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Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobn�ji zkoumá neuroestetika, 
která se stává pojítkem k pochopení p�ijímaných obraz� a reakcí v mozku. V této 
souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. Fraktály a jejich 
aplikace nap�íklad v urbanistickém návrhu jsou náplní další kapitoly. Dále je 
pozornost zam��ena na objasn�ní harmonických pom�r� (p�edevším úlohu zlatého 
�ezu) a geometrických forem, kteréžto v sob� �asto fraktální struktury obsahují. Je 
nastín�na základní pythagorejská geometrie se svými metafyzickými aspekty. Ty 
v sob� uchovává i tajemný obrazec kv�tu života a jeho geometrický p�erod 
v platónská t�lesa, jakožto matricí vesmíru. Nakonec je odkryt a od�vodn�n vztah 
zmín�ných geometrii s architektonickým návrhem. 

Klí�ová slova: Neuroestetika, fraktál, fraktální struktury, posvátná geometrie, zlatý 
�ez, Fibonacciho posloupnost, Kv�t života, platónská t�lesa 

Geometry of Life-Supporting Forms in an Architectural Design 

Process of visual perception described in the first article is elaborately explored by 
neuroesthetic. It is a link to understand incoming images and reactions in brain. In this 
context it points out significance and beauty of fractal structures. Fractals and their 
use in urban design are content of next chapter. Than the focus is on explaining 
harmonic proportions (primarily Golden mean) and geometric forms which are mostly 
found in fractals. It is mentioned basic Pythagorean geometry with its metaphysical 
aspects. Same aspects are hidden in mysterious picture Flower of life and its 
geometrical transformation to Platonic solids - the matrix of universe. At the end the 
relation between geometry and architectural design is revealed and substantiated. 

Keywords: Neuroesthetics, fractal, fractal structures, sacred geometry, golden mean, 
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1 Vnímání (úvod) 

 

Obrázek 1. Zdroj: thrivemovement.com 

Lidské vnímání je velmi komplexní proces odehrávající se paraleln� na n�kolika 
úrovních. Drtivá v�tšina p�ijímaných informací se zpracovává nev�dom�, naším 
v�domím nejsme schopni postihnout ani jedno promile bit� informací za sekundu. 
Jako vstupní brána pro informa�ní tok slouží naše smysly. Majoritní podíl na absorpci 
okolního prost�edí má zrakový aparát. Oko v zásad� detekuje sv�tlo a p�em�
uje jej 
na elektrochemické impulzy v mozku. Sbírané sv�tlo, jehož intenzita je regulována 
membránou duhovky, je soust�ed�no sadou �o�ek na sítnici v zadní �ásti oka. Zde se 
díky sv�tlo�ivým bu
kám startuje kaskáda elektrických signál�, které se ší�í do 
r�zných oblastí mozku. Získané informace se rychle porovnávají se vzorci 
ukotvenými v pam�ti a p�i shod� dochází k aktivaci odpovídající �ásti nervového 
spojení a my rozpoznáme, na co se díváme. To dále zp�sobuje distribuci chemických 
látek a aktivaci specifických neuron�. [5] 

2 Fraktály - harmonické vlastnosti struktur 

2.1 Neuroestetika a architektura 
Zmín�nými neurologickými procesy v souvislosti s teoriemi estetiky se zabývá nový 
v�dní obor – neuroestetika. Objas
uje p�edevším interpretaci a význam krásy, což 
vystihuje z velké �ásti podstatu um�ní a architektury. Bylo zjišt�no, že než poznáme 
n�jaký p�edm�t, vidí naše o�i pouze kontrastní okraje �i geometrické formy. 
K vytvo�ení souvislé �áry nemáme dostatek informací, ale mozek zvládne te�ky 
propojit a prázdná místa vyplní. Jedna �ást mozku dokáže rozpoznat tvá�e, další 
p�edm�ty, jiná budovy nebo celé scény. Tento souvislý proces vnímání zp�sobuje 
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Obrázek 3: Mapa 
Prahy z roku 1677 na 
fraktálním podkladu 
r�že. Zdroj: 
londonmapfairs.com 

díky specifickým propojením r�zných �ástí mozku a aktivaci nervových bun�k 
uvol�ování biochemických látek podobných endorfin�m do organismu. Množství 
t�chto látek a míra povzneseného stavu bytí jimi vyvolaná je p�ímo úm�rná kvalit� 
vnímaného obrazu. [5] Na základ� nes�etných v�deckých výzkum�, bádání a 
pozorování m�žeme v našem p�ípad� kvalitativní definici prostoru ur�it v její nejvyšší 
hodnot� jako fraktální strukturu �asto se skrytými pom�ry �ísla fí (viz 3.1). [8]  

2.2 P�irozené fraktály 

     

Obrázek 2. sn�hová vlo�ka, fraktál vodního �e�išt�, um�le vytvo�ený fraktál. Zdroj: 
nazimcankaya.net/fraktal_dosyalar 

B�žným p�íkladem fraktálních vzorc� jsou nádherné p�írodní scenérie nebo 
geometrické obrazce v p�írod�. A� už budeme zkoumat tvary sn�hových vlo�ek, 
strukturu skalního útvaru, systém v�tvení strom�, vodní �e�išt� �i celé galaxie, 
objevíme tém�� pokaždé tyto stejné vzorce. V lidském t�le najdeme fraktální 
uspo�ádání ve struktu�e plicních sklípk�, krevních cév �i v závitech mozku. [7] [8] 
Podstatou fraktálu je rozvíjení rekurzivním opakováním algoritmu s tím, že starší 
generace postupem �asu sílí. [6] P�i vývoji neživých p�írodních systém� platí 
p�edpoklad nevymezení rozsahu p�sobení a tedy konce vývoje sob�podobných 
odkaz�. Živé systémy tento p�edpoklad v�tšinou nemají, ale úsp�šn� ho nahrazují 
nap�íklad aktivací rozli�ných �ástí DNA.  

2.3 Fraktály a urbanismus 
S v�domím o harmonických fraktálních strukturách se 
m�žeme pustit do polemiky nap�íklad nad kvalitou 
urbanistického návrhu. Vážným proh�eškem proti zmín�ným 
princip�m je absence n�kterých velikostních kategorií prvk�. 
D�sledek takového návrhu m�že vygradovat v ponurost 
panelákových sídliš�, kde jsou všechny stavby stejn� velké, 
minimální množství zelen�, ale chybí vše mezi tím. 
Rovnom�rné rozmíst�ní všech budov v monofunk�ní zón� 
tak, jak ho známe ze satelitních milioná�ských m�ste�ek, je 
podobným p�íkladem, stejn� jako historická nekontextuálnost 
takové zástavby. Z pohledu dneška je totiž i historie 
fraktálním souborem více a mén� d�ležitých událostí. [3] 
Moderním funk�ním p�íkladem aplikace fraktál� v tvorb� 
m�st je nap�íklad americký Washington, kde je p�edevším 
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v p�dorysné stop� chyt�e použit systém sob�podobných p�tiúhelník� [4], nebo dále 
australská Canberra se spoustou vnit�ních odkaz� na posvátnou geometrii. Historicky 
i Praha obsahuje tyto tajemné vzorce. 

3 Posvátná geometrie 

3.1 Zlatý �ez a Fibonacciho posloupnost 

   

Shora: Fibonacciho posloupnost ve skladb� schránky m�kkýše, Fibonacciho k�ivka a 
ulita hlavonožce. Zdroj: cee.siemens.com, goldenmean.info  

Než se dostaneme v diskuzi do m��ítek architektury budov, je ješt� pot�eba objasnit 
úlohu pom�r� a geometrie forem, a to i v euklidovském prostoru. Dosud vysv�tlené 
fraktální struktury (a d�sledky jejich vnímání) by nebyly pln� pochopeny, kdybychom 
se neseznámili s jejich základní matricí. Fraktál totiž �asto využívá nekone�n� 
hodnotu �2 �i �3 [1], absolutn� nej�etn�ji (p�edevším v organické �íši) však hodnotu 
fí, známou též jako zlatý �ez, pom�r zlatého �ezu nebo božský pom�r 
(1:1,168033988749894…) Zjednodušen� lze konstatovat, že tento pom�r je 
esenciální pro vývoj harmonických struktur a je taktéž základní sou�ástí systému 
geometrie ozna�ované pro svou jedine�nost a významnost jako posvátná. Znalosti 
tohoto systému sahají hluboko do historie a souvisí se samotným matrixem vesmíru. 
[8] Zlatý �ez, zkoumaný po staletí, poprvé znázorn�n Eukleidem okolo 3. stol. p�. n. l., 
lze ur�it jako pom�r celku v��i jeho �ástem, kde �ásti v��i sob� mají stejný vztah jako 
celek k v�tší �ásti. Za�átkem 13. století odhaluje matematik Fibonacci posloupnost 
�ísel, v níž každé �íslo znamená sou�et dvou po sob� p�edcházejících �ísel. 
Pozoruhodné je, že pom�r dvou sousedních �ísel se blíží zlatému �ezu, a to tím 
p�esn�ji, �ím je hodnota �ísel v�tší. Studium fylotaxie („uspo�ádání list� na ose“) 
poukazuje na výskyt takových �ísel v p�írod� p�ekvapiv� �asto. M�že jít o uspo�ádání 
korunních plátk� r�že �i pom�r paralelních spirál šupin ananasu, šišky nebo o 
genealogii medonosných v�el. Geometrická translace posloupnosti dává vzniknout 
logaritmické spirále, jejíž podobu má nap�íklad ulita hlavonožce lod�nky. [1] [2]  

3.2 Geneze forem 
Pýthagorejská geometrie s výrazn� metafyzickým významem,  objas
ující genezi 
�ísel, vychází ze st�edu (bodu, Esence, Jednoty). Okolo n�j je kružnice (monáda), 
která p�i svém odrazu vytvá�í dvojici kružnic (dyáda). Na filozofické úrovni p�edstavuje 
princip polarity a také �íselný p�echod od jednoho k mnoha.  
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Útvar spole�ný ob�ma kružnicím se 
nazývá vesica piscis (v p�ekladu „rybí 
m�chý�“) nebo také mandorla. V n�m se 
dále rozvíjí rovnostranný trojúhelník 
(triáda). [2] Trojúhelník lze ozrcadlit a dále 
rozší�it mimo vesica piscis, vzniká tak 
velmi stabilní a harmonická struktura. Pro 
sestrojení �tve�ice (tetrády) spojíme 
p�ímkou st�edy a pr�se�íky kružnic dyády, 
pr�se�ík p�ímek je st�ed ružnice opsané, 
kde lze vid�t �tverec. 

 

Vývoj geometrických tvar� [1] 

Ten p�edstavuje ve filozofických souvislostech spravedlnost. Symbol �ísla p�t 
(pentáda) se nám objevuje nej�ast�ji v podob� p�ticípé hv�zdy. Její konstrukce byla 
pro sv�j význam dokonalosti po dlouhá staletí utajována, ale zárove
 dob�e 
„infiltrována“ nap�íklad do architektury gotických katedrál. Má v sob� zakotveny 
pom�ry zlatého �ezu a m�žeme se s ní setkat v hojné mí�e v p�írod�. [1] 

3.3 Kvadratura kruhu  
Symbolický význam �tverce (Zem�, hmota) a kruhu 
(Nebesa, duch) s identickým obsahem �i obvodem 
poukazuje p�i sjednocení na jeden z nejslavn�jších 
antických konstruk�ních problém� – kvadraturu kruhu. Je 
pozoruhodné, že lze na základ� tohoto transcendentního 
vztahu ur�it relativní velikost M�síce v��i Zemi 
s p�esností na 99,9 % a zárove
 v n�m najít proporce 
božského pom�ru. [2]  

Kresba Leonarda Da Vinciho [2] 

3.4 Kv�t života a platónská t�lesa  

P�ipojíme-li k dyád� specifickým zp�sobem další a další kruhy o stejném polom�ru 
dostáváme postupn� obrazec Semene života, Stromu života a Kv�tu života (7 celých 
dotýkajících se kružnic), který je jedním z nejstarších grafických symbol� sv�tových 
náboženství a architektury. Expanzí tohoto obrazce na 13 celých kruh� vzniká Plod 
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života (základní geometrie vesmíru). Propojením st�ed� všech 13 kruh� dostáváme 
Metatronovu krychly, jež je považována za základní informa�ní systém Universa. 
Zvýrazn�ním ur�itých �ar lze v Metatronov� krychli zobrazit všech 5 platónských 
t�les: �ty�st�n, šestist�n, osmist�n, dvanáctist�n a dvacetist�n. Jsou to t�lesa, jejichž 
všechny strany, úhly a plochy st�n jsou stejné, jejich vrcholy se dotýkají povrchu 
koule a mají stejnou vzdálenost od st�edu. Symbolicky p�edstavují 4 živly a éter. Jsou 
nap�íklad základem geometrie atom�, krystal� nebo virových partikulí. [1] [8] [9] 

 

         �ty�st�n             šestist�n            osmist�n        dvanáctist�n     dvacetist�n           

 
Semeno života        Kv�t života        Plod života                          Metatronova krychle 

Zdroj: .floweroflife.org/teachings.htm 

4 Architektura a živá geometrie 
Po podrobném (le� neúplném) popisu harmonických struktur, pom�r� a geometrie by 
se mohlo zdát, že se vytrácí pojítko s architektonickým návrhem. Jaká je tedy 
souvislost? O co složit�jší byl zmín�ný vý�et, o to jednodušší je zp�sob jeho aplikace. 
Pokud architektura, stavby a domy v sob� nesou stopy základní matrice vesmíru 
(posvátnou geometrii), tak se pro nás stávají místem, kde m�že naše životní síla 
p�irozen� proudit a projevit se. Bylo by však p�íliš úzkoprsé tvrdit, že pouhá aplikace 
geometrických forem do plán� (a posléze do stavby) p�inese kýžený výsledek, a to i 
p�es fakt, že lze ú�innost takového postupu experimentáln� ov��it. Nabízí se zde 
spíše holistický p�ístup na více úrovních propojující znalosti z r�zných v�dních obor� 
a uplat
ující dynamický p�ístup bez úsilí, tak jak ho používá p�íroda sama. [7] 
Významné architektonické p�íklady a postupy z dávné a mén� dávné historie nás 
o takovém zp�sobu siln� utvrzují. Bez znalosti míry fraktálnosti stavebních materiál� 
m�žeme nap�íklad potla�it efekt výborn� navržené stavby. Ocelové konstrukce 
postupn� živé formy degradují, naopak d�evo s vysokým minerálním obsahem 
umož
uje jejich vývoj. Tyto vlastnosti materiál� potvrzují v�decké pokusy a studie 
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Dana Wintera. Jeho tým vysv�tluje p�sobení staveb na �lov�ka v rovin� elektrických 
polí. Vše živé je v podstat� schopno vyprodukovat slabý elektrický náboj, p�i�emž 
perfektní distribuce takového náboje zlatým �ezem naoptimalizovaným fraktálem 
umožní ideální kompresi. Tento d�j je esenciální pro plynulý rozvoj organism� a 
nazývá se život. Z tvrzení dále vyplývá, že není-li elektrické pole vytvá�ené budovou 
fraktální, elektrický náboj živé entity pohybující se v budov� se postupn� ztrácí a život 
umírá. V�dci ov��ili tuto skute�nost pokusem. Umístili jednu nádobu s naklí�enými 
semeny rostlin do ocelové klece, druhou pak do fraktálního prostoru. V druhé nádob� 
semena za daný �asový úsek vyrostly, v první nikoli. [8] Zkusme takovou nádobu 
umístit do našich budov a uvidíme… 
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