tvárnost, ženský princip. Davidova hvězda – propletenec dvou rovnostranných
trojúhelníků svět viditelný a svět neviditelný – jejich vyváženost a nedělitelnost
atp.

2) Vyřízněte ze silného papíru kruh o průměru nejméně 40 cm a vyznačte v něm dva
kolmé průměry. Na nich blízko koncových bodů připevněte „hledí“ (svislé úsečky
nebo úsečka a průzor – špejle, papír atp.). Tím získáte „přístroj k vytyčování
pravých úhlů“ – jakýsi předobraz „dioptry“, z níž se později vyvinuly přístroje
topografů. Touto pomůckou a provazcem vytyčte dva čtverce podle naznačeného
postupu z obr. 1.6. (15 bodů)

3) Narýsujte si obr. 1.7, popište vrcholy obdélníku a další vyznačené body na obrázku.
Dokažte, že tato konstrukce dělí úhlopříčku obdélníku na třetiny. Pomocí této
konstrukce sestrojte devítinu delší strany obdélníku a zapište postup. (10 bodů)

V každém čtverci egyptského obdélníku leží dva stejnolehlé trojúhelníky se spo-
lečným bodem (střed jejich stejnolehlosti).

87
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4) Zkonstruujte zlatý obdélník ZO (viz obr. 1.8). Jeden z jeho vrcholů zvolte za střed S
stejnolehlostí a sestrojte obraz ZO: a) polovičních rozměrů, b) dvojnásobných
rozměrů. (Úhlopříčky všech ZO leží na jedné přímce.) Pro obě úlohy existují dvě
řešení, pro první narýsujte oba způsoby. (20 bodů)

Jednu z možností vidíte na obr. 1.14.

Obrázek 1.14

5) Vyhledejte zlaté obdélníky na architektuře z velkého obr. 1.12! (Návod: Na
průhlednou folii si přerýsujte zlatý obdélník s jednou úhlopříčkou a prodlužte
obraz této úhlopříčky a jedné strany obdélníku. Získáte tak „redukční úhel“ k rych-
lému ověřování tvaru obdélníků.) Zlaté obdélníky zvýrazněte pastelkou a obrázek
zašlete! (20 bodů)

Některé ze zlatých obdélníků jsou zvýrazněny barvou. Všimněte si, že u půdorysů
záleží na tom, zda jde o vnitřní prostor stavby nebo její venkovní rozměry. Dobrou
pomůckou k hledání je jeden ZO s úhlopříčkou na průsvitce.



Řešení 89

Obrázek 1.15: Obdélníky blížící se zlatým obdélníkům
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6) Do zlatého obdélníku ABCD na obr. 1.13 je počítačem zakreslena tzv. zlatá spirála.
Později se k ní ještě vrátíme. Zatím si dobře obrázek prohlédněte a zkuste nalézt
něco geometricky zajímavého a popsat svůj objev. (Nápověda: Všimněte si trojice
úseček T P, UP a V P a trojice úseček XP, Y P a ZP.) (25 bodů)

Obrázek 1.13: Zlaté obdélníky v architektuře

Ke čtvercům a obdélníkům z dělení obdélníku ABCD vidíme jejich stejnolehlé
polohy nejen ve stejnolehlosti se středem P, ale ještě dalším středem na polo-
přímce DC. Lze porovnávat obsahy stejnolehlých útvarů. Zajímavé je porovnání
délek vyznačených úseček procházejících bodem P. Platí např.: |T P| = |V P|+
+ |UP|

Lekce 2

1) Frýzový vzor se vytváří mnoha způsoby. Geometricky „přesný“ lze konstruovat
pravítky a kružítky nebo na počítači, rychleji pomocí razidel se základním vzo-
rem, pokud přesně odměříme vzdálenost jeho „posunu“. Odedávna rozšířenou
„technikou“ je ruční kreslení vzoru (proužky na kraslicích, malovaném nábytku,
architektuře atd.) nebo jeho vytkávání do látky (proužky, krojové stuhy aj.). Často
vznikne mimovolně jako stopa po pneumatice, stopy chodce ve sněhu, křivka EEG
při pravidelné funkci srdce. Vyfotografujte pěkný středně složitý frýz a ručně (bez
rýsování) nakreslete vlastní variantu tohoto vzoru. (Hudebník by napsal „variaci
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na dané téma“.) Oba frýzy vytiskněte na jeden papír a porovnejte jejich působivost.
(Výsledný obrázek zašlete.) (15 bodů)

2) Tapetový vzor se na stěny nanáší zpravidla malířským válečkem. Navrhněte vhodný
tapetový vzor na papírový obdélník (po přenesení vzoru na plastický materiál se
lepí na váleček). Technické podmínky: a) Váleček má průměr 7 cm a šířka záběru
je 18 cm. b) Jednotlivé části vzoru při jeho postupném nanášení na sebe musí dobře
navazovat. (Svůj návrh zašlete s případným komentářem.) (25 bodů)

3) Rozety jsou velmi působivým výtvarným prvkem. V praxi je vídáme téměř denně
– od knoflíků na kabátě po gotická kruhová okna. Právě s gotickou rozetou lze
provést menší experiment. Vyhledejte a ve dne vyfotografujte jednodušší rozetu –
chrámové okno – zvenčí i zvnitřku kostela. Porovnejte oba obrázky a popište, čím
se nejvíce od sebe liší. (Fotografie i poznámky zašlete.) (15 bodů)

4) Proveďte geometrický rozbor okna z předchozí úlohy. Popište, případně rozkreslete
žebra rozety. (Nápověda: gotické kružby vycházely zpravidla z kružnicových sítí.)

(25 bodů)

5) Ve čtvercové síti navrhněte tvary tří dlaždic pro tři tapetové vzory a načrtněte části
těchto vzorů (vždy aspoň ze čtyř dlaždic – viz obr. 2.11) (20 bodů)



92 Krása geometrie (Alena Šarounová)

Úkol č. 2 

 

(obr. 6 – návrh malířského válečku) 

Pozn. Na tmavých plochách by se nezachytávala barva (vyrytá plocha) stínování 

by muselo být ještě trochu doupraveno, aby se vhodně zobrazilo na stěně (zvolila bych 

spíše šrafování  (jedná se pouze o nástin, jak by to mohlo vypadat)).  

Použila bych tuto tapetu na zdech s tmavým podkladem a vzor válečku bych 

následně dala světlou barvou (mohlo by to zajímavě vypadat v obývacích pokojích či 

v ložnicích s lehce historickým vzhledem). 

Řešení úkolů v této lekci vyžadovalo samostatnou tvůrčí práci žáků. Na ukázku
uvádíme řešení úloh 2–5 účastnice kurzu Anny Krátké (SZŠ Plzeň).
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Úkol č. 3 

 
(obr. 7 – rozeta ze staré synagogy v Plzni z venku (vlevo), zevnitř (vpravo)) 

Od sebe se asi nejvíce liší v tom, jak je vnímáme, zvenku se nám jeví jen jako 

„klasické“ okno s reliéfem, ale ve skutečnosti se jedná o umělecké dílo plné barev, které 

dodává k monumentalosti dané stavby. Fotografie z vnitřku synagogy je více barevná 

(díky dopadajícímu slunečnímu záření (při dopadu na barevné sklo se absorbovaly 

všechny vlnové délky, kromě těch, které vidíme – např. červené sklo absorbovalo 

všechny vlnové délky kromě červené)) 

Úkol č. 4 

Rozetu můžeme rozdělit na 

pomyslné tři části (tři kruhy), které se od 

sebe liší vzorem, ale zachovávají se 

zbytkem osu souměrnosti.  

Nachází se zde minimálně šest os 

souměrnosti. 

 

 

 

 

 

(obr. 8 – rozeta a její osy)  
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Úkol č. 5 

(obr. 9 – dlaždice) 

Poslední dva typy dlaždic (vpravo dole) vychází z motivu na můj malířský váleček 

(úkol č. 2).  

Vrchní dlaždice se hodí k jakýmkoli jednobarevným stěnám (např. ve vstupní 

hale), ale je potřeba mít dva tvary dlaždic, aby nevznikla prázdná místa. 

Dlaždice vpravo nahoře se hodí k cihlové zdi, nebo k tapetě s motivem cihel. 
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Lekce 3

1) Na obr. 3.3 je vlevo zobrazen domek ve čtvercové síti a vpravo jeho „zvětše-
nina“. Zjistěte koeficient zvětšení příslušné čtvercové sítě. Kde se s tímto typem
zvětšování setkáváme v praxi? Uveďte aspoň dva příklady. (10 bodů)

2) Narýsujte čtverec o straně 6 cm a vyznačte v něm čtvercovou síť. Pak tento čtverec
i se sítí „proměňte“ na lichoběžník. Ve čtverci zakreslete úhlopříčky a kružnici
jemu vepsanou a pomocí sítě překreslete jejich obrazy do lichoběžníku. (15 bodů)

3) Ještě jednou nakreslete lichoběžník z úlohy 2. Do něho vepište co největší kružnici
a barevně její obraz překreslete do původního čtverce. (Čím hustší síť máte, tím
přesnější bude váš odhad tvaru hledané křivky.) (20 bodů)

4) Prohlédněte si prasátka na obr. 3.6. Je to dílo žáčků sedmých ročníků ZŠ z roku
1974 na letním matematickém táboře. Porovnejte použité sítě a jejich vlastnosti.
V jednom obdélníku jsou dodrženy pravidelné rozestupy všech čar sítě, ve druhém
už ne. Křivková síť může být zakreslena v podstatě libovolnými křivkami, které ctí
pořadí a počty průsečíků s ostatními křivkami sítě. Mohou to být části grafů ma-
tematicky zadaných funkcí s měnícími se parametry, ale i experimentálně zjištěné
křivky z technické praxe atd. (Pokud máte po ruce křivítko, snadno takové sítě vy-
tvoříte vhodnou volbou čar.) Do sítě 10×10 čtverců zakreslete vlastní obraz a do
vaší vlastní „křivkové sítě“ ho překreslete. Oba obrázky vyfotografujte a zašlete do
společné „galerie“. Můžete ho také vybarvit světlými poloprůsvitnými barvami,
aby jeho dojem prohloubily. (25 bodů)

5) Narýsujte obdélníkovou síť z obr. 3.9. Všimněte si, že všechny její úsečky, které
nejsou svislé nebo vodorovné, směřují do vyznačeného bodu H. Jsou to obrazy
úseček kolmých k rovině papíru (a malířova plátna). Vodorovná úsečka procháze-
jící bodem H je obrazem horizontu. S těmito základy lineární perspektivy jsme
se seznamovali v hodinách výtvarné výchovy ještě na základní škole a pak jsme
„v terénu“ zkoušeli nakreslit okolní domy. Zkuste do vaší obdélníkové sítě zakreslit
nábytek v místnosti a nějakou postavu. (30 bodů)

Protože jste měli možnost často vymýšlet vlastní výtvarná díla, jsou zde uvedeny
spíše poznámky a ukázky některých možností. Pohybovali jsme se na pomezí geo-
metrie a volného umění. Je to místo, kde se rodí a tvoří počátky reálných plánů či
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uměleckých děl, kde se řídíme více osobními představami o kráse, která by konečnému
dílu neměla chybět, ať jde o stavbu, obraz, textilní vzor či sochařské dílo. Při jejich
ztvárňování v praxi nás pak sice omezují mnohé fyzikální zákonitosti, inženýrské
normy, kvalita materiálů, s nimiž pracujeme, a finanční možnosti. Snad právě proto
je ta první, svobodná, ničím a nikým neomezovaná volnost jednou z nejkrásnějších
fází tvorby jakéhokoli díla.
Poznámky k úlohám:

1) Jednotka v síti většího domku je úhlopříčkou strany čtverce domku původního.
Tak se obsah každého obrazce zvětší na dvojnásobek obsahu toho původního. Na
kopírkách se nejčastěji užívá zmenšení na 70 % nebo na 50 %, zvětšení na 144 %,
což je slušná aproximace téhož.

2) Kružnice ve čtvercové síti v lineární perspektivě (např. dlažba podlahy) přejde
do elipsy v lichoběžníku. Pokud zvolíme v lichoběžníku vlastní deformaci sítě
(viz obr. 3.6), promění se v různé uzavřené křivky. Pro nás je nejjednodušší
zvolit síť úseček, jejich koncové body zůstanou pravidelně rozmístěné na stranách
lichoběžníku.

3) Bude-li se kružnice dotýkat všech stran lichoběžníku, jejím obrazem je křivka,
která se dotýká všech stran čtverce. Jde-li o lichoběžník z perspektivní sítě, je
obrazem kružnice elipsa, při „libovolném dělení“ obecně uzavřená křivka.

4) Velikost „nábytku“ i postav na obrázcích závisí na jejich vzdálenosti od pozoro-
vatele. To zmenšování se dobře „odečítá“ od úseček v obrazech čtvercových sítí.
Pokud jste pracovali takto, šlo o napodobení malíře, který si připravuje rozvrh
svého obrazu (podklady pod vlastní malbu), chce-li vytvořit realistický obraz.
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Řešení účastnice kurzu Ivy Kasprzakové (G Brno):
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Lekce 4

1) Zobrazte ve vojenské perspektivě jednoduchý model domu, který je sestaven ze
základních „školních“ mnohostěnů. Pracovní náčrtek s udanými rozměry je při-
ložen na obr. 4.13. Doporučení: zvolte osy x, y v půdorysně tak, aby se svislicí
(obrazem osy z) svíraly úhly přibližně 30 a 60 stupňů, nesymetrický obrázek bývá
zajímavější. (15 bodů)

Obrázek 4.13: Náčrtek domku

Obrázek 4.15: Dům ve vojenské perspektivě
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Dům zakreslený na obr. 4.13 nesplňuje doporučení zadání, protože jeho křídla
jsou zde „téměř“ souměrná. Ještě horší umístění by bylo z opačné strany – vůbec
bychom netušili, jak tato jeho strana vypadá. Na větším obrázku jsou lehce zachy-
ceny potřebné čáry pro konstrukci. Menší obrázek vznikl náznakovým doplněním
reálných prvků kresby. V této variantě si laik reálnou stavbu lépe představí, přestože
žádné další informace o jejích tvarech nepřináší. (Doporučení: Zvolte si vhodnou
velikost délkové jednotky, aby pro kresbu stačil papír formátu A4. Měřítko připojte
formou očíslované úsečky.)

2) Narýsujte nad úsečkou AB (AB = 12 cm) ovál Borrominiho a určete velikost jím
ohraničené plochy. Porovnejte ji s velikostí vnitřku elipsy se stejnými vrcholy.

(15 bodů)

Na obrázku je ve čtvercové síti zakreslen ovál Borrominiho a jemu „velice blízká“
elipsa. Při kresbě silnějšími čarami obě křivky téměř splývají.

Obrázek 4.16: Borrominiho oblouk a „jemu blízká elipsa“
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Výpočet ploch uvnitř oválu Borrominiho a elipsy se stejnými vrcholy není obtížné.
Obsah poloviny („pod obloukem Borrominiho“) plochy je součtem tří šestin kruhů
známých rozměrů zmenšeným o obsah rovnostranného trojúhelníku KXL. (Pro
„obecný“ výpočet je vhodné volit za neznámou třetinu úsečky AB.) Poloosy elipsy
jsou úsečky AS a CS a příslušný vzorec je na dalším obrázku. (Úsečka CS měří
přibližně 4,54 cm.)

Obrázek 4.17: Geometrický rozbor k řešení úlohy

3) Zjistěte, jaké typy oválů byly užity na plánech u obr. 4.10 (užijte ZOOM!), tj.
jsou-li to tyto ovály či nějaká jiná varianta. (20 bodů)

Ovály v půdorysech jsou většinou Borrominiho, protože se však vychází z „litera-
tury“, kde jsou často obrázky graficky vylepšovány, není jisté, zda byl jejich tvar
dodržen. (Grafik nebývá geometrem.) Proto jde jen o odhady.
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4) Na půdorysu arény Kolosea (obr. 4.8) rozkreslete a barevně vyznačte části kružnic
užitých k jejich konstrukci. (20 bodů)

Aréna Kolosea svými odstíny barev rozlišuje jednotlivé části kruhových výsečí.
Naznačené řady sedadel sledují oblouky kružnic v nich.

Obrázek 4.18: Geometrie arény v Koloseu – Řím

5) Na závěr trochu tajemna – obr. 4.14. Na pracovním listu jsou vyznačeny po-
lohy kamenů megalitické stavby. Většina je ještě v původní poloze, některé jsou
vyvrácené. Křivka, která je jimi proložena, je možnou aproximací původního ge-
ometrického plánu. Zjistěte podle přiloženého měřítka rozměry stavby. Pokuste se
objevit geometrický postup konstrukce této křivky „provazovou geometrií“. Vý-
sledek narýsovaný na tomto podkladu spolu s popisem zašlete. (30 bodů)

Obrázek 4.14: Náčrtek domku
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Postup vyměřování rondelu vidíte na obrázku.

Obrázek 4.19: Obrazový postup vyměřování půdorysu Castleriggu provazcem

Lekce 5

1) Ideální obličej by měl být také souměrný podle roviny (a jeho průčelné foto
podle osy). Ale ve skutečnosti takové obličeje nemáme. Vyfotografujte sami sebe
(AB) a obrázek obličeje rozdělte podle svislé osy. Ke každé polovině obličeje
doplňte osově souměrnou část. Získáte tak dva různé obrázky (AA), (BB), na
nichž jste (a vlastně „nejste“) zobrazeni. Zašlete jednu originální fotografii a dvě
další upravené osovou souměrností. (Dokonalost je zajímavá, ale krásu nezaručuje,
někdy ji umrtvuje.) (40 bodů)

2) Proveďte menší „antropologický výzkum“. Změřte sebe a několik svých spolužáků
– výšku postavy, výšku celé hlavy (ne jako Egypťané bez klenby lebeční), délku
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chodidla – a porovnejte výsledky s egyptskými kánony. Svůj „mikrovýzkum“
shrňte do přehledné zprávy (tabulka, graf atp. + stručný popis) (30 bodů)

3) Zkuste vkreslit do své „ideální podobizny“ z úlohy 1 síť beuronských umělců.
Vycházejte z kružnice opsané hlavě a z polohy očí. (Půjde jistě o deformaci
jejich sítě, protože ideální obličeje nemáme, ale zjistíte místa a míru odchylek od
teoretické studie beuronských augustiniánů.) (30 bodů)

Výsledky většiny úloh z této lekce leží opět pouze ve vašich rukou. Nelze tedy
uvést nějaké „správné řešení“. Hodnotí se váš nápad, jeho souvislost s úlohou i jeho
provedení. Možná jste si také vyzkoušeli miniaturní „montáž fotografie“.

Antropologický minivýzkum byl samozřejmě tak „mini“, že se z něho nedá vy-
vodit pravděpodobný závěr. Přesto však potvrzuje rozmanitost tvarů (všech živých)
organizmů v přírodě. Jako zajímavost: ještě za císaře pána se pomocí fotografie hle-
dal „průměrný voják“ (mladý muž) pomocí překrývání fotografií. Výsledkem byl
obyčejný (nemastný a rozmazaný) obrázek. V současné populaci se projevuje pro-
dlužování „dlouhých kostí“ (končetiny) a tak se poměr velikosti hlavy a délky těla
(„školní kánon“) zřejmě změní.

Následující řešení úloh zaslala účastnice kursu Zuzana Lukovicsová (G Zlín).

1)
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2) Výška postavy [cm] Výška celé hlavy [cm] Délka chodidla

Osoba 1 162 20 38

Osoba 2 165 19 38

Osoba 3 176 23 43

Osoba 4 163 20 39

Osoba 5 158 18 36

Osoba 6 170 23 41

Osoba 7 167 18 41

Osoba 8 160 21 37

Osoba 9 195 27 46

Osoba 10 183 24 43

Celkový postoj muže na kánonu se jeví nepřirozeně, ale můžeme najít i drobné
nepřesnosti ve velikostech. Oproti naší postavě se kánony liší například rozpětím
ramen, které u nich můžeme pozorovat výrazně větší. Naopak o hodně menší je
oproti nám zakreslen krk.

3)
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Lekce 6

1) Pravidelný pětiúhelník je možné sestrojit několika způsoby. Popište aspoň dva
postupy, jak se „propracovat“ k tomuto obrazci. Do narýsovaného pravidelného
pětiúhelníku vepište jeho úhlopříčky a pomocí rovnoramenných trojúhelníků z ob-
razce dokažte, že průsečík dvojice úhlopříček je jejich zlatým řezem. (25 bodů)

Pravidelný pětiúhelník lze sestrojit pomocí pravítka a úhloměru, když si vypočí-
táme velikosti potřebných úhlů mezi spojnicemi středu kružnice pětiúhelníku
opsané s jeho vrcholy. Teoreticky přesnější je konstrukce, pomocí níž lze se-
strojit do kružnice plánovanému pětiúhelníku opsané pravoúhlý trojúhelník, jehož
strany určí délku strany pravidelného šestiúhelníku (to známe), pětiúhelníku a de-
setiúhelníku. Grafický postup je patrný z obrázků 6.21.

Obrázek 6.21: Konstrukce pravidelného pětiúhelníku a desetiúhelníku
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2) Na obr. 6.20 je zobrazena jedna stránka z Keplerova rukopisu a rytina, která
ilustrovala jeho hypotézu o uspořádání naší planetární soustavy pomocí platon-
ských mnohostěnů. Uveřejnil ji ve spise Kosmografické mysterium. (Tuto hypotézu
později odvrhl – a objevil „Keplerovy zákony“ o oběhu planet, které (doufám) znáte
ze školy.) Napište stručné vysvětlení „pro žáky“, co vše tento model jeho představ
ilustruje. (Vyhledejte v literatuře a srozumitelně vše popište.) (20 bodů)

Obrázek 6.20: Model Keplerovy hypotézy

Kepler – jako další hvězdáři včetně Koperníka – předpokládal, že planety se
pohybují v jakýchsi silných kulových slupkách, obdobách mezikruží v rovině.
(Analogicky bychom měli říci „mezikoulích“, ale to by se asi neujalo. Běžně se
hovoří o kulových plochách, ale ten model sám – aspoň podle největší misky –
připouští i tuto variantu.) Na obrázku 6.22 je stručně popsáno řazení platonských
těles a sfér, po nichž se měly pohybovat planety naší soustavy, a velmi zajímavý
citát, který stručně vyjadřuje jeho stanovisko k vědecké práci.
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Obrázek 6.22: Keplerova původní hypotéza o stavbě sluneční soustavy

3) Na obr. 6.11 je zobrazena kamenická značka Petra Parléře. Pokuste se vyhledat
geometrický postup její tvorby. (Pokud najdete její mřížku na internetu, narýsujte ji
a ověřte, je-li „přesná“. Některé značky se dají sestrojit několika způsoby. (25 bodů)

Kamenická značka Petra Parléře není na pohled složitá. Poněkud nepřesných verzí
výchozí sítě je jistě více a Parléřovu značku v nich rozpoznáme. Nejpřesnější
konstrukci znali pravděpodobně původně jen „lidé z oboru – vrchní pracovníci
stavebních hutí“ a nyní odborníci „na gotiku“.

4) Narýsujte podle středověkých postupů vhodnou mřížku pro značku začátečního
písmene vašeho jména, zapište postup její konstrukce a hotovou značku v ní.
(Hodnotit se bude mřížka i tvar písmene a jeho „umělecké ztvárnění“.) (15 bodů)

4) Popište pověst o gordickém uzlu. Na geometrickém podkladu vytvořte vlastní
složitější nekonečný uzel a popište postup jeho konstrukce. (15 bodů)
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A ještě poznámka k labyrintu, jaký býval také významnou symbolickou křivkou
v mnoha historických společenstvích. Tento labyrint je z raně gotického chrámu
v Chartres.

Labyrint v Chartres je vepsán do kruhu s průměrem zhruba 12,9 m, na jehož
okraji je přidáno (vykrojeno?) 113 polokroužků (jako „ozubení“). Cesta labyrintem
od vstupu do centra je 261,5 m dlouhá. Je to světlá klikatá pěšina vytvořena bílým
mramorem ve „tmavém mramorovém kruhu“. Podobných variant bylo v katedrálách
v okolí Chartres (nedaleko Paříže) zbudováno více a jsou popisovány v tehdejších
i v pozdějších textech místních mnichů a historiků.

Obrázek 6.23: Labyrint s rozžehnutými svícemi
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Následující řešení všech úloh 6. lekce zaslala Iva Kasprzaková (G Brno):
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Následující řešení úlohy 3 zaslal účastník kurzu Karel Popovič (SPŠ Ostrov):

3) Postup:

1. Narýsoval jsem kružnici k1 se středem S.
2. Do kružnice jsem vepsal čtverec KLMN, do nějž jsem následně vepsal 2 čtver-

cové sítě.
3. Čtvercová síť x, kde strana čtverce je rovna: a1 = 5 mm.
4. Čtvercová síť y, kde strana čtverce je rovna: a2 = 10 mm;

Síť y je vůči síti x rotována o 90◦.
5. Sestrojil jsem oblouky k2 a k3 tak, aby se k2 dotýkal strany LM a k3 strany MN

a zároveň se setkávaly ve vrcholu V a protínaly kružnici v bodech P1 a P2.
6. Sestrojil jsem obrazec ABCDEFGHIV tak, aby odpovídal šabloně.
7. Obrazec jsem zvýraznil propiskou.
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