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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá souborem procesů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální 
vnímání světa a jejich vztahem k architektonickému návrhu. Objasňuje a redefinuje tak pojem 
udržitelnosti z pohledu vyšších univerzálních principů utvářejících naše prostředí. V úvodu 
nás seznamuje s širokou znalostní bází holistických systému zahrnující Feng-shui, posvátnou 
geometrii, geomancii či numerologii. Účelem je vytvořit základ pro další zkoumání 
i srozumitelnou formou objektivně interpretovat méně známou problematiku, aby dávala 
smysl jako celek. Na základě průnikových témat a informací zmíněných oblastí stanovujeme 
hypotézu o existenci jednotící matrice harmonických struktur v architektuře. Vodítko k její 
verifikaci skýtá vědecká analýza lidského vnímání, která nás postupně seznamuje se systémy 
soběpodobných kontextuálních referencí živých i neživých forem. Matematicky i geometricky  
je lze nejlépe přiblížit popisem fraktálů. V rámci výzkumu jsou vybrány konkrétní sídla 
a stavby, které podrobujeme analýze fraktality, symbolismu a skrytých nosných geometrií. 
Doplňujeme průzkum sledovaných jevů v pedagogické činnosti a případovou studii jejich 
aplikace na posouzení rozvoje sídla. Z výsledků práce abstrahujeme pět nedogmatických 
zásad pro architektonický návrh, které jsou podpořeny experimentálním ověřením na 
autorských stavbách. Zásady představují pilíře implozivní architektury, která v kontextu 
transcendentálních přesahů nabízí možnost, jak antropogenní prostředí více přiblížit 
přirozenému a harmonickému řádu univerza.  

 

Abstract 

This thesis deals with complex processes, relationships and phenomena which go beyond 
the assumed and accepted materialistic perception of the world in general and the process of 
architectural design specifically. It clarifies and actually redefine the sustainability from 
a point of higher universal principles forming our environment. At the beginning this thesis 
presents an extensive knowledge base of existing holistic design systems including Feng-shui, 
sacred geometry, geomancy or numerology. The purpose is to build and establish a solid 
foundation for understanding and further research as well as objectively interpreting lesser 
known topics as a whole. On the basis of intersecting information through the above 
mentioned topics we specify the hypothesis which proposes the pre-existence of one unifying 
design matrix of harmonic structures in architecture. The structure of its verification takes us 
from an analysis of the science of human perception to systems of self-similar contextual 
references of animated and inanimated forms. These systems of emergent form and flow are 
basically known as fractals, and could be expressed in both mathematical and geometrical 
languages. The thesis research then consists of analysing chosen examples of urban and 
architectural scale in sense of fractality, symbolism and geometrical matrices. We include and 
integrate the research of associated and relevant phenomena in pedagogical practice, and a 
case study of the application of fractals in development of a chosen town. From the results of 
this thesis we abstract five non-dogmatic guidelines or tenets for architectural design; which 
are supported by experimental verification on some of the author´s buildings. These tenets 
stand as pillars of implosive architecture. This kind of architecture in context of transcendental 
overlaps means a possibility of how to bring our anthropogenic environment closer to the 
natural and harmonic code of the Universe. 
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Úvod 

We are called to be architects of the future, not its victims.- Richard Buckminster Fuller 

Prostředí, ve kterém v současnosti žijeme, je komplexním souhrnem antropogenních 
zásahů a přirozených zemských či vesmírných procesů. Člověk prošel v průběhu lineární 
historie velkým vývojem a především za posledních sto let si dokázal osvojit a využít pestrou 
škálu materiálních znalostí. S prudkým rozvojem průmyslu, technologií a informací zároveň 
ale postupně zpřetrhal původní vazby, které vytvářely jeho identitu. Možná to byla právě 
vykořeněnost přirozených hodnot, co duševně oslabeného člověka dovedla až k dnešnímu 
způsobu kompenzace zaměřené na vlastnictví, rychlost a boj o moc. Desinformovaná, 
nespokojená a konzumně smýšlející masa se stala potravou mocenských úmyslů. Dychtivé 
motivace v manipulativní hře s bezcennými papíry (penězi), útlak korporátních společností, či 
obrovská nadprodukce a chudoba na druhé straně jsou jen části příběhu, které ničí křehké 
ekologické, biologické i sociální systémy naší planety. Nelze úplně změnit důsledky lidského 
chování z minulosti, snad jen zmírnit jeho dopady. Nicméně stále máme možnost v přítomné 
chvíli vytvářet novou budoucnost. Velmi materiálně lze uplatnit toto tvrzení právě na poli 
architektury. Každému tvůrci prostoru, kterému opravdu záleží na vytváření smysluplné 
budoucnosti a zodpovědně přistupuje ke svému počínání, přestala být „udržitelnost“ už 
dávno jen novorozeným slovem manželů Meadowsových. [1] 

Co ale znamená udržitelnost dnes? Možná je to stav, kdy se snažíme udržovat původně 
přirozené procesy v chodu, respektive snaha o jejich navrácení. To už nevyžaduje jen řadu 
opatření, ale i změnu myšlení a chování. Nebo se spíše potřebujeme ještě dále rozvíjet, a to 
trvale a udržitelně? Je to vůbec možné? Ona známá definice trvale udržitelného rozvoje, jak 
byla deklarována WCED (Světová komise pro životní prostředí a rozvoj) v roce 1987 
(dokument Naše společná budoucnost) a později doplňována (deklarace z Ria 1992), v sobě 
již zahrnuje spíše biocentrické hledisko na místo antropocentrického. Nicméně samotný 
pojem udržitelný rozvoj nemá plně objektivní základ daný nezávislým vědeckým poznáním. 
Nejde o žádnou "pravdu" typu přírodovědeckých faktů nebo zákonů. Naopak, je to pojem 
normativní, má úzký vztah k lokálním kontextům a lidským hodnotám. [2] Jestli ale zůstane 
v rovině nerealizovatelného oxymoronu, nebo nám otevře nové perspektivy, není zatím zcela 
zřejmé. Oprostíme-li se od definic, trojpilířových základů a různých interpretací, můžeme 
nahlížet na celý jev udržitelnosti jako na „nutnou změnu myšlení a chování člověka 
s pozitivním přesahem do budoucna“. Platónský svět idejí by jistě dokázal tuto tezi dále 
rozvíjet, ale my ji použijeme spíše jako odrazový můstek pro celou oblast procesů a zákonitostí 
odehrávajících se za oponou materiálního a smyslového světa. Tento přesah do nezjevného, 
nehmotného a často i nevědomého je pozoruhodný právě mírou, jakou nakonec působí, ať 
už na tvůrce nebo vnímatele prostoru. Disertační práce se bude zabývat těmito 
transcendentálními aspekty, jejich poznatelností a využitelností pro architektonický návrh 
a pokusí se objasnit udržitelnost z pohledu vyšších přírodních zákonů a principů. 
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a. Přehled současného stavu poznání 

a.1 Informovanost   
“Information is not knowledge.” - Albert Einstein 

Jádro řešené problematiky osciluje mezi těžko vysvětlitelnými a uchopitelnými jevy, 
přirozenými přírodními zákonitostmi a poznatky moderní vědy. Vzhledem k takovému 
rozptylu lze usuzovat, že se jedná o komplexní záležitost vymykající se z hlavního 
myšlenkového proudu a způsobu uvažování. Podle toho, kde se zrovna nachází náš 
hodnotový systém, poznání či životní situace, můžeme rafičku oscilometru problematiky vidět 
až příliš jednoznačně ukazující na konkrétní jev či oblast. Svádí nás to k vytvoření závěru 
s obecnou platností a pozitivnímu, či negativnímu hodnocení ostatních jevů. Zůstaneme-li ale 
otevření, pak musíme jistě přiznat, že nám chybí relevantní informace. Zmanipulovaná 
masmédia nás uchovávají v příjemné informační slepotě a málokdy se snaží o popisnou 
pravdivost. Snahy o proniknutí ze tmy jsou často zmařeny mocnářskými záměry samozvaných 
skupin, a tak i odborně zdatné články na internetu často rychle mizí. Na druhou stranu 
internet zůstává globální informační studnicí a dávno předčil kvantitativním obsahem tištěné 
knihy. Kvalitativně kontroverzním zdrojem zůstává často i získávání informací skrze 
přednášejícího či lektora znalého určitého výseku problematiky, jelikož povaha informací 
neumožňuje většinou přímé experimentální ověření posluchačem. Nezbývá tedy než sbírat 
pestrou škálu informací a pečlivě je konfrontovat s vnitřním nastavením a zkušeností a pokud 
dojde k rezonanci, považovat tyto informace za relevantní. Subjektivnost nemůže být v tomto 
případě překážkou objektivity, jelikož pro každého je vnímání reality stejně natolik odlišné, 
nakolik je sám vzdálen od univerzálního zdroje existence. Ačkoli disertační práce používá 
některé obecné vědecké metody a závěry, neomezuje se v poznání pouze na ně, protože 
„slepá víra ve vědu je v principu sama o sobě nevědecká“ a neumožňuje plynulý přesah 
k novým náhledům a perspektivám. 

a.2 Prvky přesahu 
Architecture is the reaching out for the truth. - Louis Kahn 

Transcendentální aspekty architektonického návrhu, tedy soubor jevů, procesů a činitelů, 
které přesahují běžně uchopitelné a poznatelné, mohou být velice lehce odsouzeny 
k neexistenci či naopak k přílišné apologii. Podle vědeckých výzkumů vstřebává lidský mozek 
čtyři sta miliard bitů informací za sekundu, ve skutečnosti jsme si ale z tohoto množství 
vědomi pouze dvou tisíc bitů. Je tedy více než pravděpodobné se domnívat, že i tyto 
nevědomé informace mají na člověka určitý vliv a vytváří synaptické vazby či spouští 
adekvátní chemické reakce v organismu. Celý proces se odehrává v kontinuální lineární 
časové ose, ale zároveň i na několika úrovních v jeden moment paralelně a zjevně formuje 
vnímatelnou realitu člověka, ať už na fyzické či psychické úrovni. [3] 

Klíčem k porozumění ve smyslově uchopitelné rovině se stávají relevantní informace 
a schopnost jejich absorpce. Přeneseme-li celou situaci do vztahu architekt – klient, zjistíme, 
že často na obou stranách obojí zmíněné chybí. I proto se běžně stává, že například zarytý 
zastánce nauky Feng-shui v plošším evropském pojetí bez znalostí architekta bude klientovi 
vnucovat nefunkční prostorovou dispozici, ale dokonale ověnčenou kompenzačními 
interiérovými pomůckami pro lepší proudění energie. Kdežto architekt bez jakéhokoliv zájmu 
o jemnohmotnější aspekty či bez vnitřního cítění, bude stejného klienta přesvědčovat o ryze 

https://www.goodreads.com/author/show/9810.Albert_Einstein
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funkční prostorové dispozici postrádající jakékoliv hodnoty živosti a lidskosti. Pravda je ve 
skutečnosti tam, kde je rezonance, důvěra a informovanost samotného klienta a ten si také 
vybere. Rozhodně tedy nelze hodnotit ani jeden přístup. Z pozice architekta bychom však 
ideálně měli vždy nabídnout řešení, které v sobě bude obsahovat implicitně, či explicitně 
vyzrálý přesah k chápání celku i detailu ať už architektonického, urbanistického, 
společenského, ekonomického, energetického, biologického či existencionálního. Pak 
dostává tvorba prostoru vyšší smysl a je možno ji realizovat zodpovědně. Moderní 
materialismus nás velmi šikovně zbavil zodpovědnosti za ostatní, často paralelní děje na 
jemnohmotných úrovních. Realita hmoty je příliš konkrétní a lze v ní snadno uvíznout. 
A přitom i jediná myšlenka dokáže tvořit, či ničit. Čím více vrstev, aspektů a vlastností místa 
známe, tím lépe můžeme odkrýt jeho identitu a posunout se i o kousek k pochopení sebe 
sama. A protože „být na Zemi znamená pobývat,“ jak říká Martin Heidegger, pak 
i architektonický návrh, potažmo jeho realizace, může sloužit jako dobrý prostředník mezi 
člověkem a přírodou. Christian Norberg-Schulz tezi dále rozvádí: „Bydlet mezi nebem a zemí 
znamená usídlit se v rozmanitosti všeho, co je mezi nebem a zemí.“ [4] 

Určité snahy o toto holistické pojetí se vetkly napříč historií do několika ucelených 
systémů. Můžeme zmínit například čínské Feng-shui [5] [6] [7] [8], indické Vastu [9], 
posvátnou geometrii [10] [11] [12], numerologii, geomanci [13] či stavební biologii. [14] 
Podrobněji se některými budeme zabývat v dalších částech práce, nyní jen nutno 
poznamenat, že všechny zmíněné vycházejí převážně z experimentálního pozorování přírody 
a přirozených zemských a lidských procesů. Vědomým způsobem se skrze prostor snaží 
ukotvovat metafyzický základ existence v materiálním světě. Bohužel jsou tyto ryzí principy 
často v dnešní době ze stran jejich propagátorů zkalené finanční motivací, zaslepeností či 
slabou znalostí hlubších zákonitostí, a tak dostávají různé nelichotivé nálepky. Jakoby se 
téměř zapomnělo na to, že některé z nich byly odjakživa přirozenou součástí architektury.  

Jako konkrétní příklad můžeme v evropských podmínkách zmínit starověký chrámový 
komplex na ostrově Gozo. Jde o propracovaný celek s vícevrstvými vztahy geometrických 
matric vetknutých do megalitických kamenných struktur. Do výčtu lze rozhodně zahrnout 
antické chrámy s promyšlenou funkčností a estetikou harmonických poměrů. Dále románské 
rotundy a gotická sakrální veledíla s hlubokou metafyzickou symbolikou implementovanou 
pomocí promyšlené geometrie a specifických postupů až po renesanční návrat k člověku 
a propojení vědy a přírody. Barokní oslava duchovních principů v dynamičtěji pojatém 
výrazovém tvarosloví nabubřelých staveb a doznívající tendence plurality posledních 
celistvých (leč často eklektických) stylů do přelomu 19. a 20. stol. přinesly posun v chápání 
měřítek, veřejného prostoru i použití nových materiálů. Následující doba byla poznamenaná 
světovými válkami, ale i velkým rozvojem techniky a vědy vymykajícím se nezřídka 
i v architektuře přirozeným vazbám. Nové směry a proudy hlásaly spíše užitnou a funkční 
hodnotu, ale často se odkazovaly k proporcím a vztahům, které souvisely s přírodou 
a člověkem. Od poloviny 20. století bylo postupně spousta tradičních vazeb přetrháno ve 
prospěch nových umělých vztahů a identifikací. Současný zvýšený zájem o transcendentální 
pojetí světa potvrzuje vnitřní touhu a lačnost po vyrovnání obou zmíněných pólů. 

Samozřejmě při historickém výčtu je dobré neopomenout i stavby světské, stavby malé, 
stavby pro denní užívání, z nichž některé již zub času úplně ohlodal. I ty měly častokrát v sobě 
zakódovaný skrytý řád, který vycházel ze soužití člověka s přírodou a vyššími silami. V Asii byl 
možná více zvědoměn aplikací Feng-shui či Vastu, nicméně i v našich podmínkách je 
vnímatelný a patrný, ať už v podobě použitých materiálů či respektování orientace vůči 
světovým stranám a místa stavby jako takového.  
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Obrázek 1. Zleva: Megalitický chrám na ostrově Gozo, antický chrám Hefaiston v Athénách, rotunda sv. 
Kateřiny ve Znojmě, interiér katedrály v Chartres, Florentský dóm, kubistický dům U Černé Matky Boží 
v Praze. Zdroj: http://www.kpufo.cz, dále archiv autora 

a.3 Mnohovrstevnatost místa  

Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness. - Frank Gehry 

Každé místo je jedinečné. Co ale utváří jeho specifika? Výčet prvků by byl jistě dlouhý, 
podívejme se nyní na celou situaci optikou holistického přístupu. Dovolíme si tak nahlédnout 
i do vrstev, které nemusí být na první pohled zřejmé, ale umožní nám podat komplexnější 
obraz vnímané reality. Jedna z možných interpretací, nikoli dogmatická, je patrná na obrázku 
2., kde jsou kvality místa rozděleny do čtyř úrovní. [15] Pyramidální seskupení určuje váhu 
jednotlivých úrovní a obrázek ukazuje také jejich vzájemnou provázanost. Platí, že jakákoliv 
změna na nejnižší úrovni ovlivní v průběhu doby i povahu úrovní nad ní (šipka vzhůru). Změny 
na vyšších úrovních ovlivňují kvalitu nižší úrovně okamžitě, jelikož jsou jejich součástí (šipka 
dolů a prolnutí úrovní). Tento dynamický cyklus proměny vysvětluje, proč často jen materiální 
zásahy nedokáží vytvořit kompletní identitu místa a zároveň, jak silně může i místo ovlivnit 
pouhá myšlenka či emocionální rytmus. Podobné principy a cykly lze vypozorovat v analogii 
fungování lidského aparátu. Pro správné pochopení zmíněných úrovní týkajících se místa je 
nabídnut jejich krátký popis. 

 

Obrázek 2. Zleva: Čtyři úrovně místa v pomyslné pyramidě. Vpravo: provázanost úrovní. Zdroj: Autor 
 

a.3.1 Materiální úroveň místa 

Kvality materiální úrovně jsou nejjednodušeji poznatelné. Jejich projevem jsou viditelné 
vlastnosti prostoru jako tvary, reliéf, orientace vůči světovým stranám a celková struktura 
krajiny. Důležitá je také geologická skladba terénu. Podloží je zkoumáno při rozboru pozemku 
často pouze v souvislosti se základy budov, ale málo se už bere v potaz samotné působení 
nerostů a míst geologických zlomů. Radonový průzkum v této souvislosti dokáže odhalit 
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měřitelné expozice, nicméně další rizikové faktory nejsou většinou zahrnuty. Právě zlomy 
a styky nesourodých hornin vytvářejí specifické projevy i ve vyšších vrstvách zemní hmoty 
s často negativním dopadem na živé formy biosféry. Jedná se o tzv. geopatogenní zóny, které 
označují souhrnným názvem nejen tyto projevy, ale i další patogenní vlivy vnímatelné na 
zemském povrchu. Sledují směry podzemních vodních toku, proudů a ploch, stejně jako 
přístroji měřitelná záření, která jsou průmětem rezonancí mezi vibrací Země a Vesmíru. 

Dělení parcel a často bohužel i urbanistické a územní plány mají dosud malý vztah ke 
geomorfologii terénu, stejně jako ke zmíněným jevům škodlivých pro biopole živých tvorů. 
V rámci architektonických zásahů je tedy na snadě jim věnovat patřičnou pozornost a kriticky 
pohlížet na často úzkoprsé byrokratické rozhodování v území. 

a.3.2 Vitální úroveň místa 

Další, běžně opomíjená, vitální úroveň místa už se vztahuje spíše k jemnohmotným 
kvalitám. V principu jde o věčný a nekonečný proud životní energie. V asijských kulturách 
nese důvěrně známé názvy Chi (Čína), Prána (Indie), Ki (Japonsko) a hraje významnou roli 
v jejich identifikaci s vnějším i vnitřním světem. Australští domorodci mají ve své „snové 
kultuře“ Guruwari jako pojmenování dynamické energie krajiny, která se vztahuje k jejím 
předkům a kořenům. [16] V dominantních kulturách Tichomoří (např. Polynesie) se v různých 
podobách vyvinul koncept Mana, označující nadpřirozenou transformativní sílu oživující 
všechny věci v času a prostoru. Ve stoickém Řecku známe Pneuma jako „dech života“ či 
podstatu světa. Podobný význam má i Rauch v židovských státech, v islámu je zase známá 
Baraka jako esence života, v súfismu interpretována i jako štěstí či vůně. Křesťanství nahlíží 
na vitální sílu v podobě Světla či Ducha svatého a Dr. Wilhelm Reich ji nazval Orgon. 

Ať už nese tato vitální energie jakékoliv jméno, každopádně její toky v krajině vdechují naší 
planetě život a umožňují existenci forem biosféry. Zesílené svazky těchto toků, tzv. ley-lines 
byly od pradávna známé. Jednalo se především o jejich křížení, kde byly často zakládány 
důležitá kultovní místa, významná lidská sídla, či kapličky a kostely. [13] Pro bližší představu 
lze ley-lines vidět v analogii tradičního čínského akupunkturního systému. Podobenství 
soustavy meridiánů vyživující orgány v lidském těle představuje ve větším měřítku dráhy 
energie v krajině většinou spojující silově energetická místa. Krajina je tak dotována živoucí 
silou a vytváří se vzájemná interakce jejího tvaru a vitálních toků. Znalosti našich předků nás 
poučují, že věděli poměrně přesně, kde energetické linie najít a jak je podpořit.  

 

Obrázek 3. Zleva: Ukázka meridiánů (jako analogie ley-line) na lidském těle. Vpravo: Mapa přístrojově 
měřených magnetických proudů-ley-linii (bílou barvou) původní aboriginské australské vesnice. Zdroj: 
https://kinesiologygalway.files.wordpress.com/2013/06/meridian_wellness.gif, [17] 
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a.3.3 Psychická úroveň místa  

Zde se nám odkrývají emocionální rytmy přírody a celková dynamika rozprostření vitálních 
sil v prostoru. Kvality pohybu těchto sil a potažmo i jejich vlastnosti jsou dány psychickou 
konstelací určitého místa. Jinými slovy mluvíme o mentalitě či elementárním vědomí místa. 
Můžeme ho přirovnat k myšlení a emociálním stavům člověka. A podobně jako lidské bytosti 
i místa mají jinou povahu a chování, dokážou být nemocná a zdravá a liší se jejich schopnost 
na sebe vázat vitální energii. K hlubšímu poznání těchto vztahů nám pomáhá i systém 
novodobé geomancie, založené na tradičním poznání našich předků obohacený 
o nejmodernější poznatky současnosti. Podobně jako zkušený chiropraktik dokáže vpichem 
jehly na konkrétní místa obnovit energetický tok vašeho meridiánového systému, dokáží 
i někteří dnešní geomantové posílit energii v krajině. [13] „Jde v podstatě o ekologii 
v celostním měřítku, zabývající se i neviditelnými úrovněmi energií,“ tvrdí jeden ze známých 
geomantů, slovinský umělec Marko Pogačnik. Nevhodnými a neznalými zásahy do krajiny 
způsobujeme narušení světa citů a myšlenek prostředí a také přirozený tok vitální energie, 
což má zpětný dopad na lidskou psychiku, která velmi senzitivně, leč více podvědomě, na 
prostředí reaguje. Je samozřejmě těžké tyto souvislosti vidět stejně reálně jako materiální 
úroveň, a proto je téměř nelze vědecky klasifikovat, na druhé straně však existují metody 
rozšířeného vědomí, kdy jsou člověku tyto schopnosti poznání umožněny.  

a.3.4 Duševně duchovní úroveň místa – „duch místa“  

Již ve starověkém Římě lidé věřili, že každá nezávislá jsoucnost, člověk, krajina i konkrétní 
místo má svého génia, ochranného ducha. Tento duch vtiskuje lidem i místům život, 
doprovází je od stvoření k zániku a určuje jejich povahu, charakter i jejich působení. Antický 
člověk uznával, že pro jeho spokojený a harmonický život má zásadní význam, aby v dobrém 
vycházel s duchem lokality, v níž žije. Jak je tomu dnes? Z ochranných duchů se často stali 
strašáci, kteří jsou zazdění v tunách betonu, a místa jsou bez jakékoliv úcty vyždímána 
konzumním tlakem společnosti. Ziskuchtivě motivované intervence jsou velkými jizvami 
v krajině stejně jako neodborné a nesmyslné stavební zásahy třeba i s dobrými úmysly. 
Obrovský vzestup technologií, nových materiálů, konstrukcí a možností dopravy v posledních 
desetiletích bohužel předběhl vývoj ekologického a udržitelného myšlení, a tak přestaly 
budovy respektovat nejen místo, ale i lidská měřítka a přírodní zákony. Naše planeta je velice 
křehký organismus a navzdory častým soudobým snahám o rekultivaci materiální 
i myšlenkovou bude trvat řadu let, než se šrámy a hluboké jizvy zhojí. Ozdravovací proces 
může přinést ještě několik nečekaných zemětřesení, výbuchů sopek, záplav a tsunami, než 
pochopíme v plné míře závažnost celé situace. „Duch místa“ není naštěstí všude 
i v současnosti jen bezduché spojení slov, ale jejich obsahovost pozbývá nezřídka prvky 
identity a návaznosti na hodnoty místa. Norský teoretik architektury Christian Norberg-Shulz 
ve své knize Genius Loci (1994) uvádí: „Aby člověk nalezl oporu pro svou existenci, musí být 
schopen se orientovat, musí vědět, kde je. Ale také se musí identifikovat se svým prostředím, 
tj. musí vědět, jaké je určité místo“. [4] [18] [19] 
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Obrázek 4. Protiklady přístupu k místu. Vlevo : Původní osídlení respektující ducha místa – Skógar, Island. 
Vpravo: Městské prostředí bez možnosti identifikace a vztahu k místu – část Winnipegu, Kanada. Zdroj: Autor 
 

a.4 Radiestezie a geopatogenní zóny 
Nature gives birth to herself alone, and “self-destroys” like-wise. Man is an inseparable part of Nature  

Tématu geopatogenních zón jsme se lehce dotkli již v minulé kapitole. Ačkoliv je můžeme 
zařadit do materiální úrovně kvality místa, stále mají pro mnohé punc neuchopitelnosti 
a nekredibility. Může to být dáno i přesahem tématu do jemnohmotnějších úrovní pomyslné 
pyramidy (viz a.3). Celým fenoménem se již nezabývá jen laická veřejnost či úzké skupiny 
geomantických nadšenců, ale dávno prosákl i na vědeckou půdu. Zhruba od 70. let 20. století 
vznikla v českém prostředí řada seriozních studií (např. Rejdák, Gardavský, Sándor) 
prokazující jasné souvislosti se zdravotními potížemi a konkrétním místem. [20] V podobné 
době byly v německy mluvících zemí položeny základy interdisciplinárního oboru stavební 
biologie (baubiologie) [14], který problematiku geopatogenních zón řeší taktéž velmi exaktně. 

 Nezřídka se nám stává, že se v tom či onom prostoru cítíme lépe či hůře, máme problémy 
se spánkem či spíme velmi tvrdě, víme vždy proč? V dnešní době trávíme většinu času 
v budovách. Pomineme-li známé „nemoci budov“ (SBS – sick building syndrome [21]), pak je 
tu spousta dalších aspektů, které jistě stojí za pozornost vzhledem k našemu zdraví. 
Nedostatečná expozice plnému spektru denního světla či neúplná tma oslabuje a mate náš 
hormonální systém. [22] Vnímatelné problémy způsobuje malý přísun čerstvého vzduchu se 
zápornými ionty či koncentrace škodlivých látek ve vnitřním i vnějším prostředí. Méně 
evidentní, leč o to nebezpečnější, je neustálé narušování lidského biopole neionizujícím 
elektromagnetickým zářením ze spotřebičů zapojených v elektrické síti, radarovým 
a mikrovlným vysíláním, či vysokofrekvenčními poli mobilních telefonů a wifi. Souhrnně 
označujeme zmíněné zatížení jako elektrosmog. Negativně ovlivňuje vlastnosti a funkce 
biomolekul, propustnost buněčných membrán, způsobuje oslabení nervového systému 
a imunity. Ovlivňuje také produkci hormonu melatoninu. Podobné působení vykazuje 
i dlouhodobá expozice člověka místům s přirozeně porušeným zemským 
elektromagnetismem, tzv. geopatogenním zónám, které budou podrobněji probrány 
v následujících textech. Prakticky neexistuje budova bez geopatogenních zón, nicméně 
různorodost jejich zdroje a forma projevu je pro každý konkrétní případ jiná, a proto musí být 
vždy posuzovány velmi pečlivě. [18] [20] [23] [24] 
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a.4.1 Historie problematiky  

Naši předkové velmi dobře znali negativní účinek elektromagnetických anomálií a naopak 
dokázali s výhodou využívat místa elektromagneticky strukturovaná v souladu s jejich 
biopolem (pozitivní ley-lines či jiné telurické linie). [13] [25] Taková místa vešla do historie 
jako kultovní, stavěly se zde svatyně, chrámy, odehrávaly se nejrůznější obřady a rituály. 
V menším měřítku lidských obydlí se zde umisťovaly oltáře a modlitebny. Místa 
geopatogenních zón byla záměrně vytipována pro zdi domu, popřípadě podřadné provozy. 
Nikdy zde neumisťovali postele a důležité části dispozice. Poloha domu vůči terénu byla taktéž 
s citem vybírána (pokud to podmínky dovolily) a tudíž nedocházelo ke změnám přirozených 
přírodních cyklů, nýbrž k vzájemné symbióze.  

Z dochovaných pramenů je patrné, že všechny vyspělé civilizace minulosti dokázaly ve 
velké míře využívat poznatky o patogenních zónách. Častokrát patřily k základním určujícím 
prvkům jejich architektury. První dochované zmínky o „dračích žílách“- geopatogenních liniích 
jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Lidé věřili, že se v zemi skrývá démon, drak, 
odtud název „dračí žíly“, ve skutečnosti šlo o tektonické poruchy, styky nestejnorodých 
hornin, různá zemská záření či podzemní vody, které způsobují poruchu fyzikálního zemského 
pole. Císař Kuang Yü dokonce vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě. Před 
zahájením stavby musel být znám průběh „dračích žil“ a na základě toho se teprve umisťoval 
dům. Je známo, že i Egypťané se vyhýbali místům geopatogenních zón, neboť je dávali do 
souvislosti s nádorovým onemocněním. Podobně i Římané si udrželi tyto znalosti a používali 
je při výstavbě svých měst. Není tajemstvím, že některé nepravidelnosti v půdorysech budov 
vznikly právě kvůli geopatogenním zónám tak, aby zdi co nejvíce sledovaly jejich průběh. Tyto 
znalosti se ve větší míře uchovaly až do renesance. [24] 

a.4.2 Detekce geopatogenních zón  

Detekce zón je jistě nejspornější otázkou při zkoumání celého fenoménu. Metody, které 
se používaly před tisíci lety, jsou ale stále platné a funkční i dnes. Paradoxně nás vědecký vývoj 
posledních staletí v tomto ohledu trochu zbrzdil a nastavil jinou cestu poznání, nicméně 
v současnosti se začínají moderní věda a znalosti dávných kultur zase sbližovat. Dokážeme 
racionálně a stravitelně vysvětlit jevy, které nás již od nepaměti ovlivňují či utváří, 
a „znovuobjevujeme“ potřebu být s nimi v harmonii. V oblasti geopatogenních zón s tím 
souvisí například tzv. proutkaření.  

V různých vyobrazeních napříč historií si můžeme povšimnout lidí s proutkem v ruce, snad 
nejstarší malba existuje v jeskyních v Tassili (jihovýchodní Libye). Obrázky staré 8000 let 
ukazující skupinu lidí, která pozoruje osobu při práci s rozvětvenou hůlkou. První ucelenou 
práci v evropském kontextu o proutkaření vytvořil Plinius (23-78 n. l.). Ve středověku 
a novověku bychom mohli najít velké množství dalších milníků a osobností s vazbou na tuto 
problematiku. Možná ale někoho překvapí, že vynikajícími proutkaři byli např. Leonardo da 
Vinci, Robert Boyle, sir Isaac Newton, Thomas Alva Edison a Albert Einstein. Velký význam 
mělo užití proutku v hornictví, a to zejména v 16. a 17. století. Díky skeptickému pohledu 
horníka, spisovatele Georgia Agricoly máme velmi objektivní dílo zachycující způsoby 
proutkaření v tomto oboru. Zaučení horníci byli takto schopni provést dokonalou prospekci 
(geologický průzkum ložiska, výpočet jeho zásob, určení způsobu jeho vydobytí). Paradoxem 
zůstává, že ve stejné době katolická církev všechny druhy „věštění“ zakázala, a proto bylo 
proutkaření po mnoho let považováno za práci ďábla s okamžitými tresty. [26] 

Za mnohem citlivější nástroj než proutek se již dříve považovalo kyvadlo. Nejstarší 
dochované pochází ze staroegyptského chrámu v Karnaku ze 13. století před n. l. To však ještě 
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není důkaz o tom, že vzniklo právě tady a není náhodou produktem starší civilizace. Jeho 
použití na detekci geomagnetických zón umožňovalo navíc získat spousta doplňujících 
informací při kladení jednoduchých zjišťovacích otázek (ano, ne).  

Z dosud řečeného lze vyrozumět, že ve většině případů šlo o práci s proutkem (popřípadě 
virgulí) v terénu anebo v určitých uzavřených prostorách. Existovalo však i proutkaření na 
mapě. Velké zásluhy si v tomhle ohledu připsal Abbé Mermet, který byl za svou práci roku 
1935 dokonce vyznamenán Vatikánem, o sto let dříve by byl ale nejspíš upálen.  

Pokud člověk neovládal práci ani s kyvadlem ani proutkem či neměl schopnost 
elektromagnetické pole přímo cítit, často využíval znalosti o reakci jiných živých organismů. 
Věřil, že nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Má velmi dobře 
vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně 
i podprahové dráždění. Kočka je pravým opakem psa, ráda vyhledává místa, která určitým 
způsobem vibrují, tedy i anomálie v přirozeně strukturovaném zemském poli (patogenní 
zóny). Podobně i včely taková místa vyhledávají. Bylo zjištěno, že pokud je včelstvo záměrně 
do takové oblasti umístěno, má i větší snůšku a celkově je zdravější. Mravenci taktéž 
vyhledávají linie geopatogenních zón, můžeme zde vidět jejich pohyb, v místech křížení se pak 
nachází většinou mraveniště. Pozorováním dobytka na pozemku mohli lidé bezpečně 
vytipovat nejlepší prostor pro dům, místa kde si zvířata ulehla k odpočinku, byla zdravá a bez 
geopatogenních zón. Z rostlinné říše nám napoví o výskytu podzemní vody především 
lišejníky, houby, kopřivy, bodláky, ze stromů například dub nebo ořech. [24] 

Všechny výše zmíněné způsoby detekce zón lze bezpečně uplatnit i dnes. Přibližně od 90. 
let minulého století můžeme mluvit o opravdové renesanci používání proutků, virgulí, el drátů 
a kyvadel. S výhodou se opět vyhledávají podzemní vody kvůli umístění studní. Spolupráce 
psychotroniků (lidí vnímavých na elektromagnetické vlnění) na speciálních vládních 
a vojenských programech už také není tajemstvím a pokračuje dodnes. Pro změření 
geopatogenních zón byly vyvinuty a patentovány i různé přístroje, jsou však určeny především 
k měření ve volném prostoru. Z tohoto důvodu je tedy využití člověka jako detektoru 
a indikátoru elektromagnetických anomálií v budovách tím nejrychlejším, nejekonomičtějším 
a do jisté míry i nejspolehlivějším řešením. Měření různých lidí se může lišit v závislosti na 
jejich citlivosti a zkušenostech, nicméně tyto schopnosti může v sobě rozvinout každý. [7]  

 

Obrázek 5. Zleva: Prospekce v hornickém prostředí, 16. století (Agricola) vpravo: Malba z jeskyně Tassili 
zachycující proutkaře (autor neznámý). Zdroj: http://www.cepes.cz/telestezie/proutkareni-historie, 
http://mathildasanthropologyblog.files.wordpress.com/2009/03/rh1.png?w=318&h=209 
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a.4.3 Šarlatánství versus věda – jak to funguje?  

Nedůvěra, skepticismus a historický boj církve vůči lidskému měření patogenních zón 
trochu zabalil celé téma do mlhy šarlatánství. Nutno podotknout, že proutkaření a práce 
s kyvadlem bývá v poslední době bohužel i zneužívána. Existuje spousta podvodníků, kteří bez 
rozvinutých schopností detekce nabízejí své služby. Stále chybí dostatek přístupných 
relevantních informací, není tedy divu, že celá problematika nemá pevné místo v obecném 
povědomí. Dnešní věda již dokáže dobře popsat, že nehomogenity v nejsvrchnější části 
zemské kůry, způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin 
s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi, dokážou měnit tvar magnetického pole Země. Bylo dále 
zjištěno, že rozdíly potenciálu ve směru toku podzemní vody vedou ke vzniku elektrického 
proudu. Nejedná se ale o pohyb volných elektronů (jako ve vodičích), nýbrž o pohyb 
ionizovaných molekul a atomů. Na povrchu jsou všechny zmíněné elektromagnetické jevy 
vnímány v podobě anomálie elektromagnetického pole Země s přímým negativním vlivem na 
biopole člověka. Podobně jsou vnímány i kosmické zdroje záření. Míra patogenity pak 
odpovídá intenzitě jevu a vzdálenosti od zdroje. K zesílení nepříznivých vlivů patogenních zón 
dochází nejen při změnách povětrnostní situace, při bouřlivém počasí, při měsíci v úplňku, ale 
i v budovách se železobetonovými a železnými konstrukcemi (princip Faradayovy klece) a při 
používání umělých materiálů. [20] [23] [24] 

Detekce kyvadlem či proutkem funguje na principu reakce delta svalu na ruce. Ten je 
stimulován vegetativním nervstvem na základě podvědomých podnětů. Zdrojem zůstává 
informace s elektrickým potenciálem, kterou je schopno naše biopole podvědomě 
absorbovat na energetické úrovni o vyšších vibracích a vyvolat tak fyzicky vnímatelný pohyb. 

 

Obrázek 6. Nástroje proutkaře. Zleva: Kyvadlo, el dráty, virgule, osobní předmět(klíč, háček) navázaný na niti. 
Zdroj: http://www.featherhawk.com/graphics/dowsing%20tools%20gfx.JPG 

a.4.4 Typy jednotlivých geopatogenních zón  

a.4.4.1 Zemské zlomy 

Anomální fyzikální pole se vytvářejí nad geologicky porušenými místy svrchní zemské kůry. 
Jsou to místa zlomů, poklesů, vlnění, rudních žil a styků hornin (například magnetické 
amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority). Místa zlomů a změny 
zemského podloží často bývají vyplněna podzemní vodou. [24] [20] 

a.4.4.2 Podzemní vody  

Jde o podzemní prameny, toky, jezera, říčky a řeky, studny. Mohou to být močály, ale 
i místa přestěhovaných vodních toků. Jak již bylo řečeno, ovlivňují svým působením přirozeně 
směrovaný a strukturovaný magnetizmus země, koncentrují jej na jednotlivá místa, nebo 
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naopak tříští. Dochází tak ke změně přirozeného energetického toku částic, původně zdravých 
pro lidské biopole. [24] [20] 

a.4.4.3 Curry síť 

Toto kosmické záření má mřížkovitý průběh. Za objevitele se považuje Manfréd Curry  
(švýcarský vědec), známé je však již ze starověkého Egypta či Číny. Pásy probíhají nejčastěji 
od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Mají charakter 
horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11-21 cm. Šíře pásů sítě je 50-70 cm ve 
vzdálenosti většinou 3,5 metru od sebe. [24] [20] 

a.4.4.4 Hartmannova síť 

Jedná se o další kosmické záření, pojmenované po svém objeviteli Ernstu Hartmannovi. 
Způsobuje měřitelné pásy narušené homogenity geomagnetického pole Země, probíhá 
mřížovitě nejčastěji od severu k jihu a od západu k východu. Jde o stojaté velmi krátké vlny 
(VKV) kosmického záření se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Šíře pásů se 
uvádí 20-25 cm a od sebe bývají vzdálené v ose jih-sever 2 metry a západ-východ 2,5 metru. 
Každý pátý pás je obzvláště agresivní a říká se mu "benker". [24] [20]  

a.4.4.5 Black spots 

Místa bez energie, neboli „malé černé díry“, získaly název black spots. Jde o silně narušené 
části elektromagnetického pole v důsledku zemské či atmosferické radiace. Mohou vznikat 
i na základě silné psychosomatické události (např. smrt), jako její otisk v prostoru. [7] 

a.4.4.6 Ley-lines 

Jde o energetické zemské dráhy, o kterých jsme již mluvili v souvislosti s vitální úrovní 
míst. Jsou to komunikační spojnice významných bodů v krajině, a to buď čistě přírodního 
charakteru či antropogenního původu (například komunikace menhir – kultovní stavba, nebo 
i kaplička – hřbitov). Skrze ně je vyživována či oslabována krajina. Detekují se spíše pro krajinu 
ve velkém měřítku, nicméně pokud už prochází budovou s obytnou funkcí, je nutné jejich vliv 
zkoumat. [13] 

 

Obrázek 7. Průběh geopatogenních zón na základě konkrétního dálkového a in situ měření. Zdroj: Autor 
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Obrázek 8. Zleva: Ideální průběh Curry a Hartmannových sítí, vpravo: Prostorové rozložení elektrického 
proudu kolem průběhu podzemní vody. Zdroj: [24], [20] 

a.4.5 Působení a projevy geopatogenních zón 

Krev jako kapalina a podobně i buněčné roztoky jsou silné elektrolyty a vedou dobře 
elektrický proud. To umožňuje člověku dobře zachycovat elektromagnetické vlny. Stává se 
prodlouženou anténou, a to i bohužel pro záření patogenních zón. Škodlivé účinky působí 
obzvláště na lidi, kteří se na takových místech zdržují delší dobu nebo zde spí. Velmi 
ohroženou skupinou jsou obecně děti, lidé s narušenou imunitou a lidé žijící ve stresu.   

V oblasti zón můžou vnímavější lidé cítit chlad, únavu, nervozitu, bolest hlavy, kolísání 
krevního tlaku. Největší intenzita patogenity je na jejich křížení. Zde může docházet až 
k revmatismu, skléroze multiplex a rakovině. Evidentní souvislosti mezi nádorovým 
onemocněním a patogenními zónami v budovách prokázali v 80. letech Juryšek a Gardavský 
na modelovém případu sídelního útvaru Letná v Olomouci. Jejich studie přinesla jednu 
z nejsystematičtějších a nejpřehlednějších prací tohoto druhu vůbec. [20]  

Geopatogenní zóny působí i na ostatní živočichy. Obecně lze konstatovat, že spíše 
negativně, existují ale výjimky (kočka). Ze zkoumání mikroorganismů vystavených různým 
typům geopatogenního záření vyplývá, že jejich biologická reakce a manifestace se může lišit. 
Někdy to může být zrychlený růst, jindy zase například nezralost, vždy jde ale o anomální 
projev. V rostlinné říši pozorujeme rozdílné reakce v závislosti na typu záření či 
elektromagnetické povahy konkrétních rostlin. Obecně snáší zóny lépe jehličnaté stromy než 
listnaté. Ovocné stromy zde daleko méně plodí. V přímém sousedství zón dříve žloutne listí 
a  dochází k chaotickému růstu kořenů. Nad místy podzemních vod se bude dařit lépe plevelu 
než kulturním rostlinám. Vody totiž vymývají z půdy živiny a to buď přímo nebo difúzí.   

Důsledná eliminace zón prakticky není možná. Existuje celá řada nejrůznějších přístrojů 
na bázi dipólu, která negativní účinek umí částečně odstínit, ale podobně jako nabízené 
speciální hliníkové folie často zapadnou do škatulky nedůvěryhodnosti, protože jsou lehce 
komerčně zneužitelné. Navíc jejich účinek může být po čase degradován a tyto pomůcky se 
pak samy stávají zesílenou anténou patogenity. Zdá se, že nejpřirozenější ochrana jsou 
přírodní materiály jako například ovčí kůže, modřínové dřevo, vlákna a semena lnu, pecky 
broskví a meruněk nebo třeba ovesná sláma. V historii se pro neutralizaci zón kladly okolo  
základů budovy polarizované kameny. Nejlepší a nejspolehlivější ochranou ale stále zůstává 
se geopatogenním zónám vyhnout. [18] [24] 



                            19       

 

 

 

Obrázek 9. Zleva: Vnější a vnitřní patogenní činitelé (převážně elektrosmog), vpravo: Průběh patogenních zón 
ve zkoumaném bytě na sídlišti Letná v Olomouci. Zdroj: zleva [24],z práce Z. Gardavského 

a.5 Feng-shui 
“Nothing is as dangerous in architecture as dealing with separated problems. If we split life into separated 

problems we split the possibilities to make good building art.” – Alvar Aalto 

a.5.1 Holistický nástroj harmonizace 

Geopatogenní zóny jsou často zkoumány i v souvislosti s rozbory Feng-shui, které si jako 
nástroj harmonizace získává v našich podmínkách stále větší oblibu. Nás bude tato nauka 
zajímat především pro své holistické pojetí prostoru a kombinaci poznatků exaktních 
i transcendentálních. Původ Feng-shui se datuje do doby 4000 let př. n. l. a vzniklo na základě 
dlouhodobého pozorování starých mistrů. Obrazně řečeno jde o umění udržovat ve správné 
rovnováze vítr (feng) a vodu (shui). Voda je důležitý zdroj zemské energie pro život lidí, rostlin 
a zvířat, vítr je zdroj energie z nebes. Feng-shui je založeno na esenciálních přírodních 
a vesmírných zákonech, což z něj dělá aparát vhodný nejen pro harmonizaci prostoru, nýbrž 
univerzálně použitelný. V naší geografické poloze však postrádají některá řešení s užitím 
tradičních čínských nástrojů a symbolů smysl a je vhodnější hledat prvky archetypálně 
příbuznější. Také rozdílnost nauk jednotlivých škol Feng-shui (např. škola kompasu či škola 
tvaru) je pro evropské myšlení mírně zavádějící a dogmatická interpretace, bez hlubších 
znalostí základní filozofie a principů, může být ve svém důsledku až kontraproduktivní. 
Současná doba a expanzivní ekonomie Číny přenesla užití Feng-shui v asijských zemích spíše 
do sféry byznysu a paradoxně právě v Evropě dochází k jeho renesanci spíše v rámci 
harmonizace prostoru pro bydlení. Podle Feng-shui prostor odráží celou naší osobnost 
a naopak zase vše, co nás obklopuje, nás zpětně ovlivňuje. Změna v prostoru se odrazí i na 
změně v naší osobnosti a naopak. Je to stále plynoucí proces, který se nikdy nezastaví. [5] [6] 
[7] 

a.5.2 Jin-jang a 5 elementů 

Primárním cílem Feng-shui je podpoření vitální úrovně místa v podobě plynulého toku 
prazákladní energie Chi (viz a.3.2). Dosahuje se toho i neustálým vyvažováním dvou polarit 
Chi, a sice jin a jangu. Jin představuje principiálně složku ženskou, temnou, vstřebávající, jang 
pak složku mužskou, světlou, dávající. Obě části jsou navzájem spojeny a jedna bez druhé 
nedokáže vytvořit ideální celek (viz obrázek 10). Feng-shui také pracuje archetypálně s pěti 
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elementy (oheň, země, kov, voda, dřevo), jejichž nejrůznější kombinace představují 
energetický popis místa, situace či procesu. Vědomou konfigurací jemnohmotných sil či pěti 
elementů propsaných do materiálních forem můžeme vytvořit nebo upravit prostor do 
harmonického celku s přírodními zákony. Abychom věděli, které prvky (esence) dodat či 
ubrat, je potřeba respektovat jejich vzájemný vztah. Na obrázku 10 vidíme cyklus živící, ve 
kterém každý prvek podporuje prvek další a také cyklus ničící, kdy je tomu naopak. Oba cykly 
lze graficky zobrazit i v pentagramu ničících vazeb s opsanou kružnicí vazeb podporujících. 
Konkrétní aplikace prvků do prostoru vyžadují podrobnější znalosti jejich archetypální 
symboliky i feng-shui analýzu samotného prostoru. [7] 

  

Obrázek 10. Zleva: Znak Jin/Jang představující jednotu energie Chi. Vpravo: Vztahy mezi 5 elementy  ve Feng-
shui. Zdroj: Autor 

a.5.3 Feng-shui a pozemek 

Vhodný pozemek z hlediska Feng-shui by měl ležet spíše na jižním svahu, orientovaný ke 
slunci, ani na kopci (kde jsou příliš silné větry), ani v hlubokém údolí (kde hrozí záplavy 
a kumuluje se stagnující energie). Ideální je, aby okolní krajina byla zvlněná a měla přirozené 
křivky. Důležitým aspektem je samotný tvar pozemku. Je určující pro sladění jinových 
a jangových energií a stanovení například místa pro stavbu. Pozemek by měl být co 
nejpravidelnější, a pokud to není možné, použijí se metody, kdy se bude dělit na menší části. 
Nejharmoničtější geomorfologie terénu odpovídá formaci 5 zvířat. Na pozemku máme zázemí 
vytvořené stoupajícím terénem či stromy (želva), dále předprostor, ze kterého přichází 
čerstvá energie, což nejlépe postihuje tekoucí voda a volné prostranství (fénix). Po stranách 
pak ochránce, ať už v podobě lesa (drak), či skal (tygr). Při dalších rozborech se můžeme 
soustředit na střed pozemku, který je považován za posvátné místo a měl by zůstat vždy volný. 
Můžeme dohledat výrazná silová místa a doplnit tak poznatky z průzkumu patogenních zón. 
Podstatné je uvědomit si, že s pozemkem ve Feng-shui nakládáme jako s bytostí - živým 
organismem. [5] 

  

Obrázek 11. Zleva: V řezu naznačené přirozené zázemí (kopec) a předprostor (vodní plocha).Vpravo: Formace 
pěti zvířat (páté zvíře je had představující dům). Zdroj: http://fengshuiunzip.com/category/fengshui/ , 
http://www.naturemaking.com/images/feng_shui_animals.jpg 

 



                            21       

 

 

a.5.4 Makrokosmos, mikrokosmos a rozbory  

Stejně jako k pozemku, tak i k jednotlivým stavbám, přistupujeme jako k bytostem. Mění 
se pouze úroveň a měřítko nazírání, ale principy zůstávají stejné. Tato provázanost platí i při 
posuzování samostatného pokoje či pracovního stolu. Makrokosmos (pokoj) a mikrokosmos 
(stůl) jsou zrcadlem jeden druhého (analogicky i pozemek a stavba). Změna v nižší úrovni má 
přímý vliv na vyšší úroveň a naopak. Vyplývá z toho například, že co nejde vyladit 
v makrokosmu, můžeme podpořit v mikrokosmu.  

Následující výčet zmiňuje některé oblasti a nástroje Feng-shui, které v transcendentální 
realitě dokážou pozitivně pracovat s vitálním proudem Chi. Bagua (Pa-kua) je nástrojem 
vycházejícím z nejstarších dob Feng-shui. Představuje rozdělení prostoru na devět 
pravidelných polí obdélníku s orientací dle směru vstupu (viz obrázek 12). Každé pole je na 
energetické rovině spjato s určitou životní situací člověka, jenž prostor vlastní či užívá. 
Podpoříme-li vybrané pole vhodnými pomůckami, předměty, barvami či správným 
uspořádáním, pak můžeme očekávat, že i ta konkrétní životní situace se zlepší. Chybí-li nějaké 
pole, nebo je-li výrazně oslabeno, je nutno přistoupit k řešení této situace o úroveň níže či 
výše (mikrokosmos, makrokosmos). Bagua se často v českém prostředí objevuje i jako 
vepsaná do růžice světových stran ve středu posuzovaného prostoru. Došlo tak k určité 
kombinaci s trigramy, které vychází z principů vyvažování jinu a jangu. Trigramy podávají 
informaci o kvalitě energie jednotlivých sektorů světových stran. Dávají informaci, který 
sektor je dostatečně „živý“ a který je potřeba harmonizovat. Této znalosti lze s výhodou 
použít i při hledání vhodné polohy domu či jeho vstupu. Postupujeme-li komplexněji, bude 
nutné přiřadit každému sektoru světové strany archetypální elementy, které jsou interpretací 
jeho energetické konstelace. K tomuto úkonu pomáhají různé výpočty. V rámci cyklu živícího 
a ničícího prvky posoudíme a určíme jaké z nich do konkrétního prostoru dodat a také v jakém 
množství. Dostáváme tím přehled o barvách, materiálech a vzhledu předmětů, které ladí 
s přirozenou kvalitou posuzovaného prostoru. Neméně důležitý při vylaďování prostoru je 
i dynamický aspekt vedení energie Chi. Obecně energie přichází vstupními dveřmi (úroveň 
domu), či příjezdovou cestou (úroveň pozemku) a je nutné ji vědomě rozvést po celém domě. 
V koordinaci předchozích rozborů použijeme vhodné předměty (úroveň domu), či stavby 
a zeleň (úroveň pozemku), tak aby energie obohatila svou vitální silou požadovanou plochu. 
Přitom ale obcházíme potenciální místa úniku energie (např. koupelny, toalety, sklady). [7] 

  

Obrázek 12. Bagua - 8 životních situací (deváté pole je rodina a představuje prázdný střed). Zdroj: Autor 
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Obrázek 13. Trigramy a pole světových stran na konkrétním půdorysu. Zdroj: Autor 

a.6 Numerologie 
“All is Number” - Pythagoras 

Numerologie, zjednodušeně věda o číslech, nám přirozeně zapadá do výčtu holistických 
systémů. Oprostíme-li se od pragmatického užití čísel pouze jako nástroje měření a počítání, 
pak se nám otevírá široká oblast jejich významu a povahové interpretace. Mystikou čísel se 
zabývaly všechny rozvinuté kultury naší historie, její kořeny najdeme již ve starém Babyloně, 
Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii a Číně. Dnes je slovo numerologie obecně známé spíše 
pro osobnostní výklad dle data narození podobný astrologickým rozborům. Za otce původní 
numerologie je považován Pythagoras, starořecký matematik (6. stol. př. n. l.), který 
pravděpodobně navázal na informační základnu a znalosti egyptské civilizace. [27] 

Jeho učení bylo těsně spjato s filozofií, astronomií, hudbou, geometrií či uměním 
a ovlivnilo později řadu velkých myslitelů (např. Platóna, Aristotela). Jeho cílem bylo, aby lidé 
z čísel, která obsahují jisté informace, pochopili sebe samé, svůj život a jeho zákonitosti 
a navázali spojení s duchovnem. Věřil, že realita je na nejhlubší úrovni svou povahou 
matematická. Proslavil ho teorém Pythagorovy věty (a2+b2=c2), který byl nicméně už znám 
v dřívějších kulturách. Díky dosazení určitých kladných čísel, jejichž součet čtverců odpovídá 
výslednému čtverci (například 32+42=52) bylo možné sestrojit pravý úhel. Pythagorův žák 
Hippasus z Metaponta na vztahu popsal existenci iracionálních čísel (12+12=(√2)2), čímž 
potvrdil, že některé délky (například √2) jsou nesouměřitelné s racionálními čísly (například 
celé číslo 1). Iracionální číslo bylo záhy nahrazeno poměrem (například ¾), ale tento rozkol 
aritmetiky a geometrie přetrval několik staletí a budil otázku samotné povahy vesmíru. [28] 

  

Obrázek 14. Zleva: Důkaz Pythagorovy věty z Eukleidovy knihy Základů. Vpravo: Grafické zobrazení 
iracionálních čísel. Zdroj: http://home.pf.jcu.cz/~math4all/doc/u/H_3_3_Pythagorova_veta.pdf 
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a.6.1 Geneze forem 

Pythagorejské učení silně inklinovalo k objevení harmonie a objasnění metafyzických 
významů. Jejich pochopení reality vysvětluje mnohé z nadčasových symbolů a vzorců 
používané po staletí. Ke grafickému vyjádření geneze čísel používali elementární geometrii. 
Vychází ze středu (bodu, Esence, Jednoty). Okolo něj je kružnice (monáda), která při svém 
odrazu vytváří dvojici kružnic (dyáda). Na filozofické úrovni představuje princip polarity 
(analogie jin a jangu) a také číselný přechod od jednoho k mnoha. Útvar společný oběma 
kružnicím se nazývá vesica piscis (v překladu „rybí měchýř“) nebo také mandorla. V něm se 
dále rozvíjí rovnostranný trojúhelník (triáda), který je prvorozeným číslem rodičů monády 
a dyády a představuje hlavní symbol náboženství po celém světě („tři jako jeden“). Lze ho 
považovat za první skutečné číslo, protože obsahovalo začátek, střed i konec. Trojúhelník lze 
ozrcadlit a dále rozšířit mimo vesica piscis, vzniká tak velmi stabilní a harmonická struktura. 
Pro sestrojení čtveřice (tetrády) spojíme přímkou středy a průsečíky kružnic dyády, průsečík 
přímek je střed kružnice opsané, kde lze vidět čtverec. Ten představuje ve filozofických 
souvislostech spravedlnost, stabilitu a vymezení.  

Symbol čísla pět (pentáda) se nám objevuje nejčastěji v podobě pěticípé hvězdy. Její 
konstrukce byla pro svůj význam dokonalosti po dlouhá staletí utajována, ale zároveň dobře 
„infiltrována“ například do architektury gotických katedrál. [29] Má v sobě zakotveny 
harmonické poměry a můžeme se s ní setkat v hojné míře v přírodě. Na základě vztahů 
prvních čtyř čísel se vynořují další útvary (hexáda, heptáda, oktáda, enneáda), které se krok 
za krokem přibližují dekádě. Dávní matematikové nepovažovali desítku za číslovku, dívali se 
na ni jako na symbol všeho nebo začátek nové cesty (číslo vynásobení deseti zůstává stejné, 
jen je přeneseno do vyšší úrovně). Z knihy Petra Plicha (God´s Secret formula) se dozvídáme, 
že všechna čísla decimálního systému lze obsáhnout v 81. Všechna z nich mimo 10 můžeme 
i vyjádřit zlomkem 1/81 (0,0123456789). Máme 81 stabilních prvků, měsíc se pohybuje 
vesmírem 81x rychleji než Země a má 1/81 hmotnosti Země.  

  

Obrázek 15. Vývoj geometrických tvarů. Zleva: Monáda, dyáda (vesica piscis), triáda, tetráda, pentáda. Zdroj: 
Autor 

 

a.6.2 Řeč univerza - specifické poměry  

Pro další zkoumání je relevantní se zmínit o některých důležitých aspektech našeho 
prostředí a planety, které lze vyjádřit právě v číslech. Již jsme mluvili o chápání iracionálních 
čísel, která lze někdy interpretovat také poměrem čísel racionálních. V přírodě existuje 
několik specifických poměrů, které se objevují až příliš často. Patří mezi ně poměry vyjádřeny 
zjednodušeně číslem 1,414 (√2), 1,732 (√3), 3,14 (pí, π) a 1,618 (fí, Φ). Poslední zmíněný je 
znám též jako zlatý řez, poměr zlatého řezu nebo božský poměr (1:1,1618033988749894 
nebo 1:0,618033988749894…). Poprvé byl znázorněn Eukleidem okolo 3. stol. př. n. l., lze ho 
určit jako poměr celku vůči jeho částem, kde části vůči sobě mají stejný vztah jako celek k větší 
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části. Začátkem 13. století odhaluje matematik Fibonacci posloupnost čísel, v níž každé číslo 
znamená součet dvou po sobě předcházejících čísel (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…). Pozoruhodné je, 
že poměr dvou sousedních čísel se blíží zlatému řezu, a to tím přesněji, čím je hodnota čísel 
větší. [10] [11] [28] [12] 

Geometrickými souvztažností poměru zlatého řezu a jeho projevem v přírodě se budeme 
pro jeho význam ještě více zabývat v následujících kapitolách. Je více než pravděpodobné, že 
naši předkové znali sílu těchto harmonických poměrů a dokázali je aplikovat do svého 
prostředí. Mimo nesčetné užití poměru čísla fí to dokládají například i zajímavé souvislosti 
v sanskrtu. Přiřadíme-li hláskám jedné sansktrské básně numerické hodnoty jeho hlásek, pak 
dostáváme neobyčejně přesnou interpretaci průměru kruhu děleného jeho obvodem (číslo 
pí). [30]  

  

Obrázek 16. Grafické zobrazení poměru zlatého řezu. Zdroj: Autor 

 

a.7 Posvátná geometrie 
“Where there is matter, there is geometry.”– Kepler, Johannes 

Dle historických údajů byl rozkol v odděleném chápání aritmetiky a geometrie (kvůli 
objevení iracionálních čísel) dán v soulad až v 17. století kartézskou geometrií René Descarta 
(zavedení kolmých souřadnicových os, vůči nimž lze geometrické obrazce měřit). [28]. Po 
celou dobu a i dávno předtím byl ale znám, leč častokrát utajován, systém geometrie, která 
si získala pro svůj esenciální význam název „posvátná geometrie“. Kombinuje v sobě nejen 
aritmetiku a geometrii, nýbrž se odkazuje přímo na základní metafyzické principy univerza. 
Velmi úzce souvisí s Pythagorejskou numerologií a dalšími prastarými učeními. Posvátná 
geometrie je cíleně postavena na přesných propočtech a pozorováních, které vychází 
z univerzálních principů, jež platí v přírodě a ve vesmíru. Je základním jazykem, který pomáhá 
tvořit naší realitu. [12] Jedná se tedy nejen o holistický systém, který nabízí transcendentální 
vhledy, ale o systém kódů, jejichž projevy lze pozorovat všude kolem nás. [10] 

a.7.1 Cyklus stromu života 

Abychom nejlépe pochopili metafyzické informace skryté v posvátné geometrii, 
představíme si její vývoj v cyklu ovocného stromu. Tento cyklus od semene, přes květ až po 
plod a vznik nového semene je až tak všední záležitost, že jí nevěnujeme v našem životě 
přílišný význam. Přitom je názornou paralelou všech životních cyklů. Geometrie je na 
schématech (obrázek 17) zachycena plošně, ve skutečnosti je ale její povaha prostorová. 

Semeno života je symbol vytvořený ze sedmi kruhů (koulí) v šestinásobné symetrii. 
Představuje výsledek sedmi pohybů stvoření (paralela se sedmi dny v bibli), které začínají 
kruhem (resp. koulí). V některých učeních vychází první pohyb z rotovaného osmistěnu jako 
základního projevu Ducha. Zajímavým útvarem v dalším pohybu při prolnutí dvou kruhů 
(koulí) je vesica piscis (rybí měchýř). Nápadně se podobá například lidskému oku a v posvátné 
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geometrii je mu přikládán velký význam. Jde o jednu ze základní skladebních jednotek 
geometrie elektromagnetických polí. Vejce života je završením rotovaného pohybu kružnic 
(koulí) ze semene života. Spojením jeho středu lze ve 3D zobrazit krychli. Má se za to, že tento 
vzorec je morfogenetická struktura, která vytvořila naše těla a je na něm závislá fyzická 
existence. Souvisí i například s tóny v hudbě. Jestliže přidáme další a další kruhy (koule), 
dostaneme strukturu Květu života. Svým symetrickým vzhledem a devatenácti kruhy 
připomíná tento útvar opravdové květy v přírodě. Jsou v něm zakódované všechny důležité 
informace včetně chápání prostoru a času. Možná i proto se nachází na mnoha místech po 
světě, nezávisle na typu náboženství (obrázek 18). Odkazuje na završení celého cyklu, 
výsledek dalšího pohybu, a sice Ovoce života (Plod života). Jde o základní znalostní systém 
posvátné geometrie o třinácti kruzích (koulích) a věří se, že obsahuje informace o tvoření 
veškeré formy či existence.  

Z překrytí Květu života a Plodu života můžeme také odvodit symbol Stromu života. Je 
základem několika světových teologií, filozofií a velmi skloňovanou metaforou pro pochopení 
stvoření (kosmologie) dle Kabaly či knihy Genesis (První kniha Mojžíšova). [30] [10] 

  

Obrázek 17. Geometrický vývoj od Semene života po Metatronovu krychli. Zdroj: 
http://www.floweroflife.org/teachings.htm  

 

   

 

Obrázek 18. Zleva: Květ života vepsaný do kamene egypstkého chrámu v Abydu (2500 př. n. l.), Geometrie 
Květu života, Plod života v geometrii Květu života, Strom života Zdroj : https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/51/4a/c8/514ac837749a1266403850df67cc9c90.jpg, http://blog.world-
mysteries.com/science/the-flower-of-life/    
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a.7.2 Platónská tělesa a kvazikrystaly 

Propojením středů všech třinácti kruhů Ovoce života dostáváme Metatronovu krychli. 
Zvýrazněním určitých čar lze v Metatronově krychli zobrazit všech 5 platónských těles: 
čtyřstěn, šestistěn, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Jsou to tělesa, jejichž všechny 
strany, úhly a plochy stěn jsou stejné, jejich vrcholy se dotýkají povrchu koule a mají stejnou 
vzdálenost od středu. Symbolicky představují čtyři živly a éter. Jejich forma je dobře 
poznatelná v geometrii atomů, krystalů nebo virových partikulí, ale tvoří prakticky veškeré 
struktury okolo nás. [28] [12] 

Necháme-li rotovat Metatronovu krychli v poměru zlatého řezu, dostaneme útvar, který 
se po rozvinutí do plochy nápadně podobá obrazcům anglického fyzika a matematika Penrose 
(tzv. Penroseovo pokrytí). [30] Prokázal, že existuje neperiodické pokrytí roviny s pětičlennou 
symetrií složené ze dvou kosočtverců. Není překvapením, že vazby mezi sebou ukrývají 
nesčetně poměrů zlatého řezu. Penroseovo pokrytí bez přesné translační symetrie vytvořilo 
základ pro zkoumání kvazikrystalů (Shetman). Vědci tohoto mladého oboru objevili nové 
krystalické mřížky a hledají způsoby, jak využít jejich potenciál ve zlepšené kvalitě materiálů. 
Specifickými vlastnostmi platónských těles se tak nezabývali jen pythagorejci, ale i moderní 
věda. [31]  

  

Obrázek 19. Vlevo: Penroseovo pokrytí jako základ pro zkoumání kvazikrystalů. Zprava: Plošný útvar po rotaci 
Metatronovy krychle. Zdroj: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/mzahrad/node66.html, [30] 

 

  

Obrázek 20. Platónská tělesa ze Skotska (2tis.př.n.l.) Zdroj: http://www.floweroflife.org/teachings.htm   
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Obrázek 21. Shora: ukázka platónských těles v ploše i prostoru. Zdroj: 
http://www.floweroflife.org/teachings.htm   
 

a.7.3 Pětiúhelník a zlatý řez 

Petičlenná symetrie a poměry zlatého řezu byly po staletí základem symboliky 
významných architektonických počinů, ale též se vryly do znaků tajných spolků a mystických 
škol. Geometrický pětiúhelník má totiž velmi zvláštní vlastnosti. Propojením jeho bodů 
dokážeme vytvořit nový soběpodobný pětiúhelník a lze tak pokračovat až do nekonečna. 
Kombinace tohoto expanzivního tvaru a pevné šestiúhelníkové struktury představuje na 
ezoterické rovině propojení mikrokosmu a makrokosmu (viz a.5.4) a jsou jím tvořeny vzorce 
některých chemických vazeb. Pomocí tohoto posvátného vztahu lze popsat s velkou přesností 
i provázanost pí(π) a fí(Φ) (6/5 Φ2= π). [32] Zlatý řez je patrný v pětiúhelníku v několika 
podobách. Z pohledu geometrie nás však zajímá nejen jako poměr určitých délek (1:1,618), 
ale také jeho přepis do pravidelné křivky. Vzniká tak logaritmická „zlatá spirála“, patrná 
v přírodě velmi často. Její blízkou aproximací je z matematického hlediska Fibonacciho křivka 
odvozená přímo od Fibonacciho číslené řady a nutno poznamenat, že přírodní útvary spíše 
respektují její průběh než průběh přesné zlaté spirály. [10] 

  

Obrázek 22.. Zleva: Zobrazení pěticípé hvězdy a poměry fí,zprava: Konstrukce Fibonacciho křivky. Zdroj: Autor 
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Obrázek 23. Zleva: Kůstky na lidských prstech v poměru zlatého řezu. Zprava: Ulita hlavonožce ve tvaru zlaté 
spirály. Zdroj: http:/ren90la.wordpress.com/2012/02/05/visual-math, archív Michaela Rice 
 

 

a.7.4 Kvadratura kruhu  

Symbolický význam čtverce (Země, hmota) a kruhu (Nebesa, duch) s identickým obsahem 
či obvodem poukazuje při sjednocení na jeden z nejslavnějších antických konstrukčních 
problémů – kvadraturu kruhu. Metafyzické vyjádření se přibližuje analogii mikrokosmu 
a makrokosmu, či spojení pěti a šestičlenné symetrie. Je pozoruhodné, že lze na základě 
tohoto transcendentního vztahu určit relativní velikost Měsíce vůči Zemi s přesností na 
99,9 % a zároveň v něm najít proporce božského poměru. Kvadratura kruhu s promítnutou 
velikostí měsíce umožňuje sestrojit Pythagorejský trojúhelník (3,4,5), na základě kterého lze 
zkonstruovat pravý úhel. Zákonitosti vztahu lze vyčíst z proporcí několika významných staveb 
naší historie (především pyramid a gotických katedrál). [28] [32] 

  

Obrázek 24. Vlevo: Kresba Leonarda Da Vinciho-stejný obsah kruhu jako čtverce. Uprostřed a vpravo: 
Kvadratura kruhu pomocí Velké pyramidy v Gíze. Zdroj: [28], [32] 
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b. Cíl disertační práce a analýza problému 

b.1 Cíl disertační práce 
All fine architectural values are human values, else not valuable - Frank Lloyd Wright 

Práce si klade za cíl zdravě zpochybnit některá zažitá paradigmata vnímání a tvorby 
architektury nabídnutím nových perspektiv uvažování a hledáním transcendentální podstaty 
zjevných procesů a věcí. Na základě vyslovené hypotézy bude zkoumána možnost existence 
jednoduchého a klíčového principu, který by byl zároveň matricí přirozených přírodních 
procesů, a jeho použitelnost v architektuře by byla tím pádem implicitně trvale udržitelná. 
A to do té míry, do jaké je příroda udržitelnosti sama schopná.  

Podružným cílem, ne však nepodstatným, je systematizace široké materiálové základy 
tématu, demonstrace konkrétních aplikací na příkladech a shrnutí nedogmatických zásad 
použitelných pro architektonickou tvorbu. V popředí zájmu přitom zůstane člověk jako 
biologicky komplexní bytost s neomezeným metafyzickým základem. 

b.2 Shrnutí současného stavu problematiky 
“Like God, the Divine Proportion is always similar to itself.”–Fra Luca Pacioli 

b.2.1 Holistické systémy 

Vykořeněnost hodnot, pokroucení tradičního vztahu k místu a konzumní přístup k tvorbě 
i užívání prostoru nám spolu s informačním smogem a nedostatkem relevantních informací 
ukazuje slabinu moderní doby. V záplavě denních činností zmíněného charakteru, v područí 
únavových syndromů a rychlosti měst, se logicky vytrácí přímý zájem zkoumat 
transcendentální přesahy našeho konání. Přesto nazrává doba, kdy si začínáme uvědomovat 
nejen křehkost a zranitelnost naší planety, ale nás samých a ptáme se po hlubším poznání 
a možnostech nápravy. Pro udržitelnost a podporu života je to nezbytný další krok 
i v architektuře, uvědomíme-li si, kolik času trávíme v budovách (či v jejich blízkosti) nebo 
jejich pozorováním. Rešerže současného stavu problematiky ukazuje, že máme stále 
k dispozici aparáty, jak této oblasti více porozumět. Jde především o holistické systémy (např. 
geomancie, Feng-shui, numerologie, posvátná geometrie), které vznikaly po staletí a uchovaly 
si silnou znalostní bázi založenou na empirickém pozorování. Všechny se vztahují 
k metafyzickému základu existence, ale používají velmi konkrétní prostředky uchopitelné 
v materiální realitě. Jsou taktéž založeny na zkušenostech v průběhu historie a v současnosti 
stále více podporovány moderním vědeckým bádáním a objevy. Ačkoli nabízejí zajímavé 
metody a nástroje, jejich apologie a dogmatické dodržování by nás pravděpodobně svedlo do 
slepé uličky. Je potřeba k nim přistupovat s otevřenou myslí a srdcem, ale rovněž s kritickým 
myšlením a „selským rozumem“. Slouží ale jako pevný odrazový můstek pro další zkoumání 
a poznávání udržitelných principů i nás samotných. Míra sebepoznání pak jistě určuje i míru 
jejich chápání a aplikace. 

b.2.2 Průnikové téma 

Napříč zkoumanými holistickými systémy vyvstávají napovrch určitá témata, která se zdají 
být velmi podobná. Mimo již zmíněnou duchovní podstatu, ze které vycházejí, a čitelné 
odkazy na přírodní zákony jsou tato témata často velmi komplexní. Speciálně zajímavá je 
komplexita ve formě vícevrstevnatosti. Na začátku rešerže jsme rozebírali jednotlivé úrovně 
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místa a zjistili jsme, že jsou velmi úzce provázány a navzájem se ovlivňují. Geomancie nás 
poučila o velkých energetických zemských liniích, stejně jako o menších zónách v rámci 
vybraného pozemku či stavby. Jejich vzájemná souvislost a paralela s meridiánovým 
systémem na lidském těle krásně demonstruje měřítka tohoto jevu. Ve Feng-shui jsme mluvili 
o mikrokosmu a makrokosmu jako provázaných částech celku, kdy nejde pouze o stavbu 
(mikrokosmos) a pozemek (makrokosmos), ale například i o pokoj (mikrokosmos) a stavbu 
(makrokosmos). Jejich vztah tak nabírá na různých úrovních soběpříbuzné parametry. 
Podobně se chová i pětiúhelník v posvátné geometrii, kdy můžeme donekonečna v něm i vně 
zobrazovat příbuzné větší či menší pětiúhelníky při užití stejného vzorce. Kvadratura kruhu 
dává tušit nekonečné symbolické spojení ducha a hmoty. A nakonec samotný poměr zlatého 
řezu, ať už numerologicky, či geometricky, dokáže vytvořit rozmanité struktury, jejichž 
vlastnosti jsou charakteristickým způsobem soběpodobné. 

b.3 Formulace hypotézy 

Výše zmíněné poznání evokuje hned několik otázek, my ho však umístíme do kontextu 
architektury a udržitelnosti. Dostáváme se tím k formulaci základní hypotézy disertační práce: 
“Existuje poznatelná základní matrice utvářející obecně harmonické struktury v architektuře“.  

„Způsobuje vědomá či nevědomá aplikace této matrice v architektuře nějaké empiricky 
poznatelné účinky?“ Tato otázka bude implicitně zastoupena v dalším zkoumání bez nároků 
na pravdivost hypotézy a explicitní odpověď. Vycházíme z předpokladu, že je-li příroda sama 
o sobě bez nutného zásahu člověka udržitelná a obsahuje-li nějakou základní matrici, která ji 
utváří, pak důsledek aplikace této matrice v různých formách architektonického projevu by 
měl být taktéž udržitelný. Axiomaticky se dále omezíme na tvrzení, že soubor přirozených 
přírodních jevů je v naprosté synchronicitě a soběpodobnosti s jevy vesmíru či univerza, a tak 
dokáže částečně obsáhnout i celostní existenciální měřítko. 

b.4 Vnímání krásy 
Architecture is an art when one consciously or unconsciously creates aesthetic emotion in the atmosphere and 
when this environment produces well being.- Luis Barragan 

Vzhledem k převážně vizuální povaze architektury se nyní zaměříme na vnímání krásy, 
které představuje pomyslný most mezi pólem vědeckým a tajemným či těžko uchopitelným. 
Přes popis neurologických procesů dojdeme k vysvětlení vnímání krásy se všemi důsledky 
a principy, na jejichž základě krásu obecně usuzujeme. Doslova se tak podíváme na 
transcendentální jevy více vědecky, což nám umožní i další analýzy dosud získaných poznatků. 

b.4.1 Vizuální vnímání 

“Beauty is in the eye of the beholder“ Williama Shakespeare 

Naše cesta začíná u očí. Ty v zásadě detekují světlo, respektive elektromagnetické vlny 
v prostoru, a přeměňují je na elektrochemické impulzy v mozku. Membrána duhovky reguluje 
jeho intenzitu a prostřednictvím optických čoček je soustřeďuje jako otočený obraz na sítnici 
v zadní části oka. Zde přebírají úlohu citlivé fotoreceptory – tyčinky (vnímání kontrastů, 
černobílé vidění) a čípky (prostorové vnímání, barevné vidění), jejichž struktura umožňuje 
převést chemickou reakci způsobenou dopadem fotonů na kaskádu elektrických signálů. 
Primární dráha distribuce připomíná dva velké filamentózní kabely (optické nervy), které přes 
optické překřížení (chiasma opticum) a několik bočních cest (například do reflexního centra 
umožňující orientaci a navigaci v prostoru – superior colliculus) pokračují do výměníkové 
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stanice v mozkovém kmeni (přesněji do geniculatum laterale). Odtud putuje signál, částečně 
přes spánkový lalok (lobus temporalis), do části mozku, která řídí vidění a zpracovává zrakové 
vjemy – týlní lalok (lobus occipitalis). [33] 

  

Obrázek 25. Zleva: Zraková dráha v horizontálním řezu mozkem. Vpravo nahoře: Zraková dráha v bočním 
pohledu Vpravo dole: Brodmannovy oblasti mozkové kůry. Zdroj: zleva Zdroj: http://www.unc.edu.Upraveno 
autorem, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray727-Brodman.png 

 
Zde však cesta vnímání nekončí, naopak začíná. Během výše popsaného procesu se různé 

části mozku rychle a aktivně snaží získané signály (informace) porovnávat se vzorci uloženými 
v paměti (resp. s různými útvary neuronové sítě). Zjistí-li shodu, aktivují odpovídající nervové 
spojení a my rozpoznáme, na co se díváme. V opačném případě se startuje proces učení, který 
pro zapamatování (vytvoření útvaru neuronové sítě) mnohokrát vyžaduje častější opakování 
stejného stimulu. Každopádně dochází k energetizaci určité odpovídající části mozku 
(mozková bouře), měřitelnému lokálnímu zvýšení průtoku krve a uvolnění specifických 
chemických látek, které podněcují další vzruchy. Do hry vstupují i lidské emoce, které jsou 
v rámci mozkových procesů představovány různými typy chemikálií (neuropeptidy) vznikající 
nepřímo v hypotalamu. Mají za úkol posilovat neuronové vazby dle prožívané či prožité 
emoce a mohou fungovat i jako asociační spouštěč. [33] 

Aktivitu v určitých oblastech mozku lze dobře moderní technikou zaznamenat a na základě 
toho třeba i interpretovat, co je pozorováno. Jedna část mozku rozpoznává tváře (fuziformní 
Brodmannova oblast 37), jiná zase předměty. Údaje z funkční magnetické rezonance již dříve 
doložily například souvislost se zpracováním barevného vjemu a Brodmannovou oblastí 17 
(area striata) v mozkové kůře týlního laloku. Známé je i propojení prefrontálního systému 
čelního laloku (Brodmannova oblast 8–12) s rozhodováním, plánováním a sociálním 
chováním. Nedávné studie ale ukazují i spojení této mozkové oblasti s vědomými estetickými 
zážitky. Pozorujeme-li krásné umělecké dílo, nebo i harmonický prostor, elektrická aktivita 
především v zevní obvodové (dorzolaterální) části prefrontálního systému (Brodmannova 
oblast 9 a 10) dosahuje výrazných hodnot. [34] [35] 

http://www.unc.edu/
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Obrázek 26. Zleva: Zobrazení mozkové bouře,. Uprostřed: Mikrofotografie neuronové sítě. Vpravo: Počítačová 
simulace nervového vzruchu. Zdroj: http://chucksblog.emc.com  

Zajímavý vědecký objev z konce 90. let 20. století přináší pozorování 
parahipokampální části mozkové kůry (Brodmannova oblast 36). Nachází se zde totiž 
specifická neuronová síť, která umožňuje rozpoznávání a kódování scén. K její výrazné aktivaci 
dochází při stimulech vyvolaných topografickými scénami jako obrazy krajiny, města, ale 
i staveb, místností či uzavřených prostor. Nejnovější výzkumy naznačují, že větší objekty (jako 
např. budovy, či výrazné urbánní prvky) mozek využívá ke zmapování bezprostředního okolí. 
Zároveň detekuje jejich geometrický tvar, velikostní parametry, hranice a limity. Jako 
komplementární jednotka spolupůsobí i fuziformní oblast 37 pro rozpoznání tváří a menších 
objektů. Dále bylo zjištěno, že zmíněná parahipokampální oblast funguje zároveň jako přímá 
spojnice signálů ze sítnice a dráhy z vizuálního kortexu v týlním laloku (Brodmannova oblast 
17). Nervové buňky na této dráze mají zvýšenou hustotu tzv. opiátových receptorů. Ty 
intenzivně reagují na chemické látky podobné endorfinu, který bývá nazýván jako „hormon 
štěstí“. Při pohledu na krásné scenérie, harmonické geometrické obrazce či objekty dochází 
k uvolňování těchto biochemických látek (morfinů – endorfinů) do organismu a my tak 
dostáváme pocit blaženosti darem od našeho vlastního mozku. Vytváří se tak nejen dobrá 
nálada, ale je i upevňováno zdraví a přirozené fungování vnitřních systémů v těle. [35] [36] 

 

Obrázek 27. Zleva: Mozková oblast zodpovědná za rozpoznání předmětů. Uprostřed: Brodmannova oblast 37 
(FFA) zodpovědná za rozpoznání tváří. Vpravo: Oblast 36 (PPA) zodpovědná za rozpoznání scén. Horizontální 
řez mozku. Zdroj: http://www.psych.usyd.edu.au 

 

 

http://chucksblog.emc.com/
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b.4.2 Neurověda a krása 

“Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us, or we find it not.” – Ralph 
Waldo Emerson 

Zmíněné neurologické procesy v souvislosti s teoriemi estetiky podrobně zkoumá nový 
vědní obor – neuroestetika. Počátky této zajímavé vědní disciplíny znamenaly estetické práce 
Semira Zekiho (1999) a Vilayanura S. Ramachandrana (spolu s Williamem Hirsteinem, 1999), 
dvou významných postav neurovědeckého výzkumu zpracování vizuality. Jimi postulované 
teorie se ve své základní orientaci výrazněji neliší od prací kognitivních estetiků, zejména 
v bodě, kde umění definují jako silné a umělé impulsy poskytované přirozeným procesům 
zpracování vizuální informace. Od kognitivních teorií se však zásadně liší v tom, že přímo 
nenavazují na žádnou tradici teorie umění a interpretaci krásy a své propozice opírají 
o exaktní výsledky neurovědných výzkumů. Zekiho teorie je založená na přesvědčení, že 
umění podporuje či usnadňuje proces zpracování vizuální informace. Umělec (ať vědomě 
nebo nevědomě) z nerozlišeného, proměnlivého vizuálního toku vybírá trvalé informace 
sloužící k rozpoznání objektů, které by jinak vybíral sám vizuální mechanimus. „Mozek má 
zájem pouze o tyto trvalé, esenciální nebo charakteristické vlastnosti scén, objektů a povrchů, 
které mu umožňují je kategorizovat,“ tvrdí Zeki. [37] [38]  

A právě tyto základní charakteristiky prostředí a prostoru jsou přístupné každému, kdo jej 
vnímá (ať už vědomě, či nevědomě), a sice bez rozdílu vyvinuté rozlišovací schopnosti 
(umělecké sklony). To nás dovádí zpět k univerzálním základním principům zrakového vjemu 
v lidském organismu a procesům při vnímání krásy. Zároveň ale vyvstává zásadní otázka, která 
byla již významně implicitně obsažena od začátku. Co je krásné? Co náš mozek považuje za 
krásné? Předtím, než rozpoznáme, na co se díváme, vidí naše oči pouze parciální části 
„reality“ v podobě kontrastních okrajů, geometrických obrysů či forem. Mozek zvládne tečky 
propojit a prázdná místa vyplnit v souvislou čáru. Dochází k porovnání s holografickým 
obrazem reality v naší paměti (resp. neuronové síti), který je zabarven předchozími 
zkušenostmi a chemicky determinován emocemi. Diskuzi, nakolik je potom vnímaná „realita“ 
opravdovou nesubjektivní realitou a co je objektivní realita, ponechme stranou. Podstatné je, 
že některé elementární prostorové vizuální podněty jsou zpracovány přes parahipokampální 
či fuzifomorfní mozkovou část přímo bez účasti porovnávacího mechanismu. Jsou 
vyhodnocovány jako krásné a vzbuzují adekvátní blažené reakce v mozku. [36] [39]  

 

Obrázek 28. Centrum Olomouce – vnímání kontrastních okrajů prostoru a „plného obrazu“. Zdroj: Autor 
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b.4.3 Příroda a krása 

Nature is my manifestation of God. I go to nature every day for inspiration in the day's work. I follow in 
building the principles which nature has used in its domain. - Frank Lloyd Wright 

Výzkumy ukazují, že zmíněné elementární prostorové informace v podobě „krásných“ 
podnětů se nacházejí nejvíce v přírodě bez výraznějších lidských zásahů. Celkem jednoduše 
můžeme konstatovat, že pravidelné procházky v přírodě nám zlepšují náladu, zvyšují 
psychickou odolnost, snižují stres a celkově posilují vitalitu. Výzkum, který se zabýval 
kognitivním napojením lidí s přírodou, potvrdil výše zmíněné a také zdůraznil funkci emoční 
účasti (resp. chemického posilování neuronových vazeb). Jde o výzkum amerických vědců ( 
Zhang, Howell, Iyer) publikovaný v časopise „Žurnál environmentální psychologie“. [40] 

Podle něj lidé, kteří jsou schopni vědomě prožívat napojení s přírodou, mají sklony k větší 
životní spokojenosti a menšímu materialismu. Můžeme tedy nesměle tvrdit, že příroda je 
krásná se všemi pozitivními důsledky pro naše vnímání. Její elementární struktura vykazuje 
určité parametry, které byly již v historii zkoumány a s výhodou aplikovány do 
antropogenního prostředí. Lze je do velké míry matematicky či geometricky popsat, a tak nás 
asi nepřekvapí, když budeme v přírodě nacházet základní harmonické formy interpretované 
v posvátné geometrii či numerologii. Přírodní struktury mají však ještě minimálně jednu 
zajímavou vlastnost, a tou je velmi častá soběpodobnost, soběpříbuznost či propojená 
vícevrstevnatost. Jde o jakousi komplexnost v jednoduchosti. 

 

b.5 Fraktály 

b.5.1 Výzkum soběpodobnosti přírody 

„In the mind's eye, a fractal is a way of seeing infinity“— James Gleick 

 

Obrázek 29. Vlevo: Strom jako téměř dokonalá struktura soběpodobných referencí.Vpravo: Graf ukazující 
větvení třech stromů, které se shoduje s konfigurací celého lesa. Zdroj: 
http://www.pnas.org/content/106/17/7040.full  

Abychom celou situaci mohli lépe popsat a odůvodnit, použijeme výsledky objevné studie 
týmu Briana Enquista z Arizonské Univerzity. Pro účely vědecké práce byl pokácen strom 
v deštném pralese na území Kostariky. Vědci provedli velmi detailní měření distance 
a tloušťky jeho větví. Dále pak zkoumali větší vymezenou oblast pralesa, v níž se zaměřili na 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494414000024
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494414000024
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494414000024
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494414000024
http://todayinsci.com/G/Gleick_James/GleickJames-Quotations.htm
http://www.pnas.org/content/106/17/7040/F3.expansion.html
http://www.pnas.org/content/106/17/7040/F3.expansion.html
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všechny rostoucí stromy, především průměr jejich kmenů. Všechna data byla pečlivě zapsána 
a počítačově zpracována. Výsledkem byla téměř naprostá shoda graficky zobrazeného 
algoritmu větvení jednoho stromu s algoritmem různých tlouštěk stromu ve zkoumané 
oblasti. Jednoduše řečeno, jeden strom dokázal poskytnout mapu celého širšího území, tedy 
jedna část obsahovala všechny informace k popsání celku. Lze tak například i usoudit, kolik 
kysličníku uhličitého dokáže pohltit celý prales na základě měření pouze jednoho listu. Příroda 
využívá tyto soběpodobné kontextuální reference prakticky ve všech svých strukturách, 
dokáže tak bez úsilí uchovávat a předávat potřebné informace a udržet harmonický vývoj. 
[41] [42] 

b.5.2 Popis fraktálů 

„A fractal is a mathematical set or concrete object that is irregular or fragmented at all scales.“ 
— Benoit Mandelbrot 

 Na výše popsané vlastnosti přírodních struktur nahlížíme v novodobější vědě jako na 
fraktály. Přes dřívější solitérní pokusy se dostalo bližšího matematického popisu těmto 
fascinujícím strukturám až ke konci 60. let minulého století, zejména přelomovou prací 
Benoita Mandelbrota. I když stále neexistuje spolehlivá a přesná definice fraktálů, lze na ně 
nahlížet jako na soubor soběpodobných a soběpříbuzných útvarů, jejichž podstatou je 
rozvíjení rekurzivním opakováním algoritmu s tím, že starší generace postupem času sílí. 
Výjimečným znakem, jenž souvisí se soběpodobným či soběpříbuzným rozvíjením, je 
invariace vůči změně měřítka. Při libovolném zvětšení či zmenšení vypadají množiny obdobně. 
Slovo vzniklo z latinského slova frangere (fractus), které lze přeložit jako rozbitý, rozlámaný 
nebo taky zlomek. Nabízí možnost volného výkladu jako vytvářet propojené nepravidelné 
části. [43] [44] 

Mandelbrotova definice fraktálu zní: „Fraktál je množina, jejíž Hausdorffova dimenze je 
větší než dimenze topologická“. Matematicky lze fraktál totiž vyjádřit i číselnou dimenzí 
sledovaného útvaru. Běžná tělesa v našem okolí se dají popsat nebo zobrazit jako jistý 
konečný počet parametrů, které tato tělesa charakterizují. Mluvíme-li například o krychli, 
kouli či úsečce, každý útvar má společnou vlastnost, a sice můžeme mu přiřadit jisté celé číslo, 
které nazýváme počet rozměrů či dimenze daného útvaru (topologická dimenze). Pokud je 
poloha bodu definovaná pouze jedním číslem – souřadnicí (např. u úsečky, přímky, křivky), 
pak má dimenzi rovnu 1 (lze ji ale zobrazit např. v třírozměrném prostoru). Hladké plochy jako 
kruh, trojúhelník, n-úhelník mají dimenzi 2, krychle, koule, válec nebo prostor kolem nás mají 
dimenzi 3 (protože je jednoznačné určení třemi souřadnicemi). Specifický příklad je bod 
s dimenzí 0. Rozdělení na celočíselné dimenze není ale pro popis reálných přírodních struktur 
dostatečné. Klasický případ je pobřeží ostrova. Budeme-li počítat jeho délku z mapy o určitém 
měřítku a následně použijeme podrobnější mapu a provedeme stejný úkon, zjistíme, že druhá 
hodnota bude větší. Logicky jsme dostali k dispozici větší počet detailů, což by bylo ještě 
patrnější, kdybychom chtěli ostrov měřit pěšky. Hladké křivky s dimenzí 1 mají v různých 
měřítcích vždy stejné konečné číslo, což nelze prohlásit o pobřeží ostrova, které leží někde 
mezi dimenzí 1 a 2 (není schopno vyplnit celou plochu). Dimenze útvaru (Hausdorffova neboli 
fraktální dimenze) není tedy celé číslo, nýbrž číslo iracionální a udává, s jakou rychlostí délka 
útvarů roste do nekonečna. [43] [45]  

V podstatě je ale každá dimenze fraktální, protože i klasická celočíselná dimenze 
(topologická) je pouze limitní případ fraktální dimenze. Je důležité také zmínit, že fraktální 
dimenze udává, do jaké míry je daný objekt odlišný od „své“ nejbližší euklidovské celočíselné 
dimenze a kolik zabírá prostoru navíc (Peitgen, Jürgens a Saupe 1991).  

http://todayinsci.com/M/Mandelbrot_Benoit/MandelbrotBenoit-Quotations.htm
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Fraktály dnes lze velmi dobře generovat pomocí počítačů, které vlastně sami využívají 
fraktální algoritmy ke zpracování dat. Jejich hardware, stejně jako hardware mobilních 
telefonů obsahuje čipy s fraktálním uspořádáním komponentů. Využití v počítačové grafice 
a simulace objektů pomocí fraktálů je dnes velmi rozšířené a poměrně věrohodné. Oblíbený 
google engine nepoužívá nic jiného než fraktální způsob vyhledávání. Pomocí fraktálů se 
analyzují biologické jevy, stejně tak jako pohyby cen akcií, nehomogenity ve vířící kapalině, 
fluktuace v geologické aktivitě či skupinové chování zvířat. Fraktály se liší podle typu 
a způsobu generování (L-systémy, Systémy iterovaných funkcí – IFS, Dynamické systémy, 
Nepravidelné fraktály), konkrétní typy pak většinou nesou jméno svého „objevitele“ 
(Mandelbrotovy, Juliovy množiny, Kochova vločka, Sierpinského trojúhelník, Cantorova 
množina). 

 

Obrázek 30. Zleva nahoře dolů: Tradiční ruská matrioška a sněhová vločka jako dobrý příklad soběpodobných 
útvarů – fraktálů. Zdroj. Odprostřed dolů: Přirozené fraktální struktury - vodní řečiště, členitost pobřeží, 
galaxie. Vpravo : počítačově generované fraktály. Zdroj: zleva http://www.lim.lt a http://nd04.jxs.cz/,  
www.fractalon.com 

b.6 Soběpodobná příroda a výtvarné umění 

b.6.1 Esence přírody 

„Study nature, love nature, stay close to nature.It will never fail you.“ F. L. Wright 

Mandelbrot prokázal, že většina dříve používaných matematických a geometrických 
modelů z euklidovské geometrie se plně nehodí na popis přírodních forem a reálných 
procesů. “Mraky nejsou koule, hory nejsou kužely, pobřežní linie netvoří kruhové oblouky, 
kůra stromů není hladká, ani blesk se nešíří po přímce. Fraktální geometrie je obrazem 
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vesmíru, který je hrbolatý, nikoliv rovný, a poďobaný, nikoliv hladký. Je to geometrie důlků, 
jamek a hrbolů, pokřivenin, spletí a deformací.“ [43] 

Díky fraktálním teoriím lze matematicky popsat jednoduchou složitost přírody daleko 
přesněji, než to dříve bylo možné. Pomocí analýz dokážeme určit například přibližnou fraktální 
dimenzi neerodované skály (2,2) či obvodu průmětu oblaku v ploše (1,33). Podobně můžeme 
definovat i například dimenzi pobřeží (1,26). [46] V měřítku krajinných reliéfů 
a geomorfologických útvarů můžeme fraktály viditelně pozorovat ve větvení říčních delt, 
rozložení masivu hor, či průběhu kaňonů a propadlin (viz obrázek 30). Čím blíže přírodu 
zkoumáme, tím více fraktálních referencí jsme schopni nalézt. Větvení stromů nápadně 
připomíná říční delty, stejně jako struktura jednotlivých listů či šišek. Semínka šišky zaujímají 
vůči sobě velmi specifickou polohu. Můžeme v ní pozorovat minimálně dva systémy spirál 
matematicky popsatelných jako Fibonacciho spirály. Oba systémy jsou navíc v poměru 8:13, 
což jsou další Fibonacciho čísla. S těmito spirálami jsme se již setkali v systému posvátné 
geometrie. Jde o „nepřesnou“ geometrickou interpretaci zlaté spirály, která vychází z poměru 
zlatého řezu (1:1,618). Podobné spirály můžeme pozorovat například na slunečnici, ananasu 
či květáku. [10] Nejen tedy, že Fibonacciho spirála je harmonickým fraktálem sama o sobě, 
ale zlatým řezem je dána i reference o řád vyšší (poměr počtu v systémech spirál). 

 Studium fylotaxe (uspořádání listů na ose) nám ukazuje, jak rostlina efektivně využívá své 
zdroje, dokáže nakládat s dešťovými kapkami či přísunem vzduchu a slunečního záření. U listů 
na stonku či větvičce můžeme sledovat podobně jako na šišce či slunečnici horizontálně 
i vertikálně systémy protichůdného spirálového pohybu, vyjádřitelného Fibonacciho 
posloupností. Bratři Bravaisové v roce 1837 mimo jiné objevili, že nové listy vyrůstají zhruba 
ve stejném úhlu (cca 137,5°) kolem středu stonku. Jednoduchou matematikou dojdeme 
k tomu, že úhel přímo souvisí s fí (poměrem zlatého řezu). Fyzikální experimenty se 
stabilizovaným magnetickým polem z 90. let. 20 stol. (Couder a Douady) prokázaly, že právě 
konfigurace tohoto úhlu a dalších parametrů je stavem s minimální energií, což potvrzuje 
velmi efektivní hospodaření se zdroji a důležitost božského poměru v tomto kontextu. 
Můžeme dále zkoumat třeba růži, brokolici, či cibuli a budeme stále nacházet téměř dokonalé 
fraktály.  

 

Obrázek 31. Šiška a dva systémy Fibonacciho spirál v poměru zlatého řezu (8:13). Zdroj: 
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html 
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Obrázek 32. Přírodní fraktály. Zleva: Brokolice, kapradina,list jako ukázky fraktálů v přírodě. Zdroj: Autor, 
http://www.pinterest.com/pin/224968943858649187/ 

 
Co ale živé organismy? V živočišné říši se zřejmě z nějaké geneticky pokročilého důvodu 

více ujala bilaterální symetrie, ale jinak platí stejná „konstrukční“ pravidla jako v rostlinné říši. 
Naše těla jsou toho skvělou ukázkou. Plicní sklípky, ledviny, cévní a nervový systém mají 
nápadně podobnou strukturu jako vodní řečiště či brokolice. Zlatý řez prakticky udává rytmus 
celé skladbě našeho organismu. Můžeme ho pozorovat v poměru článků prstů nebo ve 
vyvážených poměrech jednotlivých částí lidského těla. Podobně je formováno i tělo motýlů či 
žab (viz obrázek 33). Nádherným příkladem logaritmické spirály je ulita hlavonožce loděnky 
(viz obrázek 23). 

  

Obrázek 33. Zleva: Proporce lidského těla dle zlatého řezu – Doryforos, proporce motýla, ukázka fylotaxe – 
pohyb rostliny za slunce je realizován ve zlatém řezu. Zdroj: [30], 
http://mujweb.cz/zlaty.rez/picture/obr026.gif 
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Základ života - molekula DNA - má 34 angstrőmu na délku a 21 na šířku, což odpovídá 
číslům z Fibonacciho posloupnosti. Navíc DNA v buňce vypadá jako dvojitá šroubovice (B-
DNA) s dalšími poměry harmonické posloupnosti. Průřezový pohled shora na DNA tvoří 
geometricky desetiúhelník, v němž každá spirála dvojité šroubovice opisuje tvar pětiúhelníku. 
Význam pentagramu jsme již zmínili v souvislosti s numerologií, posvátnou geometrií i Feng-
shui (5 elementů).  

 

b.6.2 Vyšší řád přírodních struktur 

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” - Albert Einstein  

Přírodní útvary nedodržují geometrii ani poměry přesně a mají jistá omezení oproti uměle 
generovaným fraktálům. Nedisponují neomezeným počtem rekurzí volání algoritmu, což 
znamená, že nemají například neomezeně jemnou strukturu či nejsou nekonečně vnořené do 
sebe. Příroda se svými zdroji nakládá nanejvýš úsporně, jak jsme si ukázali na příkladu 
fylotaxe. Rozmařile přehnaná adaptace na nějaký problém prostředí či nekonečné sledování 
skrytého algoritmu by mohla zvýšit pravděpodobnost nedostatečného přizpůsobení jinde 
a zbytečně by vyplýtvala energii potřebnou pro růst či zachování cyklu života. I naše lidské 
smysly jsou omezeny, vidíme například jen v intervalu určitých vlnových délek a slyšíme zvuky 
jen v určitém rozmezí. Výsledkem našeho vývoje je ale soubor smyslů, který efektivně využívá 
zdroje, jež má k dispozici.  

Zdá se tedy, že nad samotným fraktálním projevem přírodních struktur stojí ještě vyšší 
řád, který ho usměrňuje. Má-li hmota hustotu blízkou hustotě jednotlivých atomů, pak 
nastává rovnováha mezi gravitační silou a silami působící mezi jejími atomy. Naše prostředí 
je v principu soubor těsně uspořádaných atomů [3], jejichž hustota je stejná jako hustota 
jediného z atomů. Jde o soběpodobnou referenci? Pravděpodobně ano. Ze zmíněného vztahu 
můžeme dále vyvodit, že mají-li dvě věci stejnou hustotu, pak poměr jejich hmotnosti 
a objemu je tentýž. Graf na obrázku 35 dobře znázorňuje rozložení hmotnosti a objemu 
(velikosti) na přímce konstantní hustoty. Přímka sahá od nejjednoduššího atomu vodíku přes 
projevy života na Zemi až po největší pevné struktury ve vesmíru. Když stoupáme po přímce 
nahoru, velikost gravitace na povrchu každého předmětu vzrůstá a je stále obtížnější uniknout 
z jeho povrchu. Obyvatelné planety nesmějí tedy být ani příliš velké, ani příliš malé. Pouze 

 

Obrázek 34. Zleva: Řez šroubovicí DNA – desetiúhelník a spirály s poměry zlatého řezu, schránka mořského 
ježka – soběpodobná geometrie, lidské plíce - dokonalý fraktál. Zdroj: [28], 
https://egregores.files.wordpress.com/2010/12/sea-urchin-fractal1.jpg 
http://classes.yale.edu/fractals/panorama/biology/physiology/animallungs/animallungs.html  
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světy jako naše planeta v sobě spojují možnost udržet si atmosféru a mírné povrchové 
podmínky pro přítomnost složitých molekulárních struktur. Gravitace tak do jisté míry 
ohraničuje rozměry živých i neživých předmětů či struktur. Když by například byla hora vyšší 
než Mount Everest, vzrůstá tlak na její základnu a vazby mezi atomy by se mohly začít 
rozpadat a hora by se jednoduše mohla propadnout. Základna stromu, který by vyrostl příliš 
vysoko, by se z podobných důvodů mohla začít hroutit. Strom nemůže růst bez hranic, 
protože by pevnost neudržela krok s rozměry. Mravenec je tak silný, že unese náklad 
mnohonásobně těžší než je on sám, ale žádný slon není schopen unést slona, protože by to 
nezvládl jeho kosterní aparát. [47] 

Objevili jsme tedy některé limity přírodních struktur vyplývající z fraktálního kontextu 
jejich hustoty. Podívame-li se ale na graf (obrázek 35) znova, zjistíme, že okolo přímky 
z konstantní atomární hustotou je spousta „nevyužitého“ prostoru. Neznamená to, že tam nic 
není. Pro člověka z pozice hmoty (resp. sledované přímky) tento prostor není možné poznat, 
vzhledem k materiální povaze našich smyslů. Abychom totiž něco například viděli, musíme to 
vystavit světlu o vlnové délce podobné velikosti pozorovaného předmětu, což v případě velmi 
malých objektů (myšleno na obrázku 35 na začátku os) vyžaduje neviditelně krátkou vlnovou 
délku s vysokou frekvenci a energií. 

I přesto tento prostor dokážeme vědecky zkoumat a víme o jeho existenci, ať už se jedná 
o oblast kvantové fyziky či teorie černých děr. Jak je to možné? Existuje zde nějaké další 
fraktální kontextuální reference ještě vyššího řádu, kterou je lidský mozek schopen zachytit? 

 Pohybujeme se na tenkém ledě spekulativní transcendence, ale i náš mozek je nakonec 
utkán z pozorovatelné fraktální struktury se všemi popsanými činiteli (fraktální dimenze jeho 
povrchu je odhadována na 2,76). Svým způsobem tedy představuje další soběpodobný 
díleček nižšího řádu z celkové mozaiky fraktálních jevů. Může tak obsahovat informace 
o celku (tedy i např. kvantových polích či černých dírách) stejně jako každý jednotlivý neuron. 
Potvrzuje to starou filozofickou pravdu východu, že mikrokosmos a makrokosmos jsou v sobě 
vnořené útvary bytí. Podobně jako ve Feng-shui, si můžeme zvolit pouze rovinu posuzování. 
Opět se nám ukazuje mnohovrstevnatost v plné kráse. 

 

Obrázek 35. Graf rozložení hmotnosti a velikosti s přímkou konstantní hustoty (odpovídající pevným 
atomárním strukturám) Zdroj: [47] 
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b.6.3 Umění jako projev přírody 

Lidé se od pradávna snažili zachytit své poznání světa a stavy bytí různými formy umění. 
I když by nebylo nezajímavé zkoumat například hudbu a provázanost tónů se zlatým řezem, 
tak se nyní více zaměříme na oblast výtvarnou. Je relevantnější k předešlým rozborům 
vizuálního vnímání. Zdá se, že i zde ale hraje zlatý řez poměrně velkou úlohu. Známé obrazy 
od Leonarda da Vinciho, Michelangella, Albrecha Dűrera či Botticelliho jsou toho 
prokazatelným důkazem. Možná, že tito renesanční umělci záměrně božský poměr používali 
(což mimochodem nebylo ještě důsledně prokázáno) stejně jako například o několik století 
později umělec Kacušika Hokusai (viz obrázek 36 fraktální vlny s harmonickými poměry). 
Tento Japonec byl velkým zdrojem inspirace pro evropské impresionisty nebo amerického 
umělce Whistlera. Možná ale, že podobně jako další umělci naší historie, užívali harmonické 
poměry ryze intuitivně, a to do té míry, do jaké dokázali svými schopnostmi zpracovat 
esenciální formu přírody a s ní rezonovat (viz b.6.2). Podobně můžeme zmínit díla pointilisty 
Georges Seurata, ke kterému se odvolávala i skupina raných paralelních kubistů sdružených 
pod explicitním názvem „Section d'Or"(doslova v překladu Zlatý řez). Na rozdíl od Seurata se 
ale poměr zlatého řezu v jejich obrazech nacházel velmi málo, a tak lze usoudit, že jejich název 
měl spíše mediální podtext soudobého trendu. Ve 20. století známe ale na druhou stranu 
dosti počinů, kdy byl božský poměr užit záměrně a poměrně důsledně. Jmenujeme díla Paula 
Sérusiera, Juana Grise, či Gina Severiniho.  

 
 Již jsme zmínili o Penroseově aperiodickém pokrytí plochy v pětičlenné symetrii 

v souvislosti s kvazikrystaly a platónskými tělesy (a.7.2). M.C.Escher dokázal postihnout 
plochu geniálními vzory jednoduššího periodického dláždění, které ale obsahují reference 
zlatého řezu podobně jako Penroseovo pokrytí (viz obrázek 37). „Dláždění“ o různé směsi 
pravidelných i nepravidelných tvarů se využívá v umění po celém světě a často přímo 
odkazuje na útvary známé z posvátné geometrie (např. Květ života). Nápadné opakování 
soběpodobných vzorů v různých měřítkách a další soběpříbuzné reference nás opět odkazují 
k fraktálnímu uspořádání.  

Na tomto místě si ale dovolíme skok od klasického umění k umění abstraktnímu. Jde 
o osobitý expresionismus Jacksona Pollocka. Jeho díla jsou iluzionistická, zdánlivě nahodilá, 
přesto se vyznačují jistou uspořádaností. Sám Pollock označoval své obrazy za prostředí bez 
ústředního bodu, podobná rozsáhlým krajinám. 

  

Obrázek 36. Zleva: Obrázek „fraktální vlny“ v kompozici zlatého řezu od Kacušika Hokusai. Zprava: Obraz 
Koupání od Seurata s mřížkou označující proporce fí užité v kompozici. Zdroj: http://www.rodon.cz/malir-
dila/Kacusika-Hokusai-48/Vlna-220, http://www.goldennumber.net/art-composition-design 
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Richard Taylor učinil zajímavý výzkum fraktální struktury jeho děl, a to dávno po tom co 

byl Pollock etablován jako uznávaný a přijímaný umělec. Zjistil, že jeho obrazy vypadají stejně, 
ať jejich velikost zmenšíme, či zvětšíme. I díky této variaci jim lze přiřadit fraktální dimenzi, 
která se liší v závislosti na detailu a použité technice. Tato výzkumná práce ukazuje, že Pollock 
intuitivně vytušil charakteristiky fraktálů dlouho před tím, než je Mandelbrot dokázal 
matematicky uchopit a pojmenovat. Tým Taylora byl dokonce schopen na základě analýz 
23 jeho děl poznat, zda-li se jedná o plagiát, či originál. [47] 

 
 Matematik George Birkhoff se celoživotně zajímal o estetiku a snažil se nalézt způsoby, 

jak kvantifikovat estetickou přitažlivost, potažmo krásu. Dospěl k jednoduchému 
poměrovému vyjádření: „Estetická míra=řád/složitost“. S rostoucím řádem roste i krása, 
avšak pokud zároveň roste i složitost, naše estetické ocenění klesá. Posuzoval tímto 
způsobem několik vázových tvarů, ale i obrazce v dlaždicových vzorech. Potvrdilo se, že čím 
je zkoumaný problém omezenější, tím smysluplnější je číselná míra (poměr) estetického 
účinku. Neměl v úmyslu dospět k absolutní definici, nicméně rozhodně dal silné podněty 
k dalšímu výzkumu. Jeho rovnici pro složitější jevy lze totiž vyjádřit i například: „estetická 
míra=informační entropie/fraktální dimenze. S fraktální dimenzí jsme se již setkali několikrát, 
informační entropii (kterou zformuloval Claude E. Shannon) pak tlumočíme obecně jako míru 
neuspořádanosti, nebo přesněji jako kvantifikaci množství informace ve zprávě. [48]  

Vztah nám ukazuje rovnováhu mezi krásou a komplexitou sledovaného jevu vyjádřenou 
hustotou řídícího principu (řád, informační entropie) a rozmanitostí projevu (složitost, 
fraktální dimenze).  

 

   

Obrázek 37. .Zleva: Penroseovo dláždění. Vpravo: „ výtvarné dláždění“ dle M.C.Eschera. Zdroj:   
http://www.math.cornell.edu/~mec/2008-2009/KathrynLindsey/PROJECT/Page5.htm, kniha M.C.Escher 

  

Obrázek 38. Zleva: Pollockův obraz v různém měřítku (černou barvou) z různou mírou fraktální dimenze – 
zleva 1. 11, 1.66, 1.89, 1.6 - Červená kresba ukazuje pohyby očí při sledování obrazu. Fraktální dimenze 
sledovací kresby je 1,4, což odpovídá fraktální dimenzi při sledování jakéhokoliv jiného komplexního fraktálu 
(viz Taylorovy pokusy). Zdroj: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2011.00060/full 
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b.7 Závěr pro další zkoumání 
“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.“ -   

Albert Einstein 

Birkhoffovi vztahy odkazují nejen k umění, ale i k přírodě, kde je vratká rovnice estetiky 
poměrně vždy vyvážená. Přesvědčili jsme se o tom například na výstupech vědecké studie 
týmu Jia Wei Zhanga (viz b.4.3) Jednotlivé složky naší biosféry obsahují kontextuální fraktální 
reference vyšších a nižších řádů. Dobrým příkladem je její životodárná složka – voda. Dokáže 
na sebe vzít snadno podobu archetypálních forem přírody, v závislosti na frekvenci (vibraci), 
které je vystavena. Masaru Emoto prokázal v pokusech se zmraženými krystalky vody, že 
pozitivní lidská emoce dokáže vytvořit harmonický tvar krystalu (v podobných symetriích jako 
sněhová vločka), kdežto emoce negativní tvar amorfní. Americký vědec Dan Winter dokládá 
tento fakt výzkumem srdeční frekvence, která vykazuje poměry zlatého řezu při prožívání 
pozitivních emocí a značné nekonzistence při emocích negativních. Rezonance vody s lidskou 
emocí evokuje nepotvrzenou existenci Sheldrakeových morfogenetických polí, nicméně 
podobné jevy můžeme dobře simulovat i pomocí vědecké disciplíny zvané kymatika. Je to 
věda zabývající se zobrazováním audio frekvencí. Při procesu vizualizace zvuku pomocí 
vibrujícího média jako je písek nebo voda máme možnost si prohlédnout úžasné vzory, které 
přináší vhled do samotného formování vesmíru a ukazuje krásné tvary známé z posvátné 
geometrie.  

 

Obrázek 39. Zobrazení vody pomocí kymatiky, útvary představují výsledek určité vibrace na částečky vody. 
Zdroj: www.cymatics.org 

Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že jsme schopni popsat přírodu pomocí fraktálních 
parametrů s velmi často se vyskytujícím poměrem zlatého řezu a symetrických struktur 
z posvátné geometrie. Dynamickou složku proměny v čase hezky zpodobňuje analogie cyklu 
ovocného stromu a komplexní mnohovrstevnatost celého zkoumaného jevu nás odkazuje 
například i na propojenost mikrokosmosmu a makrokosmosmu ve Feng-shui. Zároveň ale 
vykazují přírodní jevy i útvary určité odchylky od přesné matematické či geometrické 
interpretace a některé z nich dokonce popsatelné struktury postrádají. Nicméně platí, že 
intenzita vnímání krásy roste s výskytem hodnot blížících se zlatému řezu, harmonických 
proporcí a fraktálních referencí. Výsledkem vnímání krásy je produkce endogenních 
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chemických látek přispívajících k celkové pohodě člověka a „povznesenému stavu jeho bytí“. 
Lidé se od nepaměti snažili zachytit tyto elementární vztahy intuitivně či vědomě do 
výtvarného umění. V průběhu historie se jen zvětšovalo či zmenšovalo měřítko užití do 
prostoru, který člověk vytvářel. Zajímavým příkladem na pomezí výtvarného umění 
a architektury je zahrada v zenovém chrámu Ryoan Ji v Japonsku. Jedná se o velmi 
harmonickou, leč jednoduchou kompozici pěti skupin kamenů nepravidelného tvaru 
uložených v moři lámaného štěrku. Celá scéna byla navržena tak, aby byla pozorovatelná 
z hlavního chrámu v mírně excentrické pozici. [36] Vědci z Kyotské univerzity podrobili 
symetrické osy skupin kamenů důsledné analýze a složitým matematickým výpočtům. 
Pozoruhodný objev ukázal, že osy vytvářejí fraktální geometrický tvar v podobě stromu, jehož 
kmen prochází přímo hlavním pozorovacím bodem. Přirozený algoritmus větvení se rozšiřuje 
směrem ven a bezúsilně expanduje do zahrady již několik staletí. Zakódovanou harmonii 
takových architektonicko výtvarných počinů podtrhuje citát Bohuslava Reyneka: „Krása 
zůstává navzdory všemu jedním nejmocnějších projevů života.“ 

 

Obrázek 40. Kompozice kamenů v japonském zenovém chrámu Royan ji (Rjóandži). Zdroj: archiv Michael Rice 
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c. Použitá vědecká metoda zpracování 

c.1 Vybraná oblast vědeckého poznání 

  Pro účely disertační práce byla zvolena převážně teoretická oblast poznání. Jde tedy 
o částečně předem určený myšlenkový proces, jehož snahou je v nejobecnějším měřítku 
vytvořit teorii, tedy systém postihující určitou oblast v soustavě pojmů, tvrzení a zákonitostí. 
Nejedná se však pouze o myšlenkový proces, stejně jako pouze o proces smyslového poznání. 
Dostáváme se tím k otázce vratkých hranic a hlubokého provázání mezi poznáním 
teoretickým a poznáním empirickým. Jako nejefektivnější se jeví použití empirických dat ve 
formě výchozí entity pro oblast teoretickou a následně jako možné potvrzení vzniklých teorií 
(pokud nezůstanou pouze v úrovni vlastních vysvětlení a konsekvenčního vyvození).  

 

c.2 Možné problémy teoretického poznání 

Vzhledem k povaze vědecké práce se může stát, že empirickou bází nebudou fakta, ale 
jiné teorie. Především tedy teorie „vyššího řádu“, které nelze exaktně empiricky přezkoumat 
dostupným aparátem. Lze pouze přezkoumat okolnosti pořízení určitých empirických 
fenoménů. Pokud ale budou samotné fenomény nějak teoreticky zpracovány, může to vést 
k vytváření nevědeckých, až pseudovědeckých konceptů nebo vynucenému hodnocení 
těchto fenoménů jako pseudofenoménů. Dalším sledovaným jevem může být i výskyt 
protikladů v samotných teoriích. Běžně se protiklady uplatňují při tvorbě teorií, ale nelze-li je 
odstranit, mohou se následně objevit ve větším než přijatelném množství. Pak tato 
„nedokončená teorie“ bude teorií konečnou. 

Při organizaci a systematizaci empirické báze nemusí nutně vždy dojít k vytvoření 
synchronních systémů logického vyplývání, nicméně i když k nim dojde, nastává problém 
nestejného měřítka intuitivního posuzování tohoto procesu. Vzniklá subjektivní nepřesnost 
pak ale musí být chápána jako objektivní pravda pro účely dalšího vědeckého zpracování. 

Speciální pozornost si zaslouží jakýkoliv nesoulad mezi empirií a teorií, stává se totiž 
základem a zároveň výzvou pro další výzkum. 

 

c.3 Charakter a inspirace postupu teoretického poznání 

Zpracování vědecké práce nabírá do jisté míry charakter kvantitativního i kvalitativního 
výzkumu. Důležitou roli hraje kontextuální porozumění sledovaných akcí a významů. Úkolem 
kvalitativního výzkumu je vytvoření holistického obrazu zkoumaného předmětu. Předpokládá 
se uplatnění hypoteticko-deduktivního paradigmatu (s formulovanou hypotézou) 
a strukturovaného sběru dat. Z pohledu designů kvalitativního výzkumu je dobrým 
inspiračním zdrojem práce již připravený balíček postupů. Nejpoužitelnější, a to především 
z hlediska flexibility, se jeví zakotvená teorie (grounded theory). 

Jde o poměrně populární a vlivný design vyvinutý v 60. letech 20. století (Barney Glaser 
a Anselm Strauss). Základní cíl vyvinuté metodologie byl dvojí: Na jedné straně šlo o to, aby 
kvalitativní výzkum byl zbaven nálepky subjektivismu a impresionismu a posunut za hranice 
pouhé deskripce jevů, na druhé straně šlo o kompenzaci neschopnosti kvantitativního 
výzkumu vytvářet nové teorie. Tato propast mezi teorií a výzkumem je řešena sadou 
systematických induktivních postupů pro vedení kvalitativního výzkumu zaměřeného na 
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vytváření teorie. Teorie je tedy induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To 
znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním 
údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Nezačínáme teorií, kterou bychom 
následně ověřovali, ale začínáme zkoumanou oblastí a necháváme vynořit to, co je v této 
oblasti významné. Tři základní prvky zakotvené teorie jsou koncepty, kategorie a propozice, 
neboli tvrzení. Koncepty (teoretické pojmy) jsou základní jednotky analýzy, protože teorie se 
navrhuje pomocí konceptualizace dat, ne přímo z dat. Z konceptů vychází kategorie, které 
jsou na vyšší a abstraktnější úrovni než koncepty, i když jsou generovány stejným analytickým 
procesem porovnávání, aby se ukázaly podobnosti a rozdíly. Třetím prvkem jsou propozice, 
které formulují zobecněné vztahy mezi koncepty a kategoriemi a samotnými kategoriemi. 
Propozice v sobě na rozdíl od hypotéz zahrnují konceptuální vztahy. Je zřejmé, že termín 
zakotvená teorie odkazuje jak k určitému metodologickému postupu, tak k jeho produktu 
(výsledné teorii). [49] 

c.4 Vybraná metoda teoretického poznání 

V disertační práci je užito široké škály dílčích metod teoretického vědeckého poznání, ale 
taktéž metod doplňujících, a sice heuristik. Hranice metod jsou velmi těsné, a navíc spolu 
často bezprostředně souvisí, proto nemá smysl se omezovat pouze na jejich úzký výběr. 
Nejčastěji se z metod vědeckého poznání objeví analýza a syntéza. Důležitou roli sehrají 
i indukce a dedukce. Zmíněné metody velmi souvisí s inspirativním zdrojem zakotvené teorie 
a často vystupují v páru, tak jak jsou zmíněny, ale není to zdaleka podmínkou. Z dalších 
metodických postupů budou uplatněny abstrakce a její formy idealizace, zobecnění. Zpočátku 
sehrálo roli i třídění. Analýza a syntéza jsou pojmy obecně známé a i v kontextu vědecké práce 
nenabírají dalších zvláštních významů. Indukce je charakterizována jako typ usuzování 
z jednotlivého na obecné, od jedinečných premis a fakt k obecnějším úsudkům a závěrům. Je 
také někdy považována za základní způsob teoretického poznání, protože jedině indukcí jsme 
schopni učinit závěry jiné než ty bezprostředně reflektující konkrétní unikátní události života. 
Již sám popis unikátní události je vlastně indukcí vzhledem k usouvztažnění k určitému jazyku 
výpovědi. Nicméně v zúženém pojetí, v rámci teoretického poznání je indukce chápána jako 
poznání vycházející z empirických faktů, tedy představující přechod od empirie k teorii, od 
„smyslového“ k racionálnímu. Při indukci se uplatňuje zobecnění jako přechod od zkoumání 
určité třídy objektů ke zkoumání větší třídy nebo k vyslovení hypotézy či zákonů o větší třídě 
jevů. Hypotéza rozšiřuje dále znaky typického reprezentanta na všechny objekty třídy. 
Induktivní postupy jsou možná nejvíce charakteristické pro oblast empirických věd, kde se 
vytváří obecné teorie, hypotézy, zákony na základě empirického materiálu. Lze dojít od 
pravdivých fakt k nepravdivým zákonům. Míra pravděpodobnosti je patrná vždy. 

Induktivní postupy obecně nedosahují jistoty, jaké je dosaženo při užití dedukce. Indukcí 
dosažená tvrzení mají větší obsah než výchozí věty. Za zamyšlení jistě stojí samotný charakter 
zmíněného přechodu od „menšího“ k „většímu“. Existuje názor, že jde o neuchopitelné 
intuitivní pochody, oproti tomu však stojí pojetí postavené na základech principu indukce. To 
vysvětluje přechod jako logický proces podložený podobností počátečních a konečných jevů. 
Nutno podotknout, že induktivní myšlení má podobu primárně přirozenou a je spjato 
s induktivním chováním (základ v instinktivní činnosti). Oprávněnost či pravdivost indukce se 
určuje na základě přirozeného výběru, tedy pokud a dokud je schopna přežívat. [49] 

Navíc nutno podotknout, že slepá víra v čistě vysvětlitelné vědecké postupy je sama 
o sobě nevědecká.  
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c.5 Kritéria pro posuzování architektury 

Již jsme se seznámili s principy fraktality a výskytem zlatého řezu či jiných harmonických 
geometrií v přírodě a ve výtvarném umění. Dali jsme je do souvislosti s vnímáním krásy. 
Dostáváme se tak logickým způsobem k disciplíně, která bezprostředně souvisí se vším 
zmíněným – architektuře. Na základě znalostní báze, čítající i holistické systémy, budeme 
posuzovat konkrétní případy v urbanistickém měřítku a následně měřítku staveb. Zaměříme 
se na hledání transcendentálních souvislostí a geometricky či matematicky popsatelných 
skrytých principů, které by mohly vykazovat jistou podobnost s již prozkoumaným. Postupně 
si tak vyzkoušíme, jak funguje vyřčená hypotéza v prostoru kolem nás a přiblížíme se 
k závěrům o její verifikaci, či popření.  

V důsledku velkého rozsahu našeho tématu, přesahující kapacitu disertační práce, se 
selektivně omezíme jen na některá kritéria výběru konkrétních měst či staveb. Nutným 
aspektem posuzovaného je funkčnost a obecně přijatelná estetická hodnota. Vybrané 
příklady by měly mít jednodušší nebo poznatelnou geometrickou skladbu, kterou lze dále 
rozebírat. Měly by obsahovat odkazy ke kulturám nebo jevům s transcendentální tématikou. 
Zároveň by stavby nebo města měly být dobře známé a turisticky vyhledávané.  
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d. Výsledky disertační práce 

d.1 Vývoj urbánního prostředí  

d.1.1 Přirozená fraktalita 

Při pozorování výškových snímků afrických vesnic si americký kybernetik Ron Eglash všiml 
nápadné fraktální struktury. Podrobil ji počítačovým simulacím a výpočtům fraktálních 
dimenzí. Zpočátku se domníval, že tyto struktury byly vytvořeny spíše procesem intuitivní 
lidské činnosti, podobně bezúsilně jako se to děje v přírodě. Ale více než rok práce v terénu 
dalo jasnou zprávu o tom, že jde o vědomý proces, který je součástí původního znalostního 
systému. Nejde ale o cílené počiny osvícených jedinců, spíše o kontinuální fraktální znalost 
generací, předávanou po staletí a měnící se ve svém projevu. Vesnice Ba-ila v jižní Zambii je 
pozoruhodnou ukázkou živého prstencového komplexu osídlení. Přední část, u přerušení 
okrouhlého tvaru, je co do funkce určena spíše pro dobytek a bydlení lidí z nižší vrstvy. Zadní 
část je asociována s čistotou a vyšším statutem obyvatel. Sociální stratifikace je rozeznatelná 
i v architektuře jako přechod od oplocených částí, chudých chýší až po velké domy. Dva řídící 
elementy – prstence a gradient zepředu dozadu - tvoří soběpodobnou strukturu nezávislou 
na změně měřítka. V rámci vesnice vidíme v zadní vnitřní části sídlo vnořené do celkového 
prstence, jde prakticky o zmenšeninu celé vesnice, přičemž je to sídlo vládnoucí rodiny. Jejich 
dům je až na samém konci a respektuje rostoucí hierarchii. Uvnitř prstence vládnoucí rodiny 
je další vnořená struktura stejného charakteru jako celá vesnice. Jde o oltář a sídlo předků 
rozvíjející do nekonečna samotného bytí. Fraktální simulace celé vesnice v několika iteračních 
procesech je vidět na přiloženém obrázku 41. [50] Je pozoruhodné, s jakou přesností jsme 
schopni geometricky vyjádřit tento organický útvar. Přinejmenším pozoruhodný je ale i fakt, 
že oltáře předků se nacházejí přesně v poměru zlatého řezu vůči délce celé vesnice. A hranice 
sídla vládnoucí rodiny taktéž respektují tento poměr vůči hranicím vesnice.  

 

Obrázek 41. Zleva: Pohled na vesnici Ba-ila v Zambii. Vpravo : Fraktální seskupení vesnice – 3 iterační kroky, 
umístění sídla vládnoucí rodiny, resp. oltáře, odpovídá poměru zlatého řezu. Zdroj: [50], autor 

 
Moderní geoinformatika nás přesvědčuje, že již prosté zobrazení zemského povrchu (jako 

mozaiky jednotlivých bodových, liniových a plošných prvků) vykazuje fraktální charakter (viz 
obrázek 42). Výpočet fraktální dimenze říční či cestní sítě může sloužit jako výborný nástroj 
hodnocení složitější geografické prostorové informace. [51]  
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Nápadná podobnost větvící se struktury a hierarchizace obou sítí (tedy antropogenní 
a přírodní složky) vysvětluje samotné formování cest jako přirozeného soběpříbuzného 
útvaru s rozpoznatelným algoritmem. Nutno ale podotknout, že dlouhé přímé linie dnešních 
dálničních úseků (vymykající se principům fraktality v daném měřítku) postrádají přirozené 
kvality toků meandrujících řek a narušují tak samoudržitelnost krajinné matrix. Tradiční 
středověká města byla oproti tomu spojená organickými cestními sítěmi, rozvíjela se často 
koncentricky, aditivním způsobem okolo jádra s výrazným respektováním morfologie terénu. 
Jejich růst byl přirozeně fraktální. Na příkladu Českého Krumlova můžeme vidět, jak 
topografie říčního údolí formovala město, které se postupně rozšiřovalo. Má patrné centrum 
i další výrazové dominanty. Fraktalita nespočívá jen v hierarchizovaném růstu, nýbrž 
i propracovanosti jeho prostorové formy od velkého do malého měřítka. Celé město je 
utvářeno ve vrstvách, časových, plošných, prostorových. 

 

Obrázek 42. Fraktální model krajiny vzniklý rekurzivním přidáváním kvádrů – věrohodné zobrazení reality.3 
iterace stejného terénu. Zdroj: http://paulbourke.net/fractals/noise/ 

 
d.1.2 Dokonalá geometrie 

 
Později byla města zakládána uměle či umělými zásahy přetvářena, často z důvodů 

vojenských funkcí. S vývojem bojových technik se vyvíjel i systém novověkého opevnění 
(rondelové, bastionové, klešťové, polygonální, fortové, liniové). Nemůžeme nechat bez 
povšimnutí, že jejich tvar byl velmi symetrický, či geometricky členěný. Tato struktura skýtala 

 

Obrázek 43. Zleva: Pohled na Český Krumlov – propracované prostorové formy v různých měřítkách. Vpravo: 
Letecký pohled na Český Krumlov ilustruje topografii říčního údolí a původní osídlení. Zdroj: Autor, 
http://www.ccservis.cz/img/krumlov-letecky.jpg 
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různé výhody, a to nejen obranné. Jak dokládá výzkum, tak se i logicky měnila v průběhu 
historie její fraktální dimenze, nejprve od hodnot podobným kruhu (2,0) ke složitějším 
útvarům, pak více v závislosti na vývoji zbraní. Na příkladu italského města Palmanova lze 
dodnes pozorovat pravidelnou geometrickou matrici (viz obrázek 44). [52] Okem zaujatým 
zde na první pohled vidíme útvary, které známe z posvátné geometrie. Zatím neexistují 
relevantní vědecké studie, které by tyto souvislosti více objasňovali i například na symbolické 
úrovni, ale můžeme usuzovat, že budovatelé těchto typů měst měli minimálně dokonalé 
geometrické i matematické znalosti euklidovského prostoru a uměli je propojit s aktuálními 
potřebami a nároky na město. Díky promyšleným vztahům dokázali vyvážit užitnost 
a estetiku, o čemž nás přesvědčují i další příklady z Neuf-Brisach nebo Fort Bourtange.  

 

Obrázek 44. Italské město Palmanova jako ukázka ideálního renesančního města. Zdroj: 
http://www.zerohedge.com/news/2014-10-13/stunning-images-worlds-planned-cities-seen-space, [53] 

 
 Nebylo by spravedlivé mluvit o geometrických renesančních městech, aniž bychom 

zmínili zdroj jejich velké inspirace, který beze sporu leží v antice. I když jsou kruhové dispozice 
měst spíše „novinkou“ středověku, již ve starověkém Řecku nalezneme přísné geometrické 
kompozice s náznaky symetrie. Ve stavbě měst a veřejných prostor se nejvíce používal 
mřížkový systém. Ač se zdá, že jde o velmi rigidní struktury, jejich hierarchizace a velikostně 
prostorová segregace obsahuje fraktální reference až do nejmenšího měřítka sochařských 
detailů s častými odkazy na poměry zlatého řezu. Římské tábory - castra – byla demonstrací 
mřížkové užitné architektury a zároveň základ mnoho pozdějších evropských měst jako 
například Budapešť (Aquincum), Vídeň (Vindobona) či Řezno (Castra Regina). Jejich dvě hlavní 
osy (decumanus a cardo) vyznačovali jasně centrum (sídlo vedení), od kterého se dále 
rozvíjela architektura respektující sociální členění a kondenzaci potřeb (vyšší hodnosti, 
služby). U hranic byla kasárna s rekreačními prvky (cirk, amfiteatr). [53] 

Po éře vesměs kruhových renesančních a barokních měst přinesla průmyslová revoluce 
opět mřížkovou strukturu. Její užití bylo ale čistě logické, podmíněno opojením z rychlosti 
a maximálního užitku. Postrádalo tak mnohovrstevnaté kvality antických příkladů. New York, 
či jeho součást Manhatton, podobně jako další americká města, je toho „živým“ dokladem 
dodnes. Zajímavou reakcí na prudký rozvoj koncem 19. století přinesl Howardův koncept 
Zahradních měst. Ve svém základu obsahoval sociální i ekonomické aspekty, které byly 
manifestovány radiální formou uspořádání podřízenou logice jednotlivých center 
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v šestičlenné symetrii. Město tvořilo uzavřený celek, místo rozrůstání se předpokládalo 
vytvoření dceřiného schématu v sousední oblasti. Z hlediska fraktální geometrie (vnímané 
prostorově či časově) lze usuzovat na takový vývoj až od určité velikosti a komplexnosti, což 
většinou dosaženo nebylo. Plánovaná struktura tak prošla reálnou transformací rozvolnění 
geometrie a aditivního zvětšování, což můžeme vidět i v jednom z prvních Zahradních měst – 
Letchworthu (architekti Barry Parker a Raymond Unwin, 1903). [53]  

 

Obrázek 45. Vlevo: plán Letchworthu jako ukázka Zahradního města. Vpravo: Ideální plán Zahradního města 
dle Howarda. Zdroj: http://www.wikiwand.com/cs/Zahradn%C3%AD_m%C4%9Bsto 
http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/garden_cities/2011_garden_cities_links_en.shtml,  

 

  

Obrázek 46. Vlevo: Letchworth jako jedna z prvních ukázek Zahradního města. Vpravo: „Baťuv Zlín“ aplikuje 
myšlenky Zahradních měst.  Zdroj: http://www.letchworth.com, 
http://slavnevily.cz./data/69/1446/IMG_6974.jpg 

V našich podmínkách se koncepce Zahradních měst později ujala především v realizaci 
zahradních čtvrtí jako Spořilov, Hanspaulaka, Ořechovka, Barrandov, Baba či mimopražské 
zahradní čtvrti Baťova Zlína.  

Vlivné myšlenky švýcarsko-francouzského architekta Le Corbusiera z první poloviny 20. 
stol. podpořené teoretickými statěmi (Urbanisme - 1925, Ville Radieuse - 1935) hlásají 
přísnou geometrializaci a funkčnost prostoru: „Zakřivená ulice je cestou osla, ne člověka“. 
Doba již nepřála vyvážené Sittovské estetice, bylo potřeba rychle a efektivně řešit 
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demografické, sociální a ekonomické nároky. Proklamoval ideu výškových budov a rozvoj 
v třetí dimenzi s dostatkem slunce a viditelností oblohy pro každého, přičemž přízemní 
prostor je spíše pro rekreaci a volný čas. Svoje ideje měl možnost částečně realizovat o několik 
let později v indickém městě Chandigarh. I když dnes toto město platí za jedno 
z nejoblíbenější z celé Indie a má významný správní statut, na evropské poměry působí značně 
kontroverzně. Le Corbusier zde vytvořil jednoúčelové zóny (sektory) ohraničené mřížkovým 
rastrem komunikací. Každý sektor odpovídá určité funkci (obchodní středisko, park, správní 
budovy, univerzita). Na místo „mrakodrapů“ se zde setkáváme spíše s budovami do čtyř 
podlaží či architektonickými „sochami“ vládních budov, které jsou vsazeny do obrovského 
měřítka rozlehlých ploch a délky komunikací. Le Corbusier se od jisté doby (od roku 1927, 
ovlivněn Matilem Ghykou) velmi pečlivě zabýval vyváženými proporcemi zlatého řezu, a tak 
se zrodil slavný Modulor. Symbolizuje ho geometrizovaná mužská postava, v jejichž proporcích 
se mnohokrát objevuje zlatý řez a Fibonacciho posloupnost. Prohlašoval, že Modulor zajistí 
vyvážené proporce všemu, od velikosti skříněk a klik od dveří až po celé stavby a městská 

prostranství, zároveň to měl být nástroj standardizace (viz obrázek 48). Je možná trochu 
paradoxem, že ale nakonec vytvořil v Chandigarhu urbánní prostor, kde určitá část lidského 
měřítka chybí. Věčně rozpálenou betonovou džungli tak zjemňuje velké procento zeleně 
a plynulost provozu po širokých komunikacích (na Indii nezvyklá) kompenzuje relativní 
monotónnost výhledů i průhledů.  

 

Obrázek 47. Zleva: plán Chandigarhu, Foto parlamentu od Le Corbusiera (hodně volných ploch i zeleně) Zdroj: 
Autor 

Z pohledu fraktality můžeme pozitivně hodnotit nejen samotné proporční členění 
jednotlivých budov či jejich prostorovou vrstevnatost, ale i snahy o rozdílnou míru 
architektonické regulace staveb. V širším urbanistickém kontextu se nám však vytrácí některé 
velikostní konfigurace prvků a zároveň se nepřiměřeně zvětšuje prostor a vzdálenost mezi 
nimi, podobně jakoby algoritmus fraktálu města přeskočil některá vývojová stádia. Přesto 
zůstává Chandigarh význačným počinem vědomé urbanistické formy, který do budoucna 
dává možnost dalšího růstu, či doplnění. Podobným příkladem ideální sochařsko-geometrické 
formy mírně strnule propsané do měřítka města je i hlavní město Brazílie od architekta Oscara 
Niemeyera. 
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Obrázek 48. Zleva: Modulor - proporce zlatého řezu, Vládní budova v harmonických poměrech. Zdroj : Autor   

d.1.3 Komplexnost a její prostorové prohřešky  

Dnešní města mají řadu problémů s obrovskými destruktivními následky na životní 
prostředí, které se negativně projevují i na zdraví městských obyvatel. Zároveň musí města 
řešit výzvy související se vzrůstající populací i zhoršující se infrastrukturou. V důsledku často 
nezvládnutých provozních problémů, neustálého ruchu a zrychleného rytmu života se ve 
městech často projevuje vyšší psychická zátěž obyvatel. Problémy měst se netýkají pouze 
současnosti, ale také jejich budoucího rozvoje. Zdroje a výhody, na nichž stojí současný rozvoj 
města, však nemusí být perspektivou do budoucnosti. Faktory, které podněcují rozvoj a růst, 
mohou za určitých podmínek vést i k úpadku. Celou problematiku můžeme vnímat z hledisek 
ekonomických, ekologických, sociálních, kulturních, demografických, historických, politických 
a samozřejmě urbanistických. Máme před sebou velmi komplexní soubory jevů, které 
obsahují další větvení, zároveň jsou však propojené. Celek funguje jako lidský organismus, 
přičemž dysfunkce, hypofunkce či hyperfunkce jedné části ovlivní vše ostatní. Tento 
organismus je navíc v přímé interakci s dalšími organismy měst či menších sídelních útvarů. 
Popis této komplexnosti bychom si jistě dokázali zjednodušit použitím fraktálních analýz 
(podobně jako při popisu krajiny), nicméně to není primárním předmětem této práce. Optika 
fraktálního vidění nás však může upozornit na základní prohřešky prostorové struktury, 
kterou můžeme okolo nás pozorovat. Není cílem je dogmaticky odsoudit, nýbrž nabídnout 
nové kritérium v jejich hodnocení. Zobecníme-li fraktalitu na pravidlo zvyšujících se počtu 
prvků spolu se zmenšování jejich velikosti, pak lehce objevíme zhoubnost absence některých 
velikostních kategorií. Přesvědčili jsme se o tom částečně v Chandigarhu, i když ve velmi malé 
míře a za dodržení jiných kompenzačních principů. Jiná situace je u panelákových sídlišť. 
Máme zde většinou „velké“ paneláky, trocha vzrostlé zeleně a „malé“ obyvatele. Všechny 
měřítka velikostí a tvarů mezi tím chybí, což graduje v ponurost a monotónost. Podobným 
příkladem (v horizontální rovině) je suchopádnost a malá funkční diverzita satelitních 
městeček. Přirozené vědomí fraktality by vedlo k nerovnoměrnému rozmístění domů různých 
velikostí a jejich citlivého napojení na strukturu místa i vedlejšího sídla. Chybí zde i historický 
kontext, který představuje svou kontinuitou také fraktální soubor. [54] [53] Mřížková forma 
některých soudobých měst amerického typu vykazuje podobné prohřešky (viz obrázek 4). 
Estetický zážitek z procházky po rušné, dlouhé a široké avenue mezi výškovými budovami 
zřejmě moc endorfinu v našem mozku nevyplaví. Oproti tomu lákavá zákoutí, křivolaké uličky 
nebo místa průhledů a výhledů na Malé straně v Praze či v Českém Krumlově (viz obrázek 43) 
polechtají naše „receptory štěstí“ v úplně jiné míře.   
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d.2  Rozbor příkladů v urbanistickém měřítku 

d.2.1  Washington D. C. – symbol demokracie, nebo moci? 

d.2.1.1 Egyptský příběh 

Pro pochopení všech souvislostí s transcendentalním přesahem vzniku města 
Washinghton, relevantním pro tuto práci, se vrátíme o šest tisíc let zpět k egyptské kultuře. 
Seznámíme se se symbolickým příběhem, který zrcadlí nejen architektura a různá světová 
náboženství (včetně křesťanství) již po staletí. Hlavními hrdiny jsou Ausar (Osiris), Auset (Isis), 
Heru (Horus) a Set (Seth). Ausar se stal velmi uznávaným králem Egypta a obohatil ho 
o spoustu znalostí a dovedností (umění, zemědělství, architekturu, vzdělání). Oženil se 
s Auset (Isis), která ho věrně podporovala. Krátce po svatbě byl ale ze žárlivosti zabit 
a rozsekán na 14 kousků svým bratrem Setem (Seth). Milující Auset (Isis) dokázala najít 13 
kousků jeho těla (mimo jeho falus, který nahradila zlatem) a dala je dohromady v podobě 
první egyptské mumie. Legenda praví, že Auset vstal z mrtvých a jeho duch zplodil s Auset 
(Isis) potomka jménem Heru (Horus). Ten brzy ovládl trůn nárokovaný tyranskou vládou Seta. 
Při tomto boji dobra (Heru) a zla (Set) přišel Heru o oko, kterým dokázal komunikovat se svým 
otcem (později stalo symbolem ochrany). Heru se proměnil v sokola, aby dostál otcovu 
požehnání a stal se tak legitimním vládcem Egypta, Ausar pak vládcem podsvětí a posmrtného 
života. [32] 

 
 

     

 
 
 

 
 

Set (Seth)                     Heru (Horus)            Ausar (Osiris)          Auset (Isis)                      

Obrázek 49. Zleva: Vyobrazení hrdinů egyptského příběhu. Vpravo: Chrám v Luxoru s tekhenem(obeliskem) 
Zdroj: Jeff Dahl, http://gei.aerobaticsweb.org/images/EGYPT/Egypt_0732_1024x1536.jpg 

Celý příběh je zakódován v architektuře egyptských chrámů (např. Luxor, Edfu), od 
reliéfních obrazů až po sochařské výzdoby a menší stavby. Symbolicky je často Heru (Horus) 
vyobrazen jako sokol. Pravé oko Hera je asociováno se sluncem (původně jediným bohem) 
a představuje dozor a dohled nad vším, co se děje. Oba symboly jsou poměrně explicitně 
vkomponovány do dolarové bankovky Spojených států amerických, kde navíc hraje i číslo 13 
dosti podstatnou roli (13 hvězd nad orlem, 13 stupňů vyobrazené pyramidy, 13 členských 
států Unie) Vzkříšení Ausara (Osira) a jeho plodnost – symbol duchovní moci - představuje 
monolit nazývaný tekhen (obelisk). Původně tvořily tyto obelisky v párovém uspořádání vstup 
do Egyptských chrámů, což můžeme pozorovat dodnes. Jejich paralelu známe i z Feng-shui, 
jako ochranné prvky vstupu (např. dva lvi). V době Egyptské říše bychom jich spočítali přes 
tisíc, dnes jich zbylo pouze několik. Jsou rozsety po celém světě, přičemž jejich symbolický 
význam jim nelze upřít a napovídá tomu většinou i jejich nová lokace. Najdeme je v Paříži na 
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Place de la Concorde, v Central parku v New Yourku, blízko Temže v Londýně, na náměstí 
svatého Petra ve Vatikáně, v Istanbulu a například třináct z nich v Římě, většinou před 
významnými kostely. S jistou nadsázkou a domýšlivostí lze konstatovat, že i věže pozdějších 
kostelů byly těmito tekheny inspirovány. [32] [55] 

  

Obrázek 50. Jednodolarová bankovka se znakem pyramidy a Horovým okem, vpravo se znakem sokola s 13ti 
hvězdami. Zdroj: http://gigapan.com/gigapans?tags=currency 

d.2.1.2 Vznik Washinghtonu 

„But the city must be more than that; besides being beautiful, healthy, commodious, it should be full of 
sentiment, of associations, of ideas; everything in it must be evocative and have a meaning and a “raison d’être.” 
- Pierr L´Enfant 

 

Obrázek 51. Letecký pohled na Washinghton. V popředí je vidět Capitol, uprostřed vzadu Monument, vlevo 
vzadu Jeffersonův památník a osově v pravo je pak Bílý dům. Zdroj: 
http://i.huffpost.com/gen/1790723/images/o-WASHINGTON-DC-AERIAL-facebook.jpg 

Podobný obelisk najdeme i ve Washinghtonu (Washinghton monument, architekt Robert 
Mills). Navíc je zde ukryt i celý jeho symbolický příběh. Je věrohodnou kopii egyptských 
předloh (nikoliv však z jednoho kusu a ve stejné velikosti) a v rámci urbanismu zaujímá 
význačné místo. [55] Vznik města představuje unikátní případ vědomého plánování 
architektonického génia i zásahu svobodných zednářů v návaznosti na znalosti starověkého 
Egypta. V roce 1791 pověřil George Washinghton francouzského architekta Pierra L´Enfanta 
zpracováním návrhu. Měla to být demonstrace demokracie, ekonomického růstu, 
výjimečného postavení Ameriky, ale zároveň i rasové snášenlivosti. Místo bylo pečlivě 
vybráno a detailně studováno nejen zeměměřičsky (Andrew Ellicot), ale i astronomicky 
(Benjamin Banneker), aby deset mil čtverečných nové plochy odráželo přesnou pozici slunce 
a planet. Nový distrikt byl vyznačen staroegyptskou metodou (později užívanou v antice) „ad 
quadratum“ (fraktální čtverce ve čtverci) a struktura města byla pravděpodobně již od 
začátku hvězdoznalecky orientovaná na Sirius a Orion (mytologicky spojené s Isis a Osiris tzv. 

http://i.huffpost.com/gen/1790723/images/o-WASHINGTON-DC-AERIAL-facebook.jpg
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Duatem). Dvě zrcadlově provázané urbanistické osy vycházející od Capitolu (dnešní 
Pennsylvania a Maryland Ave) směřují přesně k západu slunce ve dvou dnech v roce mezi 
slunovratem a rovnodenností. Trojúhelník Capitol - Bílý dům - Monument odpovídá konstelaci 
hvězd v souhvězdí Panny (novodobé pojetí Isis) a Lva (pojetí Osirise). [56]  

Některé konspirační teorie tvrdí, že znak templářů (tedy pravděpodobně základ 
svobodných zednářů) je vryt přímo do plánu města pomocí ozrcadlených pětiúhelníků (první 
zákres od Richarda Heatha v knize Sacred Number). Po autorském průzkumu původních 
i současných map je nutno tuto informaci brát s velkou nadsázkou nebo přinejmenším trochu 
poeticky. Některé části znaku příliš neodpovídají mapě, na druhou stranu je pozoruhodné, že 
znak přibližně kopíruje osy významných ulic. Na spojnicích jeho bodů a na liniích pětiúhelníku 
často leží význačné památky, a to i v případě že ho použijeme ve zmenšeném měřítku. Další 
sporná teorie předpokládá, že v plánu města je přímo zobrazen znak svobodných zednářů, 
a sice kružítko a pravítko. Kružítko se rozevírá, míříc na Bílý dům a Jeffersonův pomník. Když 
si odmyslíme stylizaci tohoto příběhu, tak zůstává měřitelným faktem, že vzdálenost 
v kružítku (respektive mezi oběma stavbami) je přesně jedna královská míle (1,8km). Později 
si vysvětlíme, že jde o jednu ze základních skladebních jednotek celého návrhu. [32] [57]    

 

Obrázek 52. Na Ellicotově mapě z roku 1792 je vidět rozvržení města. Dále jsou zakresleny některé 
kompoziční osy a možné rozvržení znaku temlářů na bázi pětiúhelníků vybíhající od Capitolu. Modře je 
zobrazena vzdálenost jedné míle od ještě neexistujícího Jeffersonova památníku po Bílý dům. Zdroj: 
https://www.loc.gov, dokresleno autorem 

 



                            57       

 

 

d.2.1.3 Znovu Egypt 

Již jsme si ukázali, jak se návrh města opírá o egypstké znalosti a vnímání světa, klíče k jeho 
většímu pochopení budeme tedy hledat právě zde. Jeden z nich je i numerický kód, který nás 
zavedl až k méně známé lomené pyramidě krále Snofrua. Její spodní část totiž odpovídá 
úhlům a stěnám sklopených částí šestiúhelníků (naměřený úhel sklonu 54° 27′, teoretický úhel 
u šestiúhelníků 54° 44′), její horní část pak pětiúhelníkům (naměřený úhel sklonu 43° 22′, 
teoretický úhel u pětiúhelníků 43° 24′). [58] V pojednání o posvátné geometrii (a7.3) jsme si 
vysvětlili analogii mikrokosmu (5) a makrokosmu (6) s těmito geometriemi. Lomená pyramida 
představuje na ezoterické úrovni propojení obou světů. Symbolický novodobý tekhen 
(obelisk- Washinghton monument) má výšku 555 stop, což je 6660 palců. Navíc je prostorově 
umístěn do stylizované vesicy piscis (viz obrázek 52), což je útvar, ze kterého se pěti 
i šestiúhelníky geometricky rodí (viz a.6.1). Bernard I. Pietsch udělal podrobnou 
metrologickou studii vršku monumentu (pyramidion o výšce 55,5 stop) a zjistil, že při jeho 
projekci na zemský povrch dostaneme osmicípou hvězdu vytvořenou „ad quadratum“. Není 
jistě náhoda, že je to symbol velmi užívaný ve všech světových náboženstvích či v původních 
kalendářích starodávných kultur. Na mytologické úrovni bývá asociován s Auset (Isis), 
potažmo s kultem Slunce a precesním cyklem. Můžeme ho najít i okolo většiny obelisků 
původem z Egypta (např. na náměstí sv. Petra ve Vatikáně). [32] Jestliže nakreslíme vesicu 
protnutím dvou kružnic o průměru výšky obelisku (555´) dostaneme téměř přesně výšku 
Velké pyramidy v Gíze (původní výška 481´= 146,5m , výpočtová z vesicy 480,6441´). Na 
náhodu se to zdají být moc přesná čísla. [57]  

 

Obrázek 53. Zleva: Výška Washinghton Monumentu (555 stop= 6660 palců=cca 169 m) je geometricky 
spojena s výškou pyramidy (481 stop=146,5m) pomocí vesici piscis . Projekcí pyramidionu (vršku monumentu) 
získáme osmicípou hvězdu „ad quadratum“. Vpravo: Fotografie Monumentu s falešnou vesicou. Zdroj: [32], 
http://lunaticoutpost.com/thread-624127-post-11851050.html#pid11851050 

 
V době vzniku města se toho pravděpodobně nevědělo o Velké pyramidě tolik, co dnes 

(anebo ještě více?), ale promítneme-li její stylizovaný řez (na obrázku 54 červeně) na plán 
města, její interiér se shoduje s umístěním významných budov (Bílý dům s královskou 
komorou, Washington monument s královninou komorou). Stupňovitá struktura nad 
královskou komorou je propsána do systému ulic, stejně jako chodba vedoucí k ní 
(Pennsylvania Eve). V místě, kde se dělí chodby ke komorám, najdeme Capitol. Přes 
studnovitou šachtu bychom se dostali do podzemí komory (prostor pod řekou?). Hlavní vstup 
do chodeb pomyslné pyramidy vychází od původní a jediné veřejné nemocnice (dnešní DC 
General Health Campus). Samotný vnější tvar pyramidy ale do plánu nepasuje. Na základě 
výzkumů Garyho Osborna a dalších badatelů lze usuzovat, že v době vzniku města byl obecně 
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uznávaný a naměřený sklon Velké pyramidy cca 54° (oproti dnešním cca 51° 51´). Dokládá to 
kresba J. Greavese z roku 1646 (na obrázku 54 vpravo nahoře). Překreslíme-li tedy pyramidu 
se sklonem 54° (červená linka na obrázku 54), můžeme do změněného tvaru promítnout 
egyptské znalosti o naší planetě, které jistě nebyly tvůrcům města neznámé. Na řezu 
pyramidou lze totiž zobrazit pod úhlem 23,5°rovník i směry severního a jižního pólu. Rovina 
ekliptiky je přitom kolmá na základnu, v našem případě je to poledník reprezentovaný ulicí 
16th Street Northwest (od Bílého domu přesně na sever), který byl později převzat jako základ 
pro vyměření celého města. Všechna zobrazení se protínají v Královské komoře (Bílém domě). 
Zmenšíme-li fraktálně geometrii pyramidy na polovinu (zelený zákres na obrázku 54), 
Královská komora se ocitá v těžišti. Projekce trigonu pyramidy do plánu protíná v základně 
Capitol (respektive mírně vyoseně Budovu Senátu) a Lincolnův memoriál, přičemž těsně míjí 
Monument. Tyto malé nepřesnosti v přímých průsečících nebo vyosení Monumentu oproti 
původním plánům by stály za další zkoumání. Jan Wicherink poukazuje, že mají co do činění 
se 4. červencem – dnem Nezávislosti Ameriky. Když Slunce v tento den dosáhne vrcholu 
Monumentu (pozorováno od konce reflektující vodní plochy) dochází k zarovnání Slunce, 
Capitolu a Jeffersonova památníku do jedné linie. Nelze nechat bez povšimnutí i fakt, že 
zmenšíme-li umístění pyramid v Gíze do měřítka, kdy se zrcadlově překrývá Cheopsova 
pyramida s Bílým domem a Menkaureho pyramida s Jeffersonovým památníkem, pak téměř 
přesně odpovídá Rachefova pyramida s umístěním vyoseného Washington monumentu. Ale 
zpět k plánu. Obrys zmenšené pyramidy i jednotlivá geografická zobrazení tvoří strukturu ulic 
a protínají se například na náměstí Dupont circle, v místě národní knihovny či na jihu 
u Jeffersonova památníku. Spekulativní teorie o deformovaných pětiúhelnících, tvořící uliční 
síť, nejsou příliš pravděpodobné. Vznikají spíše jako vedlejší produkt ozrcadlené nadřazené 
geometrie průmětů vycházející ze znalostí Velké pyramidy a jejich relace je pouze 
soběpříbuzná. 

d.2.1.4 Hlubší souvislosti posvátné geometrie v plánu 

Vzdálenost mezi Bílým domem a Jeffersonovým památníkem je cca 1,8 km, což odpovídá 
jedné královské míli. Stejně daleko, ale v opačné vzdálenosti od Bílého domu, je umístěn 
House of the Temple - hlavní sídlo svobodných zednářů. Nutno zmínit, že samotná budova od 
Johna Russela Popa má fasádu vytvořenou „ad quadratum“ a obsahuje několikanásobnou 
symboliku čísla 33 (např. 33 sloupů vysokých 33 stop, 33 členů spolku), což je podobně jako 
13 další důležité číslo svobodných zednářů. [32] [56] [57] Budova připomíná nedokončenou 
pyramidu, která je zobrazena také na dolarové bankovce (viz obrázek 50). Ve stejné pozici 
jako je nedokončená část pyramidy či „Horovo oko“ na dolarovce, je budova umístěna i na 
plánu.  

Šedou barvou je vidět na obrázku 54 i 55 obrys Velké pyramidy se správným sklonem 
51°51´, ze které je brán původní řez komor a chodeb, ale zmenšené přesně v poměru zlatého 
řezu. Její hrana přesně protíná aktuální umístění Capitolu a základnu půlí Jeffersonův pomník. 
Pokud vytvoříme rovnostranný trojúhelník nad vzdáleností jedné královské míle – 1,8 km 
(např. Jeffersonův pomník až Bílý dům) a pravidelným dlážděním z něj vyplníme plochu, 
zjistíme, že jeho rastr se kryje s velikostí Velké pyramidy zmenšené ve zlatém řezu. 
Přepůlením libovolného trojúhelníku této sítě lze zobrazit přibližně vzdálenost 1 míle 
(cca 1,6 km). Průměty bodů nové hexagonální struktury mimo Jeffersonova památníku, 
Bílého domu a House of the Temple, mají pravděpodobně další významy (například i průsečná 
poloha hrobů prezidentů, či Pentagonu), na symbolické úrovni se jako celek vztahuje k šestce 
– makrokosmu (viz a.7.3). 
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Obrázek 54. Shora: Řez Velkou pyramidou s chodbami a komorami (černě) a zákres pyramidy dle Graevese 
(červeně), zákres zmenšené pyramidy o ½ (zeleně). Dole: Zobrazení zmenšené pyramidy v původním plánu. 
Zdroj: Podkladové mapy na https://www.loc.gov, zákresy autor 
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Obrázek 55. Shora: Zobrazení stylizované pyramidy na ortofotomapě města. Zeleně je vidět poměr 0,5 Velké 
pyramidy se sklonem 54°, šedě pak 0,618 (zlatý řez) Velké pyramidy v reálném sklonu 51°51´. Dole: Zákres 
hexagonální struktury (modře) zobrazující královskou (1,8km) i běžnou míli (1,6km) a její souvislost se 
zmenšenou pyramidou (šedě) a Květem života (fialově). Zdroj: Podkladové mapy-google maps, zákresy autor 
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Do vytvořené struktury můžeme symetricky vkreslit Květ života, dále Plod života. Někteří 
badatelé jako Campbell [57], či Onstott [32], Ovason [56] přímo či nepřímo tvrdí, že matrici 
města včetně polohy význačných staveb a náměstí, odráží symbol Stromu života, který vzniká 
právě prolnutím obou útvarů posvátné geometrie. Museli bychom Strom života zobrazit 
specifickým způsobem v Metatronově krychli a pak poměrově zdeformovat, aby nám vešel 
do pyramidy na plánu, či aby odrážel eliptickou deformaci Scottova circle (náměstí ve tvaru 
oválu-elipsy) od pravidelného kruhu. Ověření přesnosti prolnutí takto vytvořeného tvaru 
s plánem necháme zatím stranou, ale filozofickou konotaci Stromu života lze považovat za 
poměrně věrohodnou vzhledem k jeho univerzálnímu použití po celém světě a souvislosti 
s nalezenou geometrií. 

d.2.1.5 Zhodnocení rozborů a původního plánu 

Těžko usuzovat do jakých geometrických a symbolických rovin sahaly intence zakladatelů 
města, jejich pokračovatelů či svobodných zednářů (kteří pravděpodobně původní plán do 
velké míry ovlivnili). I když je inspirační zdroj ze starověkého Egypta naprosto zřejmý, nevíme, 
nakolik jde o znalosti vyššího univerzálního charakteru, které pouze Egypt podobně jako další 
jiné kultury zrcadlí.  

Okolo geometrických souvislostí Washingtonu existuje řada seriózních studií 
i konspiračních teorií, v českém prostředí je tato tématika více známá pouze prostřednictvím 
knihy Nicolase R. Manna [59]. Její autor vychází především z korespondence L´Enfanta 
a dalších významných osob stojících u založení města (Washinghton, Jefferson, Ellicot) 
a bádání v archivech. Vyzdvihuje kvality původního idealistického plánu architekta, které byly 
záhy změněny a racionalizovány. L´Enfant pocházel z francouzského aristokratického 
prostředí zámku ve Versailles, což v něm jistě zanechalo jistý vliv. Nicméně byl schopný se 
oprostit od strnulosti řádové architektury a snažil se navrhnout ideální dynamickou strukturu 
města, která by korespondovala s nově se tvořícím demokratickým seskupením. V popředí 
jeho návrhu bylo propojení s přírodou, návaznost na původní osídlení i preference občana 
jako základ státu. Dle Manna byla jeho geometrická matrice tvořena fraktálními pětiúhelníky 
provázanými poměry zlatého řezu.  

 

Obrázek 56. Zákres původní (nerealizované) fraktální geometrie Washinghtonu dle Manna. Soběpodobné 
pětiúheníky se rozvíjí od Monumentu a gradují ve veřejných prostranstvích města. Zdroj: [59] 
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Taková struktura by symbolicky umožňovala přirozený růst a vyváženost jednotlivých 
vládních institucí se zájmy lidu, což vsazeno do hexagonální zastřešující geometrie 
představuje ono magické propojení mikrokosmu a makrokosmu. Jeho plány však byly 
pozměněny symbolicky spíše směrem k moci a geometrické nadřazenosti vládních budov nad 
veřejnými prostranstvími. Architekt z projektu za nepříjemných okolností odchází a za několik 
let umírá v zapomnění. [59] 

Kritickým zhodnocením velkého obsahu různorodých informací a jejich porovnáním 
s holistickými systémy je vytvořen autorský materiál, který byl ověřen nad plány města 
v měřítku i pomocí nástroje Google Earth. Neklade si za cíl proklamovat jediné možné 
vysvětlení, spíše poukazuje na významnost tohoto vědomě plánovaného města i sílu posvátné 
geometrie, včetně proporcí zlatého řezu v širším měřítku města. Vyzdvihuje symbolismus 
i jeho provázanost s národní identitou a ekonomickým nasměrováním (viz dolarová 
bankovka). Připouští i možnost, že některé stavební počiny města byly dělány zcela intuitivně, 
a tudíž jejich geometrická či numerická interpretace přináší spíše zprávu o existenci 
jednotného zdroje vědění, než o konkrétním záměrném procesu.    
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d.2.2 Canberra - udržitelné město ?  

 

Obrázek 57. Pohled na Canberru z Mt. Ainslie. Je patrná land axis (kolmo uprostřed, v pozadí Capitol), water 
axis (vodní prvky) a municipal axis (paralelní s water axis) a celkové umístění do terénu. Zdroj: Autor 

 

d.2.2.1 Griffinův plán 

"I have planned a city that is not like any other in the world. I have planned it not in a way that I expected 
any government authorities in the world would accept. I have planned an ideal city – a city that meets my ideal 
of the city of the future." - Walter Burley Griffin 

O novém hlavním městě Austrálie bylo rozhodnuto roku 1908 jako kompromis mezi 
soupeřícími Melbourne a Sydney. Napovídá tomu i jeho název v jazyce původních domorodců 
– Canberra = místo setkávání. Zeměměřič Charles Scrivener vybral 1015 čtverečných mil 
plochy na povodí třech řek s přirozeným údolím. Nové město mělo být poeticky zasazeno do 
zvlněné krajiny. Na jeho návrh byla vyhlášena veřejná soutěž, kterou vyhrál americký 
architektonický duet Walter Burley a Marion Mahony Griffin. Z Chicaga, odkud pocházeli, si 
přivezli určitý zdroj inspirace (ovlivněni především Louisem Sullivanem), nicméně vytvořili 
krajinářsko-urbanistický plán, který respektoval geomorfologii terénu a měl explicitní přírodní 
reference. Město mělo fungovat jako obrovské přírodní divadlo ve vztahu ke všem čtyřem 
přilehlým vrcholům. [60] [61] 

Dominantní krajinářská osa (land axis) spojující malé návrší a vrcholek Mount Ainslie 
tvořila základ kompozice. Míří dále na jihozápad k nejvyšší hoře Teritoria Mt. Bimberi. 
V pravém úhlu na ni navazovala osa vodních prvků (water axis) spojená s Black mountain 
a osa veřejných budov (municipal axis). Na návrší vnitřního města (Capitol hill) byl zbudován 
Capitol. Od něj se ulice radiálně rozbíhaly přibližně ve směru velkých australských měst (viz 
obrázek 59). Dvě z nich ( King´s Ave a Commonwealth Ave) jsou protnuty „vodní osou“ 
a definovaly tzv. „Národní trojúhelník“, kde jsou umístěny všechny důležité budovy státu. 
Město mělo mít horizontální charakter se spoustou zeleně a velikosti ulic měly odpovídat 
lidskému měřítku. Z každého místa mělo dosažení systému městské hromadné dopravy trvat 
ne více než pět minut. Vzdálená poloha Canberry v australském vnitrozemí je v návaznosti na 
další sídla dosti nevýhodná, což měla vyřešit železnice napojená na cirkulaci městských 
komunikací. Bylo navržené i šetrné zacházení s odpadními a dešťovými vodami v rámci každé 
městské části. [62] [63] 
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Se stavbou se začalo roku 1913. Griffin s manželkou se přestěhovali do Austrálie, ale 
události druhé světové války a nedostatek financí výstavbu značně zpozdily. V plánu se dělaly 
škrty a změny. Po sedmi letech Griffin z projektu pod tlakem odchází a výstavbu postupně 
převzala FCAC (Federal Capitol Advisory Commitee) v čele s architektem Johenm Sulmanem. 
Základní geometrie z jeho idealistického plánu zůstala zachována, nicméně žádná z jeho 
navržených staveb nebyla ve městě zrealizována. [61] 

 

Obrázek 58. Zleva: Vítězný Griffinův plán z roku 1912. Vpravo:  Předběžný masterplan z roku 1914. Zákres 
hlavních os (land axis, water axis, municipal axis)  Zdroj: http://www.engineer.org.au/images/4-8.jpg, 
https://stumblingpast.files.wordpress.com/2013/04/preliminary-plan-canberra-1914.jpg, zákresy autor 

 

 

Obrázek 59. Zleva: Radiální síť ulic od Capitol hill. Vpravo: Model Canberry s viditelnými osami hlavních ulic. 
V popředí veřejné centrum a War memorial, v pozadí „Národní trojúhelník“ a Capitol. Zdroj: [64], autor 
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d.2.2.2 Intuitivní Feng-shui nebo vědomý proces 

Griffin i jeho manželka měli velmi blízko k východním filozofiím a hledání vyššího smyslu 
bytí, o čemž svědčí i jejich pozdější působení v Indii a zájem o antroposofii. Ať už vědomě, či 
intuitivně navrhli město, které se v mnoha aspektech odvolává na Feng-shui. Poloha odpovídá 
harmonické formaci pěti zvířat (viz a.5.3 ). Hory vytváří potřebné zázemí (želva) na obě strany 
hlavní „land axis“. Vodní plochy představují vstupní prostor plný čerstvé energie (fénix), 
uvážíme-li navíc i celkový nedostatek vody v Austrálii. Po stranách máme opět terén, který 
nám vytváří ochranu a brání působení převažujících větrům (tygr a drak). Důležitá místa 
centrálního charakteru jsou podpořena sítí radiálních ulic, což umožňuje přirozený fraktální 
růst. Návrh citlivě vyrovnává mužské (jang) a ženské (jin) archetypy, kombinací lineárních 
(ulice, osy) a plošných prvků (okrouhlá náměstí, nepravidelné vodní plochy) nebo pomocí 
viditelných a do terénu vkomponovaných staveb. Při reálném prožitku z místa jsou ale 
některé lineární kompozice příliš dlouhé a energie Chi zde tudíž protéká větší rychlostí 
a s menší plynulostí. Pokud budeme brát Capitol jako střed osnovy města, do něhož lze vepsat 
růžici světových stran, pak archetypální symbolika sektorů růžice dle Feng-shui poměrně 
dobře koresponduje s funkčními zónami města. Geomantickým pohledem, můžeme 
konstatovat, že pomocí průsečíků přírodních dominant (především „land“ a „water axis“) byly 
vytvořeny umělé ley-lines, které energeticky vyživují matrici města a propojují tak 
antropogenní prostředí s místem. Kosmologie a geomancie hinduismu taktéž využívá dvě osy 
s odkazem na axis mundi, což je doslova spojení mezi Nebem a Zemí. [63] 

d.2.2.3 Astrologie, astronomie a numerologie v plánu 

Hlavní radiální osy od Capitolu nesou jména australských měst a ukazují přibližně na jejich 
geografickou polohu (viz obrázek 59). Jejich přesný směr má však mnohem hlubší význam. 
Jsou orientovány na specifické útvary nebeské oblohy, tak aby se v určitý den (většinou na 
rovnodennost nebo slunovrat) obracely ke konkrétní hvězdě nebo souhvězdí. Odkrývá se tak 
další rovina vzniku nového hlavního města.  

Australský badatel James Macaron se domnívá, že „land axis“, která se do krajiny 
propisuje pod azimutem (vzdálenost od severu) 36°, je spojena s kultem slunce a podobně 
jako Májský kalendář byla nastavená k transformačnímu roku 2012 (konec precesního cyklu, 
konec Májského kalendáře). O zimním slunovratu (21.12.2012) byla tato ley-line zarovnaná 
s konstelací YOD (Jupiter, Saturn, Pluto) a hvězdy Aldebaran. Na mytologické úrovni 
představuje Aldebaran zároveň Lucifera i archanděla Michaela (tedy věčnou dichotomii dobra 
a zla), přičemž zmíněná konstelace její účinek výrazně zesiluje a umožňuje vytvoření 
pomyslné Galaktické brány. Vyplývá z toho význam Canberry jako nového místa spirituálního 
sjednocení. Nutno podotknout, že se Aldebaran objevuje i na dalších spojnicích významných  
budov (např. War memorial a Government building) ve specifická data. [64] I když různá 
překrytí nebeské oblohy se směry bulvárů jsou pravdivá a ověřitelná pomocí počítačových 
programů, je potřeba přistupovat kriticky k jejich výkladu, který může vést k neúplnosti, či 
falzifikaci. 

Autorským průzkumem nad plány a vícečetné návštěvě města vznikl na celou situaci mírně 
odlišný náhled. Vycházíme z premisy kosmologického plánu, ale vyzdvihujeme důležitost 
souhvězdí Jižního kříže. Dle něj a výraznějších hvězd souhvězdí Kentaura (Alfa Centauri a Beta 
Centauri) lze určit jih na hvězdné obloze. Je také zakotven ve státní vlajce Austrálie. Díky 
precesním jevům je pozorovatelný pouze na jižní polokouli, ale v dávných dobách tomu tak 
nebylo. Dokonce došlo v minulosti k významnému jevu, kdy seřazení tří nejjasnějších hvězd 
Orionu („Tři králové“) mířících přesně na Sirius bylo velmi blízko Jižního kříže a ukazovaly 
„zrození Slunce“. Tato skutečnost je podle několika badatelů zachycena v umístění třech 
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největších pyramid v Gíze. Jejich polohy přesně odpovídají konstelaci Orionova pásu, přičemž 
i další pyramidy podél Nilu přeneseně dotváří hvězdnou kompozici (viz obrázek 70). [65] 
Náboženské paralely či určení času celého úkazu necháme stranou, ale je předmětné se 
domnívat, že kosmologie Canberry navazuje na tuto událost (pro její význam a souvislost 
s Jižním křížem).  

 

Obrázek 60. Zleva: Australská vlajka. Uprostřed – oficiální geometrie vlajky. Vpravo: souhvězdí Jižní kříž na 
obloze. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Australia , kresba vlajky- autor, 
http://limatemple.blogspot.cz/ 

 
Spojnice nejvzdálenějšího rohu základny Cheopsovy pyramidy a rohu nejmenší 

Menkaureho pyramidy je v azimutu přibližně 40°. Tento odklon od severu nám poslouží jako 
referenční pojítko s egyptským odkazem. Na plán města ho přeneseme v podobě hlavní osy 
souhvězdí Jižního kříže (Acrux a Gacrux), přičemž výchozím bodem je Capitol. Použijeme 
přesné rozmístění z Australské vlajky (viz obrázek 61). Vzdálenost rohů pyramid je 3750 stop 
(1150 m). Numericky použijeme stejné číslo, ale v kilometrech, pro umístění nejvzdálenější 
hvězdy Jižního kříže (Gacrux). Později si vysvětlíme další vzdálenostní konotace. Vidíme, že 
podoba souhvězdí odpovídá jen s malými nepřesnostmi rozmístění hlavních bulvárů 
Commonwealth Ave a King´s Ave, kruhové ploše za Defence bank („Russel circle“) a naznačuje 
polohu War Memorial i veřejného centra okolo Vernon Circle. Označuje i zhruba umístění 
vodní plochy či National Police Memorial na ostrově (nejmenší hvězda souhvězdí - Ecrux). 
Jsou tak vyznačeny všechny hlavní budovy i kompoziční osy města. Jistě stojí za zmínku, že 
i kašna s prvky alchymistických elementů (vody a ohně), stojí mírně vyosena od War 
Memorial (podobně jako poloha hvězdy Gacrux). Její podnož přitom přibližně ukazuje do 
směrů dalších hvězd souhvězdí (viz obrázek 62). 

Vrátime-li se do Egypta, zjistíme, že obvod Cheopsovy pyramidy skrývá výpočet zemského 
poloměru ke konkrétním 36° zeměpisné šířky s odchylkou pouze jeden metr. Úhel 36° je 
zakotven i ve vztazích Pyramidy se Sfingou. [66] V závislosti na přesnosti měření (respektive 
určení geografického severu na mapě) můžeme stejného úhlu dosáhnout i spojnicí vrcholů 
Menkaureho a Chefrenovy pyramidy, úhel k Cheopsově pyramidě je pak 4°, což odpovídá 
odklonu osy Jižního kříže (40°). Navíc cosinus úhlu 36° je rovna polovině magického poměru 
zlatého řezu (fí). Vše se to zdají být dobré důvody, proč hlavní kompoziční osa města není pod 
úhlem cca 40°, ale má azimut přesně 36°. Mělo toto gesto snad poukázat na skloubení 
astrologických znalostí s geometrickými formami jako přechod od něčeho méně zjevného 
k více rozpoznatelnému? Než budeme schopni plně odpovědět, bude potřeba pochopit více 
rovin symbolických jevů i rozkrýt geometrie návrhu. 
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Obrázek 61. Konstelace hvězd Jižního kříže z australské vlajky překreslená na plán města. Jednotlivé hvězdy 
odpovídají významným místům a přibližně určují hlavní osy. Odklon hlavních os je v azimutu 36°, osa Jižního 
kříže pak 40°(souvislost s pyramidamy). Zdroj: mapový podklad google maps, zákresy autor 

 
d.2.2.4 Posvátná geometrie města a její smysl  

Poloha nejmenší hvězdy propsaného Jižního kříže vytváří průsečík s pravděpodobnou 
přímkou „water axis“. Daleko pozoruhodnější je fakt, že celá přímka je přesně ve zlatém řezu 
vzdálenosti od Capitolu po „municipal axis“, a to doslova ukázkově v poměru 1,618 km ku 
1 km (viz obrázek 60). Po hlubším průzkumu se ukázalo, že podobných harmonických poměrů 
v délkách obsahuje návrh poměrně velké množstí. Jsou mírně zavádějící pro poznání nosné 
geometrie, ale poukazují na rafinovanou integraci metrického a imperiální systému měření.  

S hledáním základní matrice začneme v měřítku budov, a sice u Capitolu. Vycházíme 
s předpokladu, že návrh je fraktální a bude možné tedy rozklíčovat širší kontext na základě 
jeho menší soběpodobné reference. Obdélníkovou budovu Capitolu lze vepsat do kruhu 
o poloměru 300 m (= x*Φ). Její vnější rámec je vyznačen větším kruhem v poměru zlatého 
řezu (485 m = x*Φ*Φ). Samotná budova Capitolu obsahuje dva kruhové výřezy, jejichž 
poloměry odpovídají harmonicky zmenšeným kružnicím a tvoří základ kompozice (185 m = x). 
Obě výseče se nedotýkají hlavní „land axis“, místo toho je mezi nimi prostor se stylizovanou 
pyramidou. Středem pyramidy uděláme kružnici o stejném poloměru (185 m = x) a dostáváme 
dvě falešně vesicy piscis (kružnice nemají střed vzájemně na obvodu). Stejné kruhy 
(s poloměrem x) ve zlatém řezu uděláme i na ostatních významných místech města 
(viz obrázek 62). Zjistíme, že například na Vernon circle kruhy přesně odpovídají nejprve 
opsanému, následně vepsanému šestiúhelníku komunikací. Základ těchto důležitých bodů 
města je tedy pevně spojen stejnou geometrií. Základní míra 185 m (x) představuje cca 1/10 
délky mezinárodní míle (taktéž úhlové námořní míle a přibližně i královské míle), používané 
v zemích Commonwealthu.  

Fraktálním způsobem zvětšíme kružnice na 1850 m (10x) a přeneseme je do měřítka 
kosmologické osnovy. Nakreslíme kružnici, která protíná „municipal axis“ ve vzdálenosti 
185m (x) od obou význačných bodů (Vernon a Russel circle) a zároveň protíná vyhlídku na 
Mount Aislie. 
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Obrázek 62. Vlevo nahoře: Budova Capitolu a její geometrická forma – dvě falešné vesicy a kruhy ve zlatém 
řezu. Popsané směry jsou zakotveny v architektuře zadní části budovy . Vpravo nahoře a vlevo dole: Vernon 
circle, Russel circle a podobné kruhy, které ve zlatém řezu vytváří geometrii náměstí. Uprostřed dole: Směry 
zakódované v dlažbě a podobné kružnice u War Memorial. Vpravo dole: Detail kašny u War memorial – 
ukazuje směry Jižního kříže. Zdroj: Mapový podklad google maps, zákresy autor 

 
Její střed se přesně shoduje s místem kruhového křížení ulic před War memorial 

a označuje konec Anzac Parade (označen jako War memorial circle). Se stejnými styčnými 
body na „municipal axis“ vyrýsujeme kružnici ale tak, aby protínala průsečíky tří kružnic 
Capitolu (o poloměru x). Dále uděláme shodnou kružnici (o poloměru 10x) okolo Capitolu. 
Vznikly nám dvě pravé a shodné vesicy piscis. Jedna (vesica 01 na obrázku 63 nahoře) 
vymezuje „municipal axis“ o podélném rozměru cca 3220 m, což odpovídá vzdáleností cca 
2 mil ( 2 x 1610 m). Příčný rozměr vesicy udává délku mezinárodní míle, tedy 1850 m. Podélná 
osa druhé vesicy ( vesica 02) prochází přesně ve středu budovou bývalého parlamentu. Dle 
pythagorejského výkladu představuje prostor protnuté dyády soulad polarit. U první vesicy, 
reprezentující veřejnou sféru, může jít o sblížení přírodních sil (Mt Aislie) a lidské vlády 
(Capitol). Druhou vesicu, představující vládní sílu (Federal Triangle), lze interpretovat jako 
protnutí služeb veřejnosti a soukromého sektoru (převážně bydlení). Metafyzickým aspektem 
vesicy je plodnost, geometricky se z ní rodí triáda. Od výchozího bodu (bývalého parlamentu) 
můžeme nalézt rovnostranné trojúhelníky rozvíjející se na obě strany. Pokud je omezíme 
průsečíky se středovou kružnicí tvořící obě vesicy, dostáváme dva rovnostranné trojúhelníky 
ve zlatém řezu. Menší z nich označuje vstup do Capitolu. Pokud ho fraktálně zmenšíme opět 
v poměru zlatého řezu, dostaneme přesnou půdorysnou hranici budovy z druhé strany. 
Ozrcadlíme-li oba trojúhelníky přes budovu původního parlamentu, tak základna menšího 
prochází středem Reconciliation Place (v překladu místo smíření) a základna většího pak tvoří 
„water axis“. Reconcilitian Place tvoří zjevnou geometrickou i symbolickou protiváhu nové 
budově parlamentu (Capitolu). Zároveň je ale spjato soběpodobnými rovnostrannými 
trojúhelníkami s War memorial, což symbolicky představuje přechod od války k míru. Sestava 
trojúhelníků vytváří strukturu šesticípé hvězdy propojující významné body a dávající náznak 
vyššího “božského“ řádu (viz hexagonální struktury a význam čísla 6 – makrokosmos).  
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Obrázek 63. Zákresy geometrie Canberry ve dvou krocích . Základem jsou dvě vesicy, resp. systém 
soběpodobných kruhů. Geometrie pokračuje přes rovnostranné trojúhelníky až v šesticípou hvězdu, přičemž 
spojuje významná místa a podporuje jejich symbolický význam (korespondující s interpretací samotné 
geometrie). Zdroj: podklad google maps, zákresy autor 
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d.2.2.5 Zhodnocení rozborů 

Pravděpodobně by šlo v plánu vysledovat přerod původní triády přes tetrádu (čtverec) 
a pentádu (pětiúhelník) až do šestistranné symetrie a také spousta dalších fraktálních 
souvztažností a skrytých poměrů zlatého řezu. Každopádně zůstává Canberra místem, kde 
posvátná geometrie spolu s přirozeným Feng-shui hraje ústřední roli. Jde o vědomě budované 
město. Svou strukturou zesiluje kolektivní povědomí národa o vlastní identitě i společném 
směřování, což připomíná na ekonomické úrovni i australská pěti dolarová bankovka (je zde 
zobrazen nový australský parlament a další výjevy z Canberry). Podobně jako Washinghton je 
to město, které má upevnit národní sounáležitost a zakotvit hlavní ideje rozvoje do 
budoucnosti. Rozhodně zde můžeme najít spoustu přesahů k vyšším cílům metafyzické 
povahy i prostorové zakotvení historických znalostí. Návrh navíc respektuje přírodní hodnoty 
místa a jejich propojením s urbanizovaným prostorem demonstruje symbiotické pojetí 
udržitelnosti na místo antropocentrického přístupu.  

Podle Grahama Ponta, který se zabýval několik let výzkumem Griffinova plánu, nikdy 
architekt explicitně neodhalil všechnu vloženou kosmologii nebo její harmonické propojení 
s hudbou. Každopádně ve své době vznikl plán, který mimo své nadčasové kvality byl navíc 
i výrazně esteticky zpracován a vytvořil poetický most mezi funkčností a krásou. [61] Možná 
tedy právem prohlásila Marion Griffin: “Canberra je jediné pravé moderní město – alfa 
omega.”  

  

Obrázek 64. Originální plán Canberry manželů Griffonových vykazují značné estetické kvality. Shora: Pohled 
z hory Mt. Ainslie (podobně jako fotografie na začátku kapitoly) Dole: Pohled na „water axis“ Zdroj: 
http://recordsearch.naa.gov.au 
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d.2.3 Moderní plánovaná města 

d.2.3.1 Kontrast záměru (Auroville a Astana) 

Washinghton i Canberra jsou zajímavými příklady plánovaných hlavních měst především 
díky dlouholetému významu Ameriky a Austrálie v celosvětovém hospodářském kontextu, 
geniality jejich tvůrců, ale i díky přiměřenému časovému odstupu, ze kterého lze na ně 
nahlížet. Nejsou ale rozhodně jedinými příklady. V novodobější historii nalezneme několik 
příkladů měst, které vznikají na podobném symbolickém a významově geometrickém základu 
či využívají geomantické účinky přírodních struktur. 

 

Obrázek 65. Plánovaný budoucí vzhled města Auroville, při pohledu shora má připomínat spirální galaxi 
(zatím je zástavba příliš řídká). Zdroj: [67] 

 Jmenujme například méně známé indické město Auroville. Vzniklo roku 1968 na místě 
původního ašrámu a v současnosti má přibližně dva tisíce stálých obyvatel (plán je do padesáti 
tisíc). Jeho posláním je podporovat mezinárodní a mezináboženské sjednocení 
v individuálním rozvoji lidského potenciálu, což reflektuje nejen ideové zázemí osady a denní 
činnosti obyvatel, ale i samotná urbanistická struktura a architektura. Sídlo by mělo při 
pohledu shora znázorňovat spirální galaxii vepsanou do kruhu, zatím je však hustota budov 
příliš malá, aby tohoto účinku bylo dosaženo plně. V intencích posvátné geometrie je spirální 
galaxie tvořena systémem zlatých spirál s fraktálními korelacemi. Centrálním bodem všech 
sídlotvorných spirál je kulová budova Matrimandir (v sanskrtu Chrám Matky), zasvěcený 
zakladatelce města. Stejně jako okolní park obsahuje i stavba od francouzského architekta 
Rogera Angera obrovské množství symbolických významů (natočení nosných pilířů, umístění 
hlavních místností) a jeho architektura reflektuje materiálově, tvarově i funkčně poslání 
města. Při zkoumání formy narazíme na užití posvátné geometrie, zlatého řezu i proporčních 
vztahů, které známe z Velké pyramidy v Gíze. Je fraktální prostorovou zmenšeninou celého 
sídla a pomyslným přechodem od mikrokosmu k makrokosmu. Auroville představuje ale 
i unikátní experimentální platformu pro užití a zkoušení nejrůznějších ekologických 
a udržitelných postupů, materiálů i architektury. Šetrně hospodaří s vodou a energiemi a je 
těsně spjato s okolní přírodou. [67] 
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Obrázek 66. Vlevo: Schéma fungování města. Vpravo: Foto centrální stavby Matrimandir. Zdroj: [67] 

 
Udržitelnost v širším měřítku města především na poli alternativních energii si klade za cíl 

i nově se transformující a rychle se rozrůstající stepní město Astana, které je od roku 1998 
hlavním městem Kazachstánu. 750 tisíc obyvatel, převaha určitých etnik a sídlo vládního 
aparátu tvoří naprosto odlišný urbanistický kontext od Auroville, nicméně je zajímavé, že jsou 
do velké míry užity podobné prostředky ve vyjádření urbanistické formy i architektury – 
posvátná geometrie a harmonické poměry. Jejich podtext je v tomto případě ale mocenský 
záměr prezidenta Nazarbajeva učinit ze sídla mezinárodní metropoli, hospodářsky silnou 
a prvoplánově okázalou. Vedle původního starého osídlení Astany vzniká komplex budov 
i veřejných prostranství, které jsou čitelně spjaty nosnou geometrií a symbolickými významy. 
Mimo přirozené měřítko běžného člověka a geografický kontext vznikají stavby zvučných 
architektonických jmen (například Norman Foster). Ačkoli autor urbanistického plánu, 
Japonec Kišó Kurokawa, navrhoval město jako živý organismus s možností vývoje, nedokázal 
předejít některým problémům, plynoucím z nároků na dopravu či ekonomicko politickým 
tlakům na výstavbu různých monumentálních budov a strnulých prostranství. Pyramida Mírů 
měla být centrální budova, okolo které se město mělo rozvíjet. Rozlehlý obdélníkový prostor, 
jehož organizační osa je založena na systému tří náměstí upřednostňuje nakonec významově 
prezidentský palác (Ak Orda). Je zde i zábavní centrum Chan Šatyr a vyhlídová věž Bajtarek. 
Příroda je zhuštěna v rozlehlých městských parcích, v jejichž prázdnotě nenachází lidská 
psychika potřebnou výživu, přičemž okolí Astany si ponechává násilně pozměněný ráz obilnice 
SSSR. I přes řadu kvalitních zásahů a inovací vyžaduje město další citlivé kroky vedoucí 
k udržitelnosti, která je zatím proklamována spíše z pozice celosvětového trendu než 
z pevného filozofického přesvědčení. [68] 
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Obrázek 67. Vlevo: Plán nové Astany (architekt Kurokawa). Vpravo: Pohled na vyhlídkovou věž Bajterek a 
moderní zástavbu často postrádající lidské měřítko. Zdroj: [68] 

 

Obrázek 68. Pyramida míru od Normana Fostera jako ikona náboženského sjednocení. V pozadí původní 
zástavba Astany, v popředí volné prostranství – park. Zdroj: [68] 

d.2.3.2 Budoucnost plánovaných měst 

Na několika příkladech jsme měli možnost se přesvědčit, že vědomé užití posvátné 
geometrie dokáže znásobit ideový záměr sídel. V kombinaci se znalostí symbolických rovin 
a astrofyzikálních souvislostí je možné vytvořit matrici, která je nosná pro urbanismus, ale 
i národní identitu či náboženské vyznání. Fraktálními principy a užitím zlatého řezu dokážeme 
přiblížit měřítka staveb a jejich detailů s měřítkem celého města či státu a vytvořit tak důležitý 
propojovací mechanismus. Tyto vztahy nebyly našim předkům nikterak neznámé, a to 
i v dřívější historii. Ve většině světových metropolí i menších městech najdeme popisované 
harmonické struktury, které často tvoří jádro osídlení a dodnes vykazují výrazné estetické 
hodnoty. Při soudobém dotváření či tvorbě nových měst můžeme s výhodou uplatnit tyto 
transcendentální poznatky. Je nutné přitom vnímat vratkou hranici kvality ideového záměru 
stejně jako dogmatického naplňování prostoru strohou geometrií bez života nebo naopak 
přílišným organickým bujením bez nosné geometrie. 
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d.3 Rozbor příkladů v architektonickém měřítku  

d.3.1 Velká pyramida v Gíze 

"The pyramid shape is said to hold many secrets and amazing properties. One of them is a sense of wonder." 
- Vera Nazarian 

 

Obrázek 69. Pyramidy v Gíze. Zdroj: http://lastminutelevnadovolena.cz/dovolena-egypt/pyramidy-v-gize/ 

 

d.3.1.1 Datace 

Pyramidy v Egyptě jsme již několikrát zmínili v souvislosti s rozbory v měřítku urbanismu. 
Jsou to stavby obsahující nespočetnou řadu informací matematických, geometrických, 
astronomických, astrologických či geodetických. Ukrývají v sobě několik symbolických 
a transcendentálních rovin naší historie s přesahem do současné doby. Není tedy divu, že se 
k nim odvolávaly a odvolávají tajné spolky (např. svobodní zednáři), význační stavitelé, 
umělci, vědci a zasloužily si v průběhu doby oprávněné uznání, fascinaci i prostor pro 
spekulativní teorie. Začátkem 90. let 20. století se objevila informace, že Sfinga i pyramidy 
pochází z mnohem dřívějšího období než vlády Cheopse (cca 2500 př. n. l.) Nezávislý 
egyptolog John West tuto teorii potvrdil řadou výzkumů eroze materiálů staveb s datací do 
11 tisíc př. n. l. Stavební inženýr Robert Bauval zase zjistil, že tři pyramidy v Gíze jsou 
neuvěřitelně přesnou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu, dokonale vyjadřují úhly 
mezi nimi a dokonce prostřednictvím svých vlastních velikostí naznačují individuální velikost 
hvězd. Monumenty v Gíze spolu s dalšími stavbami v okolí jsou uspořádány tak, jak hvězdná 
obloha vypadala kolem roku 10500 př. n. l. Tato konstelace je pozoruhodná svým 
symbolickým významem („zrození Slunce“) a počtem pramenů, které se k ní odkazují (některá 
náboženství, ale i například pravděpodobná astrologická matrice Canberry – viz d.2.2.3). [65] 
Datace odpovídá době vzniku Golfského proudu, pravděpodobného ponoření rozsáhlých 
ostrovů v Atlantiku, vyhynutí mamutů, konci doby ledové, začátku starověkých kalendářů 
i Věku lva. A tak se zdá, že jde spolu s dalšími nově objevovanými pyramidami (Bermudský 
trojúhelník, Bosna) spíše o katastrofu přeživší odkaz vyspělých civilizací než o pouhé hrobky 
faraonů. Každopádně nám zůstal do dnešních dní nástroj, jehož bližším pochopením lze 
částečně rozklíčovat i některé transcendentální jevy nejen na pozadí architektury. [69] [70] 
[71] 
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Obrázek 70. Vlevo: Pyramidy v Gíze (odspod Menkaureho, Rachefova) s prolnutými hvězdami Orionova pásu 
(Tři Králové). Vpravo: Konstelace oblohy přibližně kolem roku 10 500 př. n. l. odpovídá konstelaci pyramid 
v Egyptě podél Nilu, Nil je pak odrazem Mléčné dráhy. Zdroj: http://hiddenarchaeology.com/what-happened-
12800-years-ago-when-a-comet-hit-earth/, http://www.wakingtimes.com 

d.3.1.2 Účinky a míry Pyramidy 

Pyramida je v principu tvarovým zářičem, o čemž se lze v praxi přesvědčit i na jejím 
zmenšeném modelu. Jeho účinky rostou v závislosti na velikosti modelu, přesné orientaci vůči 
světovým stranám či materiálu konstrukce. Lze je využít například na ostření žiletek (patent 
českého vědce Karla Drbala), vysušování organických hmot (především potravin), pro 
zabránění plesnivění a hnití (přírodní konzervace), pro zvýraznění chuti některých potravin, 
či pro léčebné účinky na živých organismech (včetně lidí). Pyramida dokáže koncentrovat 
energii magnetického pole Země a emitovat taktéž slabé elektrické pole (díky vrcholu), 
přičemž nejsilnějším místem tohoto pozitivního vlivu je jedna třetina její výšky (umístění 
Královské komnaty ve Velké pyramidě). Zároveň pyramida vyzařuje energii vertikálním 
směrem přes vrchol, což potvrdily modelové studie manželů Nelsonových už v roce 1979 
(viz obrázek 70). Těchto efektů je dosaženo i díky přesné geometrii a její provázanosti 
sširokou znalostní bází o vesmíru, Zemi i člověku. Vzhledem k hustotě informací, které plošina 
v Gíze obsahuje (a již popsaným souvislostem při rozboru Washingtonu a Canberry), omezíme 
jejich interpretaci pouze na vybrané jevy především u Velké pyramidy. 

  

Obrázek 71. Zleva: Kirlianova fotografie Pyramidy užitím Teslovy cívky ukazuje na vyzařování energie i 
vertikálním směrem (pokus manželů Nelsonových, 1979). Vpravo: Cheopsova (Velká) pyramida v Gíze - foto 
Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_oro7.htm, 
http://www.hexapolis.com/2014/11/16/6-amazing-facts-about-the-great-pyramid-of-giza/ 
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Koncept Pyramidy (ale i celého komplexu) je jednou z nejnázornějších ukázek posvátné 
geometrie, numerologie, fraktality a harmonických poměrů. Stavba má jehlanovitou hmotu 
ve sklonu 51°51´, orientovanou přesně dle světových stran a tvořenou z více jak 6 miliónu tun 
precizně opracovaných kamenných bloků. Je dokonalým geodetickým bodem (pomocí 
triangulace lze měřit celou krajinu), velkými slunečními hodinami a přesným mezníkem Nilské 
delty. Základnu tvoří čtverec o straně 230,4 m, což představuje 440 královských kubitů 
(základní egyptské měrné jednotky). 440 kubitů představuje 365,2 menších jednotkových 
měr, které se numerologicky vztahují k počtu tropických dní v roce. Původní výška pyramidy 
146,5m (280 královských kubitů, 481 stop), představuje v násobcích milionu střední 
vzdálenost Zěme od Slunce, délka strany 230,4 m zase určuje v násobcích milionu přibližnou 
vzdálenost Marsu od Slunce.  

d.3.1.3 Fraktalita, propojení se Zemí, pí a fí 

Obvod Pyramidy (4*440 královských kubitů) vydělený dvojnásobkem její výšky (2*280) 
udává číslo pí (π = 3,14 = 22/7). Pyramida tedy ukrývá dobře známý vzorec pro výpočet 
obvodu kruhu. Stonásobek čísla pí (314) dosáhneme i při odečtení výšky Pyramidy v metrech 
(146,5 m) od dvojnásobku délky základny (2*230,4 m). Velká pyramida také přesně vyjadřuje 
vztah 2 pí mezi poloměrem a obvodem Země (shodný s výškou Pyramidy určenou ve stopách 
(481´*2 pí) a obvodu kruhu čtvercové základny (3021´).  

Prakticky vzato odpovídá pyramida trojrozměrnému znázornění polokoule, což posiluje 
její rezonanci s Planetou a vytváří fraktální referenci i pozoruhodný geodetický nástroj 
(viz d.2.2.3 – azimut hlavní osy Canberry). Poukazuje i na matematický problém kvadratury 
kruhu se všemi souvislostmi (viz a.7.4) včetně konstrukce Pythagorejského trojúhelníku 
(poměr stran 3,4,5). [71] Tento specifický trojúhelník lze zobrazit pomocí diagonál 
i v Královské komnatě, jeho vztahů se využívá při konstrukci pravého úhlu. Komnata je 
geometricky spojena s Pyramidou poměrem 7/11, který odpovídá poměru výšky pyramidy 
ku délce její základny (146,5m/230,36m) a vzdáleně se přibližuje hodnotě zlatého řezu. Stejný 
poměr mají i jednotlivé kameny vnějšího pláště. Přesnější poměr zlatého řezu (číslo fí) není 
v Pyramidě explicitně čitelný, lze k němu však dospět výpočtem přes Pythagorovu větu. 
Spočítáme délku odvěsny mezi výškou Pyramidy (146,5 m) a polovinou délky její stranové 
základy (115,2), pak dostáváme mezi stranami nejen číslo fí, ale i jeho odmocněnou hodnotu. 
Obrázek 73 poukazuje na provázanost získaného čísla fí s konstantou pí. [72] [32] 

 

Obrázek 72. Kvadratura kruhu pomocí průmětu základny a řezu Pyramidy (11/7). Vznikají dva Pythagorejské 
trojúhelníky (zeleně 3,4,5). Vpravo: 720x zvětšené rozměry z Pyramidy v mílích udávají transcendentní vztah, 
podle kterého lze vypočítat parametry Země vůči měsíci (více viz.a.7.4) Zdroj: [32] 
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 Dlouho se vědci domnívali, že šachty vedoucí z Královské komnaty jsou větrací otvory, či 
ukazují na význačná astrologická seskupení (např. [65]). Průzkum německého inženýra 
Roberta Gantenbrinka pomocí dálkově řízeného robota v roce 1993 znamenal však přelom 
v jejich interpretaci. Nemohly sloužit odvětrání, protože jsou předěleny nepropustnou 
bariérou. Jejich převýšení odpovídá vždy 70 královským kubitům (=1/4 z výšky pyramidy 280 
kubitů) a úhlové rozdíly na každé straně jsou 5,5°(1/4 z 22 = 45° - 39,5°) a 7° ( 39,5° - 32,5° ). 
Nejenže tyto chodby představují soběpodobnou referenci poměru 7/11, ale navíc fungují 
i jako souřadnice na mapě světa, ukazující například přesné rozmístění kontinentů či polohu 
jiných megalitických útvarů. Vztahují se taktéž k délce královské či námořní míle, která je 
mimochodem dvojnásobek obvodu Velké pyramidy. [69] [73] 

 

Obrázek 73. Vlevo: Cheopsova pyramida v řezu s patrnou Královskou i Královninou komnatou a šachtami. 
Vpravo nahoře : Rozměry pyramidy poměrově a úhel sklonu 51°51´. Vpravo dole: Poměry fi a pí v Pyramidě.    
Zdroj: [71] [32] 

 

Patrná korelace pyramid s mírami a geometrií Země vytváří otázku, zda-li při vzniku 
dalších monumentálních staveb v průběhu mladší historie byla brána inspirace přímo z nich, 
nebo šlo o intuitivní proces, který vycházel ze stejného univerzálního základu. Pravděpodobné 
je obojí vysvětlení, pyramidy však představují jedny z nejpřesnějších a nejpozoruhodnějších 
staveb tohoto typu a úžasný příklad, jak lze na první pohled jednoduchou architekturou 
vyjádřit složité vzorce formující život na Zemi i planetu samotnou. 
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d.3.2  Katedrála v Chartres 

“Music is liquid architecture; Architecture is frozen music.” ― Johann Wolfgang von Goethe  

 

Obrázek 74. Letecký pohled na katedrálu v Chartres. Zdroj: http://architecture.about.com/ (foto Chicurel 
Arnaud) 

 

d.3.2.1 Přerod ke gotice a katedrálám 

Prakticky v každé známé epoše lidských dějin se objevují příklady důmyslné aplikace 
posvátné geometrie a harmonických proporcí, a to i například v Číně v souvislosti s Feng-shui. 
V antice nalézáme množství staveb s proporcemi zlatého řezu či symbolicky ztvárněných. 
Transcendentální přesahy architektury zůstávají důležité i v románské době, kdy se ale 
v evropských podmínkách posunuly z roviny filozoficko-badatelské a polyteistické spíše do 
roviny účelovo-monoteistické. Monádové rotundy vystřídaly v gotice komplikovanější 
a komplexnější stavby katedrál, které často, mimo explicitních symbolických významů 
souvisejících s křesťanstvím, představovaly i monumentální a silný nástroj pro pozvednutí 
lidského ducha. Jedním z nejúžasnějších příkladů je francouzská katedrála v Chartres. Byla 
dokončena v polovině 13. století n. l. na místě bývalé druidské svatyně. Kříží se zde několik 
významných pozitivních ley-lines a snad i proto sloužil tento pahorek jako poutní místo již 
v době předkeltské. Je to pravděpodobně i důvod, proč je katedrála orientována nikoli na 
východ, ale na severovýchod, kde jsou tyto vyživující proudy energie nejsilnější. Ve Francii se 
stavělo ve stejné době přibližně 150 chrámů (z toho více než šest velkých katedrál), ale pouze 
Chartres byla jako jediná dokončena bez přerušení a mezer ve financování, což svědčí o jejím 
specifickém významu. Během historie prošla řadou změn, ale většina konstrukcí (např. vyjma 
dřevěného krovu) je dochována v původním stavu.  
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d.3.2.2 Posvátná geometrie stavby 

Tajemství gotiky prakticky tkví v lomeném oblouku, který funguje jako transformátor  
zemských energií. Jeho konstrukce propsaná v Chartres do dvojitých oblouků křížové 

klenby vychází z pěticípé hvězdy a je zachycena na obrázku 75. Z předešlých kapitol známe 
specifické vlastnosti pětiúhelníku jako fraktálního útvaru s poměry fí. Aby byl efekt ještě 
výraznější, tak byly jednotlivé segmenty klenby vytvořeny z rezonančního materiálu (tvrdého 
kamene, či cihly) a mezi sebou byly často provázány poměrem zlatého řezu. V principu 
představuje klenba spolu s podpůrnými sloupy napnutou pružinu, kterou dokáže stavitel 
vyladit na určitý zemský tón jako strunu harfy. Katedrály tak již nepotřebovaly románský 
nartex (vstupní místnost pro očištění a zastavení), jelikož jeho úlohu zastala klenba či často 
i samotný lomený oblouk – vstupní portál. Každá katedrála měla u chóru studnu, čímž bylo 
docíleno alchymistického propojení prvků vody, země (pevné základy), vzduch (velká výška 
stavby) i ohně (hry se světlem pomocí vitráží). Centrální bod (na němž býval většinou oltář) 
byl vytyčen dle astronomických znalostí, v Chartres také s ohledem k rovnodennosti 
a slunovratům.  

 

Obrázek 75. Vlevo: Konstrukce lomeného oblouku klenby vychází z pětihelníku jako fraktálního 
obrazce.Vpravo: Interier katedrály s viditelnou klenbou i rosetovým oknem. Zdroj: [29],autor, 
http://dndon.info/chartres-cathedral-interior-choir/ 

 
Tabule chóru je obdélníková (vytyčená stíny z centrálního bodu) s oblým uzávěrem 

a obsahuje klíč k pochopení geometrie chrámu. Má poměr stran 2:1, přičemž uhlopříčka je 
rovna √5. Přidáme-li k uhlopříčce délku jedné strany a výsledek vydělíme druhou stranou, 
dostáváme číslo fí ( (√5.+1) : 2 = 1,618). Přechod od obdélníku ke kruhu (resp. ke kruhové 
tabuli) lze matematicky vyjádřit jako (1,618*1,618*12) : 10 = 3,1416 = pí. Geometricky to lze 
zobrazit jako kvadraturu kruhu (viz a7.4 a d.3.1.2). Tento vztah je použit i pro oblý chórový 
uzávěr. Čtvercová tabule o stejné ploše (přibližně 530 m2) má strany přibližně 23 m. Číslo 
odpovídá 1/10 základny Cheopsovy pyramidy (viz d.3.1.2) Čtvercová tabule je orientována 
přesně dle světových stran a tvoří střed křížení kostelních lodí. Mimořádný je i fakt, že sklon 
Pyramidy 51°51´ přibližně označuje úhel, na jehož základě lze sestrojit hvězdicový 
sedmiúhelník, který prakticky udává smysl i rytmus celé katedrále. Zpět k tabulím. Jestliže 
narýsujeme kruhovou tabuli kolem posvátného centrálního bodu, je určena pozice krajních 
sloupů, narýsujeme-li ve stejném středu tabuli čtvercovou je určena tloušťka sloupů. 
Dostáváme technické řešení pomocí geometrie. Kruhová tabule v sobě obsahuje labyrint, 
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který je fraktálně svázán s ostatními prvky stavby (stejný rozměr má např. rozetové okno). 
Má pouze jeden vstup a představuje cestu od zrození po smrt. Je složen z 365 bílých kamenů 
a má jedenáct kruhů rozdělených do čtyř kvadrantů. Na symbolické úrovni dochází v člověku 
při přechodu přes všechny tři tabule k rozvoji intuice a duše (kruhová), intelektu (čtvercová) 
a mystiky (obdélníková). [29]  

 

Obrázek 76. Obdélníková, čtvercová a kruhová tabule v půdorysu katedrály. U obdélníkové tabule je označen 
poměr zlatého řezu (√5.+1) : 2). Geometrie sloupů je dána průměty tabulí. Zdroj: autor, podklad zákresů 
http://www.medart.pitt.edu/menufrance/chartres/plandraw.html 

 

d.3.2.3 Provázanost fasády s půdorysem  

Profesor architektury Keith Critchlow objevil zajímavou korelaci půdorysu a čelní fasády 
stavby. Rozetové okno a labyrint mají stejný průměr, podobně i apsidy chóru a vnitřní 
obloukové členění lodních pater. Výška věží odpovídá vnitřní vzdálenosti po závěr chóru 
a  centrální bod chóru. Rozdílná výška věží tak v jednom případě (věž Slunce) určuje počet dní 
v roce – vzdálenost 365 stop (cca 111m), v druhém (věž Měsíce) označuje počet dní v měsíci 
- rozdílu od věže Slunce je 28 stop (cca 8,5m). Na symbolické úrovni představují věže příběh 
Marie a Ježíše, či egyptské bohyně Isis a jejího syna Hora (viz d.2.1.1). Na obrázku 76 jsou 
mimo zákresy popisovaných plánů vidět i nesčetné poměry zlatého řezu. Australský architekt 
John James při rozboru půdorysu katedrály našel geometrické vztahy „ad kvadratum“, kdy 
vepsané soběpodobné čtverce jsou provázány podobně jako oktávy v hudbě. Scott Onstott 
jim přidává další symbolický význam, když celou strukturu připodobňuje k Vitruviově figuře. 
Katedrála je přímým odrazem lidského těla. Dokládá to i nápadná podobnost 
architektonicko–sochařských prvků fasády s hinduistickým systémem čaker. [32] 
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Obrázek 77. Zákres soběpodobnosti fasády a půdorysu katedrály s nesčetnými poměry zlatého řezu. Zdroj: 
autor, podklad zákresů http://www.medart.pitt.edu/menufrance/chartres/plandraw.html 

  

Obrázek 78. Vlevo: Zákres čtverců tvořící půdorysnou stopu katedrály (čtverce jsou v poměru 1:2). Uprostřed: 
zákres stejných čtverců na lidskou figuru od Vitruvia. Vpravo: Hinduistický systém čaker je zpodobněn pomocí 
symbolické sochařsko-architektonické výzdoby fasády. Zdroj: [32] 

d.3.2.4 Další souvislosti 

Katedrála je svázána s místem, kde stojí, pomocí měrného systému, který představuje 
v prostoru jednotku 0,738 m (délky a vzdálenosti pak vycházejí na celá čísla). Jde přesně 
o jednu stotisícinu délky jednoho stupně rovnoběžky v zeměpisné šířce Chartres. V interiéru 
katedrála udává pomocí příčných délek k různým úrovním hlavní lodě výšku hudebních tónů 
a umocňuje tak popsané vlastnosti lomeného oblouku. [29] Proslavilo ji ale také velké 
rozetové okno. Chemické složení původních sklíček a barevná kompozice je natolik ojedinělá, 
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že ji prakticky nelze současnými materiály napodobit. Celkový dojem z návštěvy tohoto 
jedinečného svatostánku zanechá v paměti stopu. Ať už je její záznam čistě geometrické či 
duchovní podstaty, katedrála v Chartres představuje unikátní skloubení principů univerza 
a architektury. 

 

Obrázek 79. Řez interiérem katedrály s hudební stupnicí a poměry zlatého řezu Zdroj: 
http://www.sangalgano.info/rubino/Chartres-r_p.jpg, zákres - Alfonso Rubino 
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d.3.3 Twin towers v Malajsii 

„I see my buildings as pieces of cities, and in my designs I try to make them into responsible and contributing 
citizens.“ - Cesar Pelli. 

 

Obrázek 80. Pohled na Twin towers v noci. Zdroj: Autor 

 

d.3.3.1 Od katedrály k mrakodrapu 

Renesance znamenala vzkříšení antických znalostí a jejich širší osvětu, stavěla však na 
zkušenostním základu předešlých slohů. Její obrat k člověku byl názorný a v lecčem až umělý, 
k vyrovnání s duchovní složkou došlo následně v baroku. Vznikl i prostor pro experimenty 
s dynamickou architekturou, její esence především v církevních stavbách zůstávala silně 
transcendentální. Strnulost v pompéznosti v pozdní fázi tohoto období vyústila v eklektické 
styly 19. století, které nepřinesly mnoho nového. Záchvěv secese znamenal návrat k přírodě 
i jejím organickým formám, včetně živé geometrie. Nové materiály, konstrukční řešení 
i nároky uživatelů ve 20. století obrátily tradiční hodnoty a vdechly nový vítr. Jeho poryvy však 
byly někdy natolik silné, že stavitelství začalo často být v nesouladu nejen se Zemí, ale i lidmi 
samotnými, a to především díky nevědomosti či pokroucených záměrů jeho tvůrců. Dobrých 
příkladů ale naštěstí také není málo a přežívají. Lidé k nim mají vazbu. Ambice na nejvyšší 
budovu světa mělo několik států, nicméně jedna z nejznámějších vznikla v letech 1992-1998 
v Malajsii. Ač se zdá, že u jejího zrodu stál mocenský záměr a ekonomický motor (investorem 
byla státní ropná společnost Petronas), vzniklo dílo, které svým výrazem dokázalo uskutečnit 
i zajímavý přesah. Dnes platí Twin towers (Petronas towers) se svými 452 výškovými metry 
za ikonu Kuala Lumpur a stále přitahuje davy návštěvníků.  

V podstatě jde o postmoderní sousoší dvou věží spojených přibližně v polovině lávkou. 
Vzhledem k měkkému a nestabilnímu podloží mají velmi hluboký základ. [74] Konstrukčně je 
každá věž tvořena tuhým jádrem a vnějším prstencem sloupů 
z vysokopevnostního vyztuženého betonu, fasáda je lehkým obvodovým pláštěm ze skla 
a nerez oceli. Lávka (skybridge), resp. dvojposchoďový krytý most, byla upevněna po realizaci 
obou věží. [75] 
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Obrázek 81. Zleva: Počítačová simulace Twin towers. Uprostřed: Interiery budovy jsou provedené ve vysokém 
standardu. Vpravo: Foto Twin tower s „podnoží“ nákupního centra. Zdroj: Autor, 
http://www.wakingtimes.com/2014/12/30/mysterious-link-great-pyramids-orions-belt/ 

 

Obrázek 82. Nahoře vlevo: Vývoj matrice půdorysu dle Rub el Hizb. Nahoře vpravo. Zákres osmicípých hvězd 
(matrice půdorysu) do situace s patrným vyosením o 8°. Délka po průsečík odpovídá výšce stavby po střechu 
(378 m). Vlevo dole: Zákres geometrie „ad kvadratum“ a vznik osmicípé hvězdy – matrice použité v poměru 
1:2. Vpravo dole: 6x zvětšený půdorys lze zobrazit na fasádě – průsečíky udávají rytmus fasády a poukazují na 
fraktální hvězdu, jejíž střed je v základně rovnostranného trojúhelníku podpěry mostku. Zdroj: Autor, podklad 
https://lookatwhatwebuilt.wordpress.com/2015/02/26/petronas-towers-cesar-pelli-thornton-tomasetti 
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d.3.3.2 Nosná geometrie, symbolika a numerologie 

Architekt stavby, američan argentinského původu César Pelli (který mimo jiné navrhl 
i letiště ve Washinghtonu D.C.), použil při tvorbě plánu posvátnou geometrii islámské 
osmicípé hvězdy (konkrétně Rub el Hizb). O tomto útvaru již byla řeč v souvislosti 
s Washingtonským monumentem. Rub el Hizb je používáno jako známé grafické znaménko 
v Koránu, ale symbolicky znázorňuje taktéž půdorys egyptského tekhenu (obelisku) 
s osmicípou hvězdou okolo, vytvořenou „ad quadratum“ z jeho vrcholu (viz kapitola d.2.1.3). 
Nabízí se zajímavá paralela masivního, tuhého betonového jádra stavby představující obelisk 
(Ausir, mužský princip) a lehkého obvodového pláště v osmibokém rozmístění jako kultu 
bohyně Isis (ženského principu). Vzájemně se doplňují a podporují. Obelisky bývaly v Egyptě 
u vstupu vždy dva, věže jsou také dvě. S impozantním spojujícím mostem asociují bránový 
prostor. I sám architekt stavbu popsal obrazně jako „bránu do nebe“. Most propojuje patra 
41 a 42, což součtově dává 5 (4+1) a 6 (4+2), tedy vztah mikrokosmos a makrokosmos 
(viz a.7.3). Je ve výšce 170 m nad terénem (1+7+0=8). Zdá se, že číslo 8 tvoří jeden 
z numerických kódů stavby, nejen formu půdorysné osmicípé hvězdy. Sluneční kopule vstupní 
části s obchody a filharmonií je ve výšce 53 metrů (5+3=8). Stavba má 88 pater či 8x2 vnějších 
sloupů prstence. Obě věže jsou půdorysně vyoseny o 8°, přičemž vertikální zmenšování věže 
je taktéž v 8°. Číslo osm je v byznys Feng-shui spojováno s hojností a úspěchem, také je to 
element země, tudíž se týká stability. [7] [5] Moderní numerologie nahlíží na osmičku jako 
osudové číslo a přiřazuje jí vlastnosti spojené s rozvojem intelektu. [27]  

 

d.3.3.3 Provázanost fasády s půdorysem  

Řezopohled stavby (ve výšce od základové desky) lze prolnout s půdorysem (6x 
zvětšeným), jehož matrici tvoří osmicípé hvězdy v poměru 1:2 (viz obrázek 82). Dostáváme 
proporce soklové stavby i s podzemními patry a také vížky v horní části. Pokud jejich 
vzdálenost (danou vzdáleností čtverců osmicípých hvězd) rozdělíme přesně v poměru fí 
(zlatého řezu), nacházíme se ve středu mostní konstrukce. Pokud povedeme přímky středem 
půdorysů obou věží, pak vzdálenost jejich průsečíku odpovídá výšce stavby po střechu (378 
m). Dokázali jsme, že půdorys je podobně jako v Chartres fraktálně svázán s dalšími 
proporcemi stavby. Osmicípou hvězdu lze v poměru 1:2 nekonečně zobrazit v základně 
rovnostranného trojúhelníku, jehož strany tvoří podpurnou konstrukci mostu. Vzniká tak 
dojem opravdové hvězdné brány.  

Popsaná autorská interpretace stavby není kompletním a ani jediným možným 
vysvětlením její geometrie. Její závěry ale nasvědčují, že s největší pravděpodobností šlo 
o vědomý proces při vzniku návrhu. Citlivostí architekta je i fasáda pojata způsobem, který 
dokáže obrovskou hmotu přiblížit lidskému měřítku a navíc vytvořit díky nerezovým 
a proskleným plochám zajímavou reflexi ostrého malajského slunce. Dle zásad Feng-shui se 
nezapomnělo na adekvátně prostorný vstup i předvstupní venkovní prostor s vodními prvky. 
Vzhledem k množství betonu a oceli nelze mluvit o primární ekologii stavby, byly však použity 
některé moderní prvky udržitelnosti, jako například inteligentní stínění a ventilace. Interiéry 
odráží vysoký nárokový standard a dotváří celkový estetický dojem. [76]  

 

d.3.4 Zhodnocení architektonických příkladů 

Výčet známých staveb, které by šly stejným způsobem podrobit analýze, by byl velký. 
Nabídnutý průřez ukazuje, že se objevují v celé naší známé historii a na různých místech na 
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světě. Prakticky každá stavba, která svou inspirací vychází z přírody, má již určité prvky 
fraktality a posvátné geometrie v sobě implicitně zakotveny. Podobně lze uvažovat 
o symbolických rovinách a jejich projevu do prostoru. Stavby se tak stávají materializací 
duševních procesů (filozofických, náboženských, mocenských) a umožňují jejich naplnění 
a podporu. V současné době znovuobjevujeme tyto dovednosti v širším měřítku, ale přítomny 
byly vždy. Irský architekt Michael Rice, zakladatel bioarchitektury, již několik desítek let 
implantuje posvátně geometrické vzorce do staveb po celém světě a věnuje se i osvětě tohoto 
tématu formou přednášek a seminářů. Stál u zrodu více jak čtyři sta staveb tohoto typu. 
Anglický architekt Christopher Day, autor knihy Duch a místo, dokázal propojit tradiční Feng-
shui s evropským kontextem a na řadě svých staveb rozvinul koncept svépomocného stavění 
coby nástroje sociálního růstu (Consensus design). I známí velikáni architektonického světa 
jako Norman Foster, Alvar Aalto, Santiago Calatrava vědomě užívají principy geometrie 
s výraznými transcendentálními přesahy, a to nejen u zakázek, kde to jejich povaha přímo 
vyžaduje. Závěrem nutno podotknout, že měřítko architektury není posledním zastavením na 
seznamu. Směrem k výtvarnému umění lze objevit celou řadu příkladů, které by stály za bližší 
rozbor a obsahují relevantní informace k tématu. 
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d.4 Aplikace a ověření poznatků ve výuce a přednáškové činnosti 

d.4.1 Výuka studentů architektury 

V rámci výuky studentů v ateliéru prof. Ing. arch. Hany Urbáškové, Ph.D. vznikla i možnost 
experimentálního ověření některých tezí autora disertační práce v pedagogické praxi. Každý 
semestr je specifický vypisovaným tématem, ročníkem a počtem přihlášených studentů 
i individualitami studentů samotných. Nelze plně generalizovat celý proces, nicméně na 
základě více než čtyřletého působení v ateliéru uvedeme do popředí několik relevantních 
„postřehů“.  

Prakticky na každé vypsané téma šlo aplikovat znalostní bázi disertace. Studenti nebyli 
nuceni takto postupovat, byly jim pouze nabídnuty informace (většinou formou autorské 
přednášky či následně při konzultacích). Někteří propojili svůj návrh s nosnou geometrií, či 
symbolickou úrovní, jiným se podařilo dát práci zajímavé fraktální souvislosti. Většina však 
použila zmíněné pouze parciálně (např. poměry zlatého řezu) a často bez hlubšího 
porozumění. Téměř u všech byl ale patrný zájem o tuto problematiku a pozitivní zpětná vazba. 
I přesto, že se jednalo o nové informace, několika studentům dokonce posloužily jako zdroj 
inspirace pro další akademický i osobnostní rozvoj.    

d.4.2 Příklad studentské práce  

Urbanistická práce studenta Bc. Zdeňka Zedky v lokalitě u obce Strachotín využívá principů 
fraktality, posvátné geometrie i permakultury. Ze zájmu studenta byla odevzdaná semestrální 
práce posléze dopracována do větší podrobnosti a nadále konzultována autorem disertace. 
Student označuje návrh jako most mezi dvěma světy, přechod od společnosti „nekonečného 
růstu“ do prostoru zralosti a zodpovědnosti. Ukázku bližšího rozlišení mezi tím, co opravdu 
potřebujeme k životu, a tím co jen povrchně chceme. Byly stanoveny následující principy: 
Znovunalezení rovnováhy lidského sídla a planety (živý prostor pro život); komunitní 
společenství (návrat k přirozenosti, ke kořenům); fraktální struktura (holografický odraz části 
sídla v celku); posvátná geometrie (přírodní proporce a formy); permakultura (soběstačné, 
bezodpadové zemědělství, rozmanitost zdrojů); využití lokálních stavebních materiálů 
a surovin; alternativní zdroje energie. 

 

Obrázek 83. Zleva : Princip fraktality – centrum je soběpříbuzné celku. Vpravo: Vizualizace sídla u vesnice 
Strachotín, v pozadí s Pálavou. Zdroj: Zdeněk Zedka 
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Návrh zmíněné principy na různých úrovních reflektuje a potrhuje je výtvarným 
zpracování celé práce. Centrální místo setkávání (kopule) je obestoupeno prstencem 
potřebných funkcí komunitního života. V rámci jednotlivých hnízd rodinných domů je ale 
ponechán i prostor pro soukromí jednotlivých rodin. Permakultura, biodiverzita v pěstování 
i citlivé hospodaření s vodou vede člověka k bližšímu vztahu s jeho prostředím a vytváří 
důležitou identitu. Soběstačná opatření na výrobu elektrické energie využívající fotovoltaické 
články i přečerpávací vodní nádrž odpovídají trendům 21. století. Ačkoli návrh příliš nevychází 
z povahy daného místa a není s ním nějak významně spjat, je zajímavou ukázkou ideálních 
staveb „na zelené louce“. Díky základní matrici a fraktálním referencím může být jeho 
aplikace univerzální a to jak v pozitivním i negativním smyslu. Příklady ideálních 
geometrických návrhů sídel z minulosti nás přesvědčují, že konečný vzhled a život prostoru 
závisí na reálných a aktuálních potřebách jeho uživatel, geomorfologii terénu i dynamických 
proměnných okolních podmínek. Je tedy pravděpodobné, že navržená geometrická přísnost 
až strnulost forem a tvarů by byla více rozvolněná a přizpůsobena kontextu socio-
ekonomicko-ekologických vztahů.  

  

Obrázek 84. Zleva: Situace sídla s centrem a jednotlivými částmi umožňující další růst. Vpravo: Vizualizace 
domu a permakulturní zahrady. Zdroj: Zdeněk Zedka 

 
Dalším příkladem je semestrální práce s atypickým zadáním ekologického turistického 

rezortu na ostrově Tioman v Malajsii. Studentka Bc. Helena Vostalová vytvořila propracovaný 
koncept obsahující čitelné fraktální reference, a to od urbanistické formy až po variabilní 
architekturu jednotlivých staveb. Základní myšlenkou bylo rozdělení daného pozemku na 
„dva světy“. První, otevřený a světlý  – moře a pláž – lze poznat  již při příjezdu lodí. Je vizuálně 
přístupný každému, návrh zde umisťuje molo a domek na pláži. Při překročení pomyslné 
hranice - první linie stromů – se ukazuje zcela jiný, neprostupný, uzavřený „svět“ – tropický 
prales. Symbolizuje místo hlubšího poznání ostrova, jeho fauny a flóry a tradic malajské 
kultury. Právě zde se nacházejí jednotlivé chatky pro ubytování hostů, centrum rezortu a sídlo 
investora. 

Popsaná hlavní idea dělení lokality vznikla abstrahovaním „kresby“ přímořského skalního 
masivu na ostrově. Studentka dospěla postupnou iterací motivu až k fraktální struktuře 
stromu. Tu následně přenesla na plán v podobě dvou světů, přičemž jejich půdorysné 
rozhraní - pás stromů - je začátek větvení pomyslné koruny. Celý návrh prorůstá šetrně do 
tropického lesa nejen půdorysně, ale i prostorově. Všechny komunikační lávky jsou 
podepřeny kůly či visí na lanech. Chatky jsou doslova na stromech, a to zavěšené ve vrcholku  
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jejich kmenů, což umožňuje symbiotické splynutí stavby s prostředím. Idea stromu je 
rozvinuta do referenčně nižšího řádu jeho listů, což reflektuje architektura staveb. Centrální 
stavba je listem pomyslně překrytá a jednotlivé chatky představují organické seskupení 
listové růžice. Dle dispozičních potřeb a nároků jsou seskupovány objekty do větších celků. 
Celý rezort je řešen se snahou o soběstačnost a ekologii. Vodní hospodářství počítá se sběrem 
dešťových vod a recyklací odpadních vod formou kořenové čistírny či použitím 
kompostovacích záchodů. Elektřina bude částečně vyráběna lokálně fotovoltaickými panely 
na jednotlivých stavbách. Materiálově převažuje bambus a kámen, pro některé konstrukce je 
výjimečně použita ocel.  

Idea návrhu a její zpracování potvrzuje soběpodobnost přírody zmíněnou v disertaci již 
několikrát. Logickými kroky abstrakce dospěla studentka od motivu na skále, který by ze své 
podstaty měl být fraktální, až k velmi univerzálnímu a čitelnému fraktálu – stromu. Ten 
přenesla na svůj návrh ve více měřítkách (urbanismus, architektura, detail), a to v půdoryse 
i v prostoru, což odpovídá opět kontextuální referenci. V návrhu není užito žádné 
rozpoznatelné ideální nosné geometrie, která by určovala charakter rezortu, či ho nějak 
prostorově hraničila a unifikovala. Přesto může celkový výraz nakonec působit strnule 
a ideově dogmaticky. Lze usuzovat, že kdyby byla rozšířena fraktální komplexita návrhu do 
míry blížící se přirozenému prostředí, pak se patrně obmění velikostní kategorie chatek, více 
se prováží s měřítkem centrální budovy a do urbanismu se vnese více řádové asymetrie. 
Pravděpodobně by mohl být i sjednocen algoritmus rozvíjení jednotlivých referencí.   

 

Obrázek 86. Zleva: Situace rezortu představující fraktální strom, který se rozvíjí od moře do pralesa. Uzlové 
body představují jednotlivé chatky, uprostřed je centrální stavba. Zdroj: Helena Vostalová 

 

  

Obrázek 85. Zleva: Postupná abstrakce přírodní „kresby“ na skále až do podoby fraktálního stromu, který je 
konceptem urbanistického návrhu. Horizontální linie představuje hranici,  předěl dvou „světů“. Zdroj: Helena 
Vostalová 
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Obrázek 87. Zleva: Ekologický koncept – lokální hospodaření s vodou a energií. Vizualizace, půdorys a řez 
objektu chatky, který vzhledově představuje zavinutou listovou růžici.  Zdroj: Helena Vostálová 

 

d.4.1 Přednášková činnost pro veřejnost 

V průběhu práce na některých autorských zakázkách byl ze stran klientů vyjádřen zájem 
o bližší poznání transcendentálních aspektů, které návrh přímo utvářely, ovlivňovaly nebo 
například obecně souvisely s Feng-shui a posvátnou geometrií. Bylo tak iniciováno 
a uspořádáno několik přednášek autora disertace pro veřejnost (Opava, Olomouc, Uherské 
Hradiště, Praha). Účastna byla laická veřejnost s motivací vylepšit si svůj prostor, ale často 
i projektanti a architekti. Společným znakem posluchačů byla většinou otevřenost vůči 
alternativním pohledům na svět či prostor, někdy zdravě skrytá za prvopočátečním kritickým 
skepticismem. Především účast profesních kolegů a jejich pozitivní zpětné vazby na celou 
problematiku potvrzují určitou lačnost po informacích transcendentálního typu právě na poli 
architektury. Obecně byl nejvíce přijímán fakt, že celé téma je slučitelné s reálnými požadavky 
na výstavbu bez omezení funkčnosti, pohodlí či výrazové čistoty. Vzhledem 
k praktické povaze přednášek si někteří účastníci následně ověřili, že i drobné harmonické 
zásahy do jejich prostoru mají velký efekt. 
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d.5  Aplikace poznatků v případové studii pro město Olomouc 

d.5.1 Struktura města  

d.5.1.1 Poloha a tvar 

Olomouc je kulturním a správním centrem střední a severní Moravy. Geograficky zaujímá 
město specifickou polohu v centru úrodné, rovinaté Hané, přičemž je od severovýchodu kryto 
masivem Nízkého Jeseníku. Geomorfologie terénu v měřítku samotného města se projevuje 
zřetelným návrším, jehož prostorová konfigurace je podtržena meandrující řekou Moravou. 
Právě zde můžeme pozorovat nejstarší stopy osídlení, které v průběhu dějin daly vzniknout 
unikátnímu historickému jádru. Jeho jasné vymezení je spjato s lokalizací původní olomoucké 
pevnosti a navazujících obranných fortů. [77] Tím byla předurčena do jisté míry i radiální síť 
hlavních komunikací propojených dvěma vnitřními okruhy. Lépe se zpřístupnily původně 
samostatné osady či celky, umístěné paprskovitě od historického jádra. Postupem času je 
organismus města úplně pohltil, nicméně u většiny z nich je stále patrný charakter lokálních 
center. Dalším výrazným činitelem je železnice, která prakticky odděluje východní část 
města a do jisté míry ovlivnila polohu průmyslových zón. [78] 

 
 

Obrázek 88. Zleva: struktura města (cestní sítě, historické centrum,železnice, zeleň dole: Geomorfologie 
olomouckého kopce (centrální návrší). Zdroj: Autor, www.geodata.com 

d.5.1.2 Urbanizační procesy a stabilní funkční plochy 

V moderním vývoji města se vždy prolínaly urbanizační tendence spolu 
se suburbanizačními procesy, přičemž docházelo ke vzájemnému prolínání v závislosti na 
čase a lokalitě. Ve 20. stol. nicméně převažuje urbanizace jako dominantní jev, který je až 
přibližně v 90. letech více kontaminován neřízenou suburbánní výstavbou rezidenčního 
charakteru. Objevují se i případy nezdravé komerční suburbanizace, které nesplňují 
podmínku oddělení od kompaktního města.  
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Obrázek 89. Stabilní funkční plochy v útvaru kompaktního města. Zdroj: [79] 

 
Z rozboru stabilních funkčních ploch za posledních 80 let vyplývá, že průmyslové zóny 
zaujímaly a zaujímají podstatným dílem jihovýchodní a východní část města. V současnosti 
zde dochází k míchání funkcí a k časté přeměně na obytné a komerční plochy (revitalizace 
brownfields). Obytná funkce vykazuje obecně velkou stabilitu v západní a jihozápadní části 
města. Nejstabilnější se jeví zemědělské plochy na západním a východním okraji města, ale 
i zeleň v intravilánu. Lze tedy usuzovat, že město netrpí nepřiměřeně prudkým rozvojem či 
přerodem (vyjma některých brownfields) a spíše si uchovává stabilní ráz, v některých 
ohledech až příliš statický. V souvislosti s novým územním plánem je dále patrné úsilí 
o zábranu urban sprawl, znatelná je i podpora rozvoje kompaktního města a rozšíření 
rekreačních ploch. [78] [79]  

d.5.1.3 Vymezení městského centra 

Hranice intravilánu města byly po několik staletí jasně vymezeny systémem bastionového 
opevnění. Samotné centrum města můžeme v té době pozorovat jako vnořený, plošně 
omezený útvar daný jasným uspořádáním soukromého a veřejného prostoru (náměstí). Po 
zbourání hradeb a jejich transformaci na městské parky dochází postupně od konce 19. stol. 
k expanzi zástavby a pohlcování menších okolních sídel. Původní město za hradbami tím ale 
nedostává amorfní tvar, nýbrž si udržuje osobitý charakter, a to i díky vzniklému zelenému 
prstenci. Postupem času dosahuje velikost městského centra hranic původní pevnosti 
a nabývá charakteru historického jádra s památkovou ochranou. V poslední době, kdy město 
spolklo bez dalších plošných ambicí většinu blízkých sídel a zakonzervované historické 
centrum neumožňuje růst či přerod zástavby, vyvstává potřeba dynamičtějšího rozvoje. 
Lokální centra pohlcených sídel tuto potřebu částečně reflektují, stejně jako některá 
brownfields, nicméně patrněji se jev projevuje na rozhraní historického centra a zbytku 
kompaktního města. Nový územní plán reaguje na tyto skutečnosti s přihlédnutím k hlavním 
dopravním uzlům. Vymezuje městské centrum jako oblast, která zahrnuje plochu téměř 
dvakrát větší než původní historické centrum orientovanou směrem k vlakovému nádraží. 
Součástí jsou i některá průmyslová brownfields a univerzitní kampus. [78] Pro účely 
následného rozboru bude relevantní ponechat přibližně zmíněnou hranici městského centra, 
přičemž z něj pomyslně vydělit právě historické jádro. Přes vědomí silné provázanosti obou 



                            93       

 

 

celků umístíme tak do popředí zájmu území s velmi citlivou polohou a velkým potenciálem 
nejen v urbanisticko-ekonomicko-politickém kontextu. Důvody implicitně vyplývají 
z předchozích tezí a budou dále objasňovány.  

 

Obrázek 90. Zleva: Vymezení městského centra-šrafovaně historické jádro. Vpravo: Bastionová pevnost 
Olomouc z roku 1842. Zdroj: Autor, www.mapy.vkol.cz/mapy 

d.5.1.4 Historie olomoucké pevnosti 

Pro plné pochopení struktury města a pozdější aplikaci fraktální teorie je nezbytné 
nahlédnout do historie olomoucké pevnosti. Od dob primitivního osídlení z eneolitu přes 
vyspělejší pravěká sídla, keltská oppida či římský tábor představovalo vždy území dnešní 
Olomouce strategický bod na obchodní trase. S příchodem Slovanů se tato pozice neustále 
upevňovala a počátkem 9. století se osada na olomouckém kopci stává silným správním 
a kulturním místem. První zmínky o Olomouci ze začátku 11. stol. jsou spojeny s Přemyslovci. 
Vliv města postupně sílí v souvislosti se sídlem moravského údělu a vznikem biskupství. Ve 13. 
století dosahuje plné ekonomické stability a rozkvětu. 

Následná kolonizace přinesla plošný růst i za hranice návrší a vznik osad v okolí. 
Za povšimnutí stojí, že plošná expanze a osidlování probíhalo z východu na západ a z vyšší 
nadmořské výšky do nižší. Zformovalo se tak dnešní Horní a Dolní náměstí a přelomem 
14. a 15. století postupně již území nabývá charakter dnešního historického centra. 
Převládající rozmach města bere do rukou ve 2. pol. 16. stol. silná protireformace a následně 
třicetiletá válka. V oslabení podléhá město 1642 Švédům, což mělo za následek absolutní 
politický i ekonomický pád. Uvažovalo se i o úplné demolici města (ze 700 domů zůstalo 170). 
Obnovení hospodářského stavu přinesl až zájem Marie Terezie, která nechala vybudovat 
bastionovou pevnost (1742–1757) se stálou přítomností vojenské posádky asi 5000 mužů. 
Unikátní počin dle plánů inženýra Philippe Bechade de Rochepine představoval vytvoření 
bastionů s kasematními prostory, systém ravelinů, dvě rohové a jedna předsunutá pevnůstka 
a čtyři reduty při řece Moravě. Vstup do města byl redukován na čtyři brány. Svoji 
obranyschopnost mohla pevnost vyzkoušet pouze jednou při nájezdu pruských vojsk a dále 
postupně ztrácela na významu. Těsné vymezení města hradbami bránilo plynulému 
urbanistickému rozvoji, který byl již částečně směrově předurčen výstavbou železničního 
nádraží v polovině 19. stol. Roku 1886 dochází k odstranění hradeb a město se znovu 
nadechuje. Vznikají nové regulační a územní plány (Illichman, Sitte) zabývající se plošnou 
a prostorovou expanzí zástavby. [77] [78]  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr_Filip_Bechade_de_Rochepine&action=edit&redlink=1
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d.5.2 Aplikace fraktální teorie 

d.5.2.1 Předpoklady a nástin zkoumání 

Transformace hranic v sobě vždy skrývá potenciál možného rozvoje zástavby a funkcí, 
nicméně v urbanistických měřítcích můžeme mluvit i o rozvoji v rámci hranic (např. formou 
zahušťování zástavby). V případě olomoucké pevnosti byly hradby (hranice) spíše 
nepropustnou bariérou a vnitřní život tak stagnoval. Od zbourání hradeb až po současnost je 
rozšiřující se hranice města stále otevřena dalšímu vývoji bez většího geomorfologického 
omezení. To vše vytváří skvělé předpoklady pro praktické zkoumání a aplikaci fraktálních 
teorií. Nejprve se budeme zabývat vlastní hranicí kompaktního města a predikcí jejího dalšího 
formování. Poznatků bude využito pro určení možného vývoje nového městského centra (již 
vymezeného výše). Historické centrum (původní olomoucká pevnost) bude bráno v potaz 
jako základní a referenční celek, nicméně vzhledem k jeho povaze památkové rezervace 
nebude nastíněn jeho další rozvoj. Téma má značně komplexní charakter a několik různých 
rovin nahlížení (například architektura, sociologie, ekonomie), které přesahují kapacitní 
možnosti této práce. Omezíme se pouze na plošně prostorovou urbánní strukturu jako 
modelový příklad. Při aplikaci a zkoumání fraktálních struktur budeme vycházet z premisy 
nastíněnou v kapitolách b.4, b.5 a b.6. a sice, že jde o velmi časté, naprosto přirozené 
a bezúsilné vzorce a principy, které využívá příroda. [10] [43] [50] Jejich aplikace 
v antropogenním prostředí je tudíž žádoucí, ať už z pohledu trvale udržitelného rozvoje či 
udržení obecné rovnováhy.  

d.5.2.2 Kochova křivka – specifický fraktál   

Kochova křivka je geometricko-matematický útvar, jehož hranice vykazují známky 
fraktální struktury. Jejím základním elementem je úsečka. Zjemněním o jeden krok se každá 
úsečka z předchozího tvaru nahradí dvěma úsečkami se třetinovou délkou a rovnostranným 
trojúhelníkem sestrojeným uprostřed mezi dvěma novými úsečkami. Po n-tém kroku bude 
délka křivky (4/3)n délky původní úsečky. Hausdorffova dimenze je tudíž 4/log 3 ≅ 1,26 (nejde 
o přímku s dimenzí jedna, ale ani o plochu s dimenzí 2). Použijeme-li jako výchozí tvar 
rovnostranný trojúhelník, pak vzniká Kochova vločka (Kochův ostrov), přičemž lze pozorovat, 
že její obsah (8/5 původního trojúhelníka) je konečný (nekonečně dlouhá křivka ohraničuje 
konečnou plochu), čehož může být s výhodou využito při současném zkoumání tvarů a plochy. 
Iterace Kochovy křivky (Kochova ostrova) jsou patrné na obrázku. [43] [45] [80]  

 

Obrázek 91. Vlevo nahoře: 3 iterace (zjemnění) Kochovy křivky –zjemněním o jeden krok se každá úsečka z 
předchozího tvaru nahradí dvěma úsečkami se třetinovou délkou a rovnostranným trojúhelníkem sestrojeným 
uprostřed mezi dvěma novými úsečkami. Po n-tém kroku bude délka křivky (4/3)n délky původní úsečky. Dole: 
4 iterace Kochovy vločky. Zdroj: Autor 
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Hranice města jsou zjevným ukazatelem jeho velikosti a tvaru. Při průzkumu forem 
ideálních renesančních měst (viz d.1.2), která jsou ve své podstatě velmi vyvinutým 
urbanistickým útvarem a mohou prakticky i dnes sloužit v jistých ohledech jako referenční 
rámec, můžeme spatřit velmi nápadnou podobnost s tvarem Kochovy vločky (viz obrázek 90).  

Historicky vzato je i původní olomoucká pevnost blízká těmto vzorům, což podtrhuje 
i následný převážně radiální vývoj města příliš neomezený geomorfologií terénu. Aplikace 
Kochovy vločky jako modelového fraktálního útvaru je tedy vhodná i pro hranice dnešního 
kompaktního města. Vztahem mezi fraktální dimenzí a plochou, respektive obvodem města 
Olomouc, se poměrně podrobně zabývá diplomová práce Zbyňka Janošky z Univerzity 
Palackého. Zkoumá hranice kompaktního města v průřezu novodobější historií (1926–2006) 
na základě geografických dat. Přiložená tabulka ukazuje vývoj plochy a obvodu města 
s určením fraktální dimenze (metodou box-counting). Ukazuje blízkost fraktální dimenze 
obvodu města s fraktální dimenzí Kochovy vločky. [45] Vyplývá z ní i dobře známý jev, že 
fraktální dimenze plochy města je přímo úměrná velikosti zastavěné plochy. S rostoucí 
plochou se tedy tvar města v prostoru zesložiťuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 92. Zleva: Tabulka ukazující fraktální dimenze plochy a hranice (obvodu) Olomouce ve vybraných 
letech. Hranice zastavěného území města Olomouce 1927 a 2006, Zdroj: 
http://flickrhivemind.net/User/quadralectics; [45] 

 
 

Obrázek 93. Zleva nahoře: Příklady ideálních renesančních měst 1. La Sforzinda - Filarete (1460 – 1465); 2. 
Fra Giocondo (Giovanni of Verona), c. 1433 - 1515 ; 3. Girolamo Magi (or Maggi) (c. 1523 – c. 1572) (1564); 
4. Giorgio Vasari (1598); 6. Daniele Barbaro (1513 – 1570); 7. Pietro Cattaneo (1537 – 1587) Zprava dole: 
Kochova vločka. Pevnost Olomouc. Zdroj: http://flickrhivemind.net/User/quadralectics; www.mapy.vkol.cz 
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d.5.2.3 Predikce vývoje města  

Výše zmíněný jev má převážně lineární podobu, proto lze vyvodit i určitý budoucí vývoj. 
Přesnost takového počínání je samozřejmě značně ovlivněna kvalitou a kvantitou vstupních 
dat, procesním softwarem a nejvíce pak komplexností zpracovávaných údajů. V našem 
zjednodušeném případě můžeme však nasimulovat přinejmenším jeden možný scénář. 
Fraktály v ploše mají dimenzi menší než 2 (topologická dimenze hladkých plošných útvarů je 
právě 2).  

Z tabulky (obrázek 89) výše lze spočítat, jakou plochu by město muselo zaujímat, aby 
fraktální dimenze města byla velmi blízce rovna 2. Jedná se přibližně o 55 km2, přičemž 
v současnosti kompaktní město zaujímá plochu cca 30 km2. Je tedy pravděpodobné, že 
jakmile město dosáhne kritické hodnoty 55 km2, jeho komplexnost v ploše se nebude moci 
dále zvětšovat a růst začne probíhat ve třetí dimenzi, nejpravděpodobněji ve formě výstavby 
výškových domů (fraktální dimenze, ale i plocha města přitom dále porostou). Geometricky 
hladký útvar s topologickou dimenzí 2, ke kterému by vývoj města směřoval, lze přibližně určit 
jako kruh s obsahem 55 km2.  

Město by se tedy rozšiřovalo přibližně do vzdálenosti 4,2 km (poloměr zmíněného kruhu), 
což je průměrně o 0,4 km více než je dnešní hranice. To ale zároveň předpokládá, že se zvýší 
fraktální dimenze obvodu, respektive hranic města, ze stabilních hodnot okolo 1,272 
na téměř 2. V praktické rovině by to znamenalo téměř neproveditelné zesložitění celého 
útvaru města (pro srovnání – nejvyšší fraktální dimenze byla pozorována u Pekingu, a to 1,96). 
Pravděpodobnější je tedy vývoj, kdy město nedosáhne vypočteného plošného navýšení, ale 
bude se rozvíjet ve třetí dimenzi. [45] [53]  

d.5.2.4 Oblast nového městského centra 

Ve skutečnosti zmíněný děj již probíhá. Dle fraktálních zákonitostí by měl vertikální rozvoj 
probíhat ze směru od lokálních mikrocenter či jednoho hlavního centra nebo naopak. [53] 
Vzhledem k zakonzervovanosti historického centra jej lze považovat celé za vztažný neměnný 
rámec, od kterého můžeme rozvoj ve třetí dimenzi pozorovat. Právě toto území (nová část 
městského centra) bylo velmi diskutováno v souvislosti s výstavbou výškových budov a dále 
kolosu nákupního centra Šantovka.  

Oprostíme-li se od názorové roviny a zjevných činitelů utvářejících tuto problematiku, pak 
je z pohledu fraktální geometrie přinejmenším žádoucí celé území vhodně zahustit zástavbou. 
Ta by měla ale v ploše navazovat na měřítko historického centra a ve třetí dimenzi by zase 
měla odpovídat rychlosti rozvoje kompaktního města, potažmo jeho plošné Hausdorffově 
dimenzi. Zjednodušeně řečeno: „Výškové budovy ano, ale v limitu samotného geografického 
růstu a složitosti města a v plošném kontextu stávající zástavby“.  

Dle výpočtů z programu Fractalyse (volně dostupný software na: www.fractalyse.org) se 
rovná fraktální dimenze obvodu historického centra přibližně 1,16 a jeho plocha 1,58. Pro 
udržení celistvosti, kompaktnosti a harmonického prostorového vývoje celého města se 
nabízí vzít tyto hodnoty jako výchozí minima pro oblast nového centra. Vnější maxima pak 
představuje nedosažitelná topologická dimenze 2, respektive v současnosti 1,27 (obvod) 
a 1,82 (plocha). [45] Zřejmá a žádoucí vzhledem k poloze a povaze oblasti by měla být 
konvergence k minimálním hodnotám. Pro přesnější grafické simulace by se dalo použít 
modifikace Kochovy vločky (změnou určujících parametrů) sledující reálné hranice útvaru 
městského centra (například afinitu struktury k vlakovému nádraží) či celého města. 
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d.5.3 Obecná použitelnost metody 

Již bylo několikrát zmíněno, že faktorů ovlivňujících růst a vývoj městského centra, 
potažmo celého města, je nespočetná řada. Pro dosažení optimálního výsledku by bylo proto 
potřeba provedení mnoha simulací a jejich komplexní zpracování. Nicméně i tak tkví výhoda 
fraktálů a fraktálních dimenzí pro použití v urbanismu a územním plánování především 
v relativně snadném, jednočíselném a lehce interpretovatelném popisu složitosti tvarů 
a struktur. [43] [53] [51]Nastíněná metoda ukázala několik obecně platných závěrů. Fraktální 
dimenze zastavěného území s časem a plochou roste. Tedy čím větší město, tím se zvyšuje 
jeho složitost a tím více se blíží geometricky hladkému útvaru. Takovým útvarem může být 
například kruh, který sám o sobě představuje nejúčelnější využití plochy a možnost radiální 
infrastruktury. Fraktální dimenze hranice města není naproti tomu ve většině případů příliš 
proměnný parametr (v případě Olomouce téměř odpovídá dimenzi Kochovy vločky – 1,26), 
proto z jeho zkoumání nelze učinit uspokojivý závěr. Snad jen lze konstatovat, že i při velké 
ploše a složitosti města nemusí jeho hranice vykazovat žádnou změnu složitosti. Maximální 
plochu města taktéž nelze spolehlivě určit, protože idealizovaná simulace nepočítá 
s terénem, okolními sídly a dalšími podmínkami. Diskutabilní zůstává i výpočtový software 
a přesnost vstupních údajů. Přesto je opodstatněné se domnívat, že jde o poměrně 
zajímavou, účelnou a relativně jednoduchou metodu, která si zasluhuje pozornost a další 
zkoumání. 
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d.6 Zhodnocení výsledků zkoumání a ověřování hypotézy 

d.6.1 Shrnutí a souslednost práce 

V úvodní stati (a.) práce jsme se seznámili s širokou znalostní bází holistických systémů 
a souvisejících informací. Účelem bylo nejen vytvořit základ pro další zkoumání, ale 
i srozumitelnou formou přiblížit hlavní principy této problematiky. I když se nelze vyhnout 
subjektivní interpretaci, celkovou snahou je podat informace co nevíce objektivně 
a v potřebném rozsahu, aby dávaly smysl jako celek.  

 V analýze problému (b.) jsme stanovili hypotézu, která vyvstala z předešlé kapitoly. 
Prakticky každá popisovaná oblast v sobě totiž zahrnovala explicitně či implicitně odkaz na 
podobné principy a jednotný zdroj. Dále jsme se dostali do rovin vnímání prostoru, přes které 
byla vysvětlena podstata fraktálů. Odhalili jsme velmi častý výskyt fraktálních struktur 
v přírodě, ve výtvarném umění i jejich vyjádření pomocí matematiky a geometrie. Fyzikálními 
fakty jsme potvrdili propojenost forem biosféry v různých měřítkách i řádech. Formální část 
práce o použité vědecké metodě (c.) nám přibližuje způsob zkoumání celého tématu. 
V poslední části (d.) se zabýváme vlastním výzkumem na konkrétních příkladech. 
Postupujeme logicky od měřítka urbanismu po architekturu a od rozborů k aplikacím 
a ověřování. Nejprve je dán přehled o vývoji urbánního prostředí s ohledem na fraktalitu 
a harmonické proporce. Následují podrobně zkoumané příklady dvou hlavních měst, 
Washinghtonu D.C. a Canberry. Časté odkazy na pyramidy v Gíze předznamenaly jejich 
podrobnější rozbor. Stejným dílem si ho zasloužila i katedrála v Chartres či Petronas tower 
v Kuala Lumpur. Ač jde o velmi rozdílné stavby napříč historií, mají na úrovni nosné geometrie, 
fraktality a harmonických proporcí silné pojítko. Na více teoretické a také dlouhodobější 
úrovni zůstává ověření principů ve výuce a přednáškové činnosti, i když o zájmu ze stran 
studentů a veřejnosti není pochyb. Kapitolu uzavírá případová studie aplikace fraktálů na 
posouzení rozvoje centra Olomouce. Jde o konkrétní ochutnávku širšího využití fraktálních 
vztahů a ukázku aplikace na teoretické úrovni.  

d.6.2 Verifikace versus falzifikace hypotézy 

Stanovená hypotéza zní: „Existuje poznatelná základní matrice utvářející obecně 
harmonické struktury v architektuře“. Na základě výsledků zkoumání můžeme vyslovenou 
hypotézu verifikovat, je ale na místě podrobnější kritické zhodnocení i vysvětlení.  

V teoretické i praktické rovině jsme prokázali, že soběpříbuzné kontextuální reference 
(matematicky přibližně popsatelné fraktálem) jak je známe z přírody, se vyskytují často 
i v antropogenním prostředí. Je tomu prakticky vždy u staveb, které označujeme za obecně 
krásné nebo budí univerzální zájem. Fraktální reference jsou tvořeny vědomě či intuitivně, 
obojí však vychází z jednoho zdroje. Lidský aparát vnímání je kompatibilní s tímto zdrojem, 
z něhož koneckonců sám pochází, a proto jsou jeho projevy přijímány pozitivně. Přirozenými 
výstupy jsou formy naší biosféry či geosféry, ale i vesmíru. Existují zde harmonické proporce, 
z nichž převažuje nekonečný a do sebe vnořený poměr zlatého řezu (fí). Nikdy však není 
přesný. Každá malá část je spojena s celkem či s jinou větší částí nějakou vazbou (kontextuální 
reference), jinými slovy mikrokosmos je v principu makrokosmos. Vše dává tušit, že: „Existuje 
základní matrice utvářející harmonické struktury“. Je ale tato matrice poznatelná, nebo 
i zmíněný popis je pouze jejím projevem? Ze stávající úrovně lidského vědomí nelze 
plnohodnotně odpovědět. Můžeme ji ale považovat za poznatelnou v případě, že klíčem 
k jejímu poznání je algoritmus, který ji tvoří. Je ale také možné, že sama o sobě neexistuje. 
Může to být například nekonečně malá fraktální reference nekonečných fraktálních referencí, 
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i tak ji lze ale poznat. Z podstaty věci vyplývá, že se verifikace hypotézy netýká pouze 
architektury. Jistě by si zasloužila další bádání vzhledem k univerzálnosti použití i významu 
primárních principů našeho světa.   

 

d.7 Využití v praxi – manifest implozivní architektury  

d.7.1 Co je implozivní architektura? 

Pojem implozivní architektura v sobě reflektuje a zahrnuje dílčí i celkové poznatky 
disertační práce. Jde o principy, zásady a mechanismy aplikovatelné v architektonickém 
návrhu se vztahem k verifikované hypotéze a transcendentálním přesahům ve smyslu trvalé 
udržitelnosti. První část pojmu dobře vystihuje parametr tvořící podstatu živých struktur, jak 
si vysvětlíme v následující kapitole d.7.2. Označuje tedy architekturu, která jednoduše život 
na této planetě podporuje, umožňuje, vylepšuje a rozvíjí. Vědomý zájem o celostní chápání 
souvislostí, otevřenost k novým informacím nebo rozvinutá intuice nám mohou být v tvorbě 
takového prostředí dobře nápomocny.  

Přes vysvětlení vědeckého kritéria a měření implozivní architektury budou stanoveny 
praktické zásady pro návrh. Kapitolu doplní popis vybraných vlastních realizací autora jako 
užitou demonstraci některých zásad i holistických systémů. Architektonická praxe autora 
představuje důležitý zdroj experimentálního ověření a ve své podstatě byla i jedním s hybných 
motorů k napsání této disertační práce  

d.7.2 Elektromagnetická povaha implozivní architektury 

Vše živé dokáže produkovat měřitelný slabý elektromagnetický náboj. [25] [17] [42] 
V pojednání o geopatogenních zónách jsme zmínili, jak nekonzistence v elektromagnetickém 
zemském poli dokážou tento náboj ovlivňovat, respektive mít účinek na zdraví člověka. 
V principu představuje jakákoliv živá hmota určitou kondenzaci a střet složek vlnění, jehož 
povaha je fraktální. Díky implozivním jevům pak dokáže generovat určité množství měřitelné 
energie. Implozí (kompresí) je v tomto kontextu míněn jev, při kterém dochází k vnořování 
složek vlnění samo do sebe podle určitého algoritmu a tím pádem i dynamickému pulsnímu 
průběhu v čase. I neživá hmota přírodního charakteru či některá antropogenní prostředí mají 
však implozivní schopnosti. Dokonce dokážou také vyprodukovat slabé elektrické pole či svou 
konfigurací podpořit energetické procesy živých organismů. Tým vědců Dana Wintera zjistil, 
že stavby a prostory vybudované člověkem způsobují perfektní distribuci živého náboje a jeho 
snazší kompresi (implozi), pokud obsahují fraktální reference optimalizované například 
zlatým řezem. Z tvrzení dále vyplývá, že nevytváří-li budova fraktální elektrické pole, náboj 
živé entity pohybující se v ní se postupně ztrácí a život umírá, člověk se cítí unavený 
a vyčerpaný.  

Vědci ověřili tuto skutečnost pokusem. Umístili jednu nádobu s naklíčenými semeny 
rostlin do ocelové klece (jež neumožňuje díky materiálu ani tvaru kompresi), druhou pak do 
středu fraktálního prostoru (do mandaly uspořádaných žulových bloků). V druhé nádobě 
semena za daný časový úsek vyrostly, v první nikoli. Stejný pokus lze učinit v našich budovách, 
samozřejmě s přihlédnutím k elektrosmogu a dalším rušivým elementům. Jedním z nich je 
i například účinek ostrých rohů, ve Feng-shui označované za energetické šípy, které vyživující 
elektrické pole interiéru taktéž negativně ovlivňují (viz obrázek 91). [17] [25] [10] Popsaným 
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pokusem, ale i přirozeným lidským cítěním lze zjistit, do jaké míry je architektura implozivní 
(živá, vyživující). 

  

Obrázek 94. Vlevo: Projevy ostrých rohů (energetických šípů) na elektromagnetické pole v prostoru. 
Uprostřed: Projevy imploze (vnořených soběpodobných referencí) – vortex a jeho dvojitá forma – torus. 
(základní útvar univerza. )Vpravo : Torus vytvořený ze zlatých spirál v soběpodobné referenci dané 
algoritmem Fibonacciho řady (fí)- základ živé hmoty. Zdroj: [17] 

 

d.7.3 Zásady implozivní architektury 

d.7.3.1 Obecná fraktalita 

Výše jsme vysvětlili podstatu antropogenního živého prostoru, která souvisí s mírou 
fraktality. V průběhu práce jsme několikrát opakovaně na tento jev narazili (např. 
u konkrétních rozborů staveb), přičemž jeho jednoduché shrnutí nabízí verifikace původní 
hypotézy. Forma soběpříbuzné kontextuální reference (obecná fraktalita) může být tedy 
nadřazenou zásadou při tvorbě implozivní architektury. Důležité je její užití v rozličných 
měřítkách a aplikace propojujícího algoritmu. Posvátná geometrie i Feng-shui nám v tomto 
ohledu dává jedinečný nástroj, jak uchopit tyto vztahy v našem trojrozměrném prostoru. 
Konkrétních inspirací k těmto holistickým systémům existuje celá řada. Dobrým příkladem 
fraktálního přístupu je i kniha od Christophera Alexandra Pattern language, která pomocí 
popisů 253 oblastí návrhu (od navrhování nezávislých regionů po specifikaci ornamentu 
v interiéru) propojuje měřítko města, budovy i konstrukcí do jednoho celku. [81]     

d.7.3.2 Zlatý řez 

Poměr zlatého řezu je v principu fraktálem, protože je vnořen nekonečně sám do sebe. 
Najdeme ho prakticky všude v přírodě a ve vesmíru, má konkrétní matematickou 
i geometrickou podobu. Podporuje soběpříbuzné reference různého typu, může sloužit jako 
jejich harmonický algoritmus nebo výchozí útvar. Užití poměru fí je spojováno s vnímáním 
krásy a příznivými účinky na lidský organismus. I drobné aplikace v architektuře, jako 
například členění oken v tomto poměru, dokážou navýšit energii prostoru. Nicméně jeho 
účinku je plně využito, pokud má kontext s dalšími prvky návrhu a je s nimi svázán například 
v podobě nosné geometrie plánů. O zlatém řezu toho bylo napsáno mnoho, jeho užití 
představuje nejjednodušší aplikaci fraktality do architektonické formy, ale i propojení jiných 
složek návrhu (například konstrukce s tvarem).   
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d.7.3.3 Přírodní materiály 

Každý materiál má jinou strukturu a jiný potenciál vytvářet nebo uchovávat slabé vyživující 
elektrické pole. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že materiály blízké přírodě mají fraktální 
strukturu (jako příroda sama), a tudíž mají větší implozivní schopnosti. [17] Například ocelové 
konstrukce postupně živé formy degradují, naopak dřevo s vysokým minerálním obsahem 
umožňuje jejich vývoj. Vždy také závisí na míře úpravy přírodních materiálů chemickými 
i mechanickými procesy. Celkově lze ale tvrdit, že přírodními materiály podporujeme živost 
prostoru a přinášíme také přidanou hodnotu ve formě hmotné udržitelnosti.  

d.7.3.4 Nuance dokonalosti  

Nedostatky přírody jsou pro naše pochopení skutečné reality stejně důležité jako její 
zákony. Čím má nějaký systém blíže k životu, k živým organismům a lidem, tím spíše na něm 
nalezneme známky nepravidelnosti, neperiodičnosti a vůbec nepředpověditelnosti. Jedním 
z důvodů je fakt, že živý organismus se musí rychle adaptovat na měnící se životní podmínky 
a musí maximalizovat schopnost svého přežití. To by nedokázal, kdyby stále setrvával ve stavu 
jednoduché stability. [47] Ostatně největší stabilitou se vyznačuje stav naprostého klidu, což 
je v případě živého organismu smrt. Fraktální struktury z vyššího pohledu mohou střídat fáze 
klidu a růstu (smrti a života), ale ve své jednoduchosti vykazují i velkou flexibilitu 
a komplexnost v závislosti na vstupních parametrech. Ani tyto vstupy, ani jejich algoritmus 
a konečně ani samotné struktury nejsou v přírodě nikdy matematicky či geometricky přesné. 
Tento malý trik nuance dokonalosti přírody je nezbytným doplněním k nadřazenému principu 
fraktality. Pokud bude architekturu tvořit i realizovat člověk, bude z podstaty věci zákon 
nepřesnosti vždy částečně zachován. Při rozvoji moderních technologií návrhů i stavění budov 
lze však těžko odhadnout další vývoj. 

d.7.3.5 Přímá participace  

Poslední zásada má značný přesah do sociální oblasti. Opět vyplývá z fraktality, ale obrací 
se explicitně k člověku ještě blížeji než zákon nepřesnosti (nuance dokonalosti). I samotný 
proces návrhu či realizace je v principu fraktálem společenských vazeb a škály dalších jevů 
(ekonomických, geografických atd.). Zmíněné jevy často ovlivnit přímo z pozice architekta 
nelze, ale primární vazby s klientem a realizátory ano. Na jejich kvalitě může záviset i kvalita 
finálního díla. Vztahy zúčastněných na bázi pozitivních emocí vdechují i stavbě podobnou 
energii a dodávají všem zdroj motivace a zájmu. Základním kamenem je participace klienta 
na návrhu, ať už fyzicky či duševně. Zdravou ukázkou těchto principů je kolektivní navrhování, 
svépomocné stavění nebo stavění pomocí dobrovolníků. Těmito metodami se podrobně 
zabývá anglický architekt Christopher Day (Consensus design). [82] Vedou často k vytváření 
daleko vyšší identity se stavbou, lidmi z okolí i samotným místem. To předznamenává 
například zodpovědnější přístup k užívání i správě veřejných budov a obecně (i v případě 
soukromých investic) přináší větší spokojenost a radost na uživatelské i realizační úrovni. 
Pozitivní emoce jsou v principu také fraktální (při zkoumání na EEG a EKG) s častým výskytem 
zlatého řezu. [17] Podružným efektem je většinou také větší snaha o trvalou udržitelnost 
společenství i hmotných statků.  
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d.7.4 Aplikace a ověření poznatků na vlastních realizacích 

d.7.4.1 Návaznosti 

V předešlých kapitolách byly rozebrány vybrané urbanistické i architektonické příklady 
z pohledu transcendentálních jevů a přesahů. Ukázali jsme si projevy nosných geometrií, 
proporcí, soběpodobných referencí i symbolik. Došli jsme k závěru, že většinou šlo o cílený 
a promyšlený proces návrhu. Některé popisované skutečnosti však vznikaly i intuitivně 
a nepřímo, například skrz inspirace z přírody. Na základě výzkumů disertační práce jsme 
stanovili několik nedogmatických zásad implozivní architektury, které mohou sloužit jako 
manifest projevu univerzálního jednotícího principu. Na vybraných autorských stavbách 
budeme nyní sledovat aplikace, působení i dopady některých zmíněných zásad i holistických 
systémů.  

d.7.4.2 Slaměnohliněná stavba Vesica na Vysočině 

Přírodní domek Vesica je slaměnohliněná stavba umístěná v údolí řeky Oslavky na 
Vysočině. Od roku 2013 slouží jako terapeutický prostor investorky, nejde o stavbu trvale 
užívanou.  

 

Obrázek 95. Čajový domeček Vesica. Vlevo: Vizualizace.Vpravo: foto realizace. Zdroj: Autor 
(www.volnohradsky.cz, http://www.vesica-news.com) 

  
Půdorysná matrice má tvar vesicy piscis. Vzniká specifickým prolnutím dvou kružnic 

(dyády), což v systému posvátné geometrie představuje přechod od duality ke sjednocení. 
Jde o jeden z nejsilnějších geometrických obrazců (viz a.6.1), symbol pro zrození a ochranu. 
[10] [28] [42]. Jeho účinek je v interiéru podpořen a zesílen mírně klenutým stropem 
a harmonickými poměry zlatého řezu (např. výška ku šířce stavby či prosklená část vůči 
stěnám). Takto užitá geometrie fraktálně provázaná i ve třetí dimenzi umožňuje lidskému 
biopoli přirozeně proudit. Celkový efekt umocňuje v interiéru světlovod, který zároveň 
podtrhuje symetrickou středovou kompozici stavby. Jediným zdrojem vytápění jsou kamna 
na tuhé palivo.  

Dům je umístěn na svažitém pozemku a respektuje orientaci vůči světovým stranám. 
Velké prosklení na jižní stranu označuje zároveň i jediný vstup přes zvýšenou terasu. Polohu 
stavby dle pěti zvířat i správnou orientaci dle Feng-shui nebylo těžké vytvořit, a to i díky 
jednodušším uživatelským nárokům.   



                            103       

 

 

 

Obrázek 96. Čajový domeček Vesica. Vlevo: Půdorys na matrici vesicy (dvě protnuté kružnice ve svých 
středech), sloupková konstrukce, slaměná izolace.Vpravo: Řez, založení na patkách, dvouplášťová 
provětrávaná střecha. Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz, http://www.vesica-news.com) 

 
Dřevěná sloupková konstrukce stavby je vyplněna slaměnými balíky, na severní straně 

zakryta modřínovým obkladem, na straně jižní pak hliněnou omítkou. Střecha je zelená, 
zatravněná drny z pozemku. Záměrně byly použity v maximální možné míře materiály 
z lokálních zdrojů.  

Proces návrhu nevyžadoval rozkreslení do prováděcí podrobnosti, především díky 
jednoduchosti stavby, ale i spolupráci všech zúčastněných, zejména místního truhláře. 
Výstavba byla mimo jeho práce realizována několika workshopy (přibližně 15 lidí), při kterých 
společnými silami a pod odborným vedením byla konstrukce vyslámována a dále doplněna 
o hliněné omítky. Svépomocný a kolektivní způsob práce (možný i díky zdravotní 
nezávadnosti použitých materiálů) přidává domu mimo nulové ekologické stopy i sociální 
rovinu a vytváří specifický vztah jeho tvůrců ke stavbě.  

 

Obrázek 97. Shora: Proces výstavby od dřevěné konstrukce po hliněné omítky. Slámování a omítky byly 
dělány formou víkendových workshopů. Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz, http://www.vesica-news.com) 
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d.7.4.3 Rodinný dům u Prahy 

Nízkoenergetický rodinný dům je součástí pražské suburbie, na pomezí dobré dostupnosti 
do centra a vyvážené blízkostí přírody i fungujícího sídelního celku. Je obýván od roku 2016. 

 

Obrázek 98. Vlevo: Vizualizace rodinného domu. Vpravo: Foto realizace. Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz) 

 
Na přání klientů bylo jeho umístění a samotný návrh řešen dle zásad Feng-shui. Byla 

vyhotovena celá řada rozborů i průzkum geopatogenních zón, tak aby byl dům v souladu 
nejen s místem, ale i s jeho uživateli. Kompozice stavby sestává ze dvou nepodsklepených 
kvádrovitých hmot a později přidané terasové části s bazénem. Vstup do domu je přehledný 
a má svůj předprostor (fénix), zázemí (želva) je dotvořeno zelení za domem. Garáž je 
od obytné části důsledně oddělena. Plochá střecha nevytváří „energetické šípy“ stejně jako 
zaoblené rohy domu. Dům je opticky usazen kamenným soklem, což evokuje dojem 
uzemnění.  

Geometrická matrice půdorysu vychází z koncepce Fibonacciho spirály (aproximace zlaté 
spirály, viz obrázek 97), přičemž se pomyslně rozvíjí od kuchyňské části – „alchymistické dílny 
domu“- přes obývací pokoj do méně uživatelsky důležitých častí (např. technická místnost). 
V půdoryse obytné části jsou zachovány principy volných středů i jasná hierarchizace prostor. 
Zlatého řezu je použito i na dílčí proporční záležitosti jako je dělení oken. Čtyřčlenná symetrie 
a vnější celistvost obytné části asociuje pravidelný kvádr. Významovost pythagorejské 
geometrie interpretuje tento tvar jako stabilní, pevnou a neměnnou strukturu (viz a.6.1 
Geneze forem), což je vhodné pro bydlení (vytváří pocit stability obyvatel). Nezanedbatelné 
jsou tepelně technické přednosti kompaktního kubického tvaru. Interiér byl řešen důsledně 
dle Feng-shui i částečně jako fraktální reference celého domu. Dům je zděný z cihel plněných 
minerální izolací, konstrukce střech je dřevěná, aby bylo minimalizováno použití betonu. 
Ostatní materiály, včetně interiérových, jsou převážně přírodního charakteru (pískovec, 
dřevo, keramika, sklo) s ohledem na cenu i proveditelnost. Příprava studie si díky 
specifickému přístupu vyžádala větší časový prostor, ale i samotná realizace dodavatelských 
firem trvala několikanásobně déle. Oproti Vesice zde chyběl aspekt svépomocného stavění. 
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Obrázek 99. Vizualizace interiéru stavby vyhotoveného dle Feng-shui: Vpravo: Realizace. Zdroj:Autor 

 

Obrázek 100. Zleva: Koncept zlaté spirály jako matrice půdorysu. Půdorys 2NP a půdorys 1NP. Zdroj: Autor  

 

Obrázek 101. Zleva: Zákres geopatogenních zón dle měření na místě i dálkovou radiestezií (podzemní vody 
modře, benkry červeně, Curry sítě zeleně) . Půdorys 2NP a půdorys 1NP. Zdroj: Autor  

 

d.7.4.4 Rodinný dům ve Velké Bystřici 

Nízkoenergetický rodinný dům je umístěn na menším pozemku developerské zástavby, 
ale s výhodou přímé návaznosti na okolní přírodu, krásného výhledu i přijatelné dostupnosti 
do centra obce.  Aktuálně je před dokončením. 
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Obrázek 102. Zleva: Vizualizace RD z jižní strany. Vpravo: foto z realizace. Zdroj: Autor 
(www.volnohradsky.cz) 

 

Obrázek 103. Zleva: Vizualizace RD ze severní strany vstupu. Vpravo: foto z realizace. Zdroj: Autor 
(www.volnohradsky.cz) 

 
 
Samotnému návrhu domu předcházelo opět pečlivé posouzení místa dle Feng-shui. 

Rozbory jsou graficky patrné na obrázcích 101 až 103, podobně jsou posuzovány i jiné 
autorské stavby. Poloha domu je dána těmito jemnohmotnými analýzami stejně jako 
omezeními, vycházejících z  územního plánu (šikmá střecha, minimální vzdálenost od 
komunikace).  

 

Obrázek 104. Rozbory pozemku dle Feng-shui. Zleva: Zákres geopatogenních zón (kolečka určují možnou 
polohu studny). Uprostřed: Bagua na pozemku při umístění domu ukazuje jaká životní situace ho bude nejvíce 
charakterizovat. Vpravo: Ideální poloha domu dle aspektů energie je na rozmezí polí rodiče-děti. Zdroj: Autor  
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Obrázek 105. Rozbory pozemku dle Feng-shui. Zleva: Zákres jinových (pasivních) a jangových (aktivních) polí 
ukazuje vyváženou polohu domu. Uprostřed: Trigramy na pozemku, určení pozitivních sektorů pro umístění 
domu. Fialová šipka určuje nový směr vstupu do domu na základě výpočtu osobních trigramů. Vpravo: Poloha 
domu dle formace pěti zvířat (důležitá především pro určení zázemí)  Zdroj: Autor 

  

Obrázek 106. Zleva: Bytosti na pozemku – rozdělení pozemku na fraktální části, které lze posuzovat dle Feng-
shui samostatně, zakreslení zázemí (želva). Uprostřed: Navržená situace domu s jezírkem. Vpravo: 
Energetický a soběstačný koncept domu.  Zdroj: Autor 

 
Hmota domu je charakteristická odlišnými sklony šikmé střechy orientované jih-sever, 

garážové stání s dílnou navazuje z východní strany. Podélné prvky dřevěného obkladu, krytí 
terasy obýváku či posuvné stínící panely spolu se zatravněnou střechou opticky snižují výšku 
stavby. Na severní straně je částečně utopena v terénu. Z jihu je naopak otevřena do zahrady 
ke koupacímu jezírku a výhledu do krajiny. Jezírko doplňuje do velké míry soběstačný 
energetický koncept domu (přirozená ventilace, regulované solární zisky, akumulační kamna, 
atd.) a  bez složitých technologií ochlazuje jižní fasádu.  

Půdorys tvoří zlatý obdélník. Kuchyňská a obývací část představují zmenšenou fraktální 
referenci tohoto obdélníku. Proporce zlatého řezu se ve stavbě objevují opět vícekrát, ať už 
na fasádě či v interiéru. Dispozice je jednoduchá a účelná. Vychází z interiérových  Feng-shui 
rozborů daných do souvislostí s uživateli domu. 

Vzhledem k vyšší ceně a horší akumulaci bylo upuštěno od původního záměru 
dřevostavby s konopnými izolacemi a dům je postaven z pěnosilikátových tvárnic. Proces 
tvorby návrhu byl delší a interaktivnější než u běžných staveb. 
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Obrázek 107. Zleva: Půdorys 1NP – jednoduchá a účelná dispozice vepsaná ve zlatém obdélníku a fraktálně 
spojena s obývací a kuchyňskou částí. Vpravo: Půdorys 2NP. Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz) 

d.7.4.5 Rekonstrukce bytu v Olomouci 

Rekonstrukce bytu (2+1) ve staré zástavbě centra Olomouce představuje kompletní 
řešení, jak přizpůsobit byt uživatelským nárokům mladé rodiny (3+kk), a přitom nezničit 
jemnohmotné i historické kvality místa. Realizace byla dokončena roku 2014, předcházela jí 
několikaměsiční projektová příprava za participace klientů.  

 

Obrázek 108. Zleva: Vizualizace RD ze severní strany vstupu. Vpravo: foto z realizace. Zdroj: Autor 
(www.volnohradsky.cz) 

 
Nová dispozice prakticky reflektuje podrobné rozbory Feng-shui od zaměření 

geopatogenních zón, přes bagua, vedení energie, trigramy, popis elementů místa až po 
barevné či materiálové rozvržení prostoru. Vybrané analýzy jsou zobrazeny na obrázcích 106 
a 107 jako obecná demonstrace těchto postupů v případě rekonstrukcí. Právě u přetváření 
starých prostor vzniká velký potenciál probuzení přítomného, leč často spícího „ducha místa“ 
a jeho kvalit. I když rekonstrukce představují v drtivé většině časově i finančně náročný 
proces, jsou významnou částí udržitelného recyklačního řetězce s nemovitostmi. Aby byla 
zachována kontinuita místa a zároveň se dařilo novým uživatelům, je o to více důležité se 
věnovat už v návrhu transcendentálním aspektům a zasadit je do kontextu reálných 
materiálních možností a potřeb. V případě tohoto bytu byla patrná snaha jednoduchými 
zásahy přetvořit dispozici, aby byla co nejvíce v souladu s uživateli a funkčně i energeticky 
vyladila neduhy předešlých majitelů. Rozumné a cenově přijatelné vyvážení přírodních 
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a umělých materiálů představovalo určitou výzvu v konkrétních řešeních stejně jako plošné 
limity bytu. Komplexní projekt rekonstrukce (včetně Feng-shui, ale i např. elektroinstalace 
s maximální eliminací elektrosmogu) se ukázal jako výhoda. Realizace byla řešena 
dodavatelsky, ale například hliněné omítky dělali klienti svépomocí. 

 

Obrázek 109. Rozbory Feng-shui v případě rekonstrukce. Zleva: Zaměření geopatogenních zón. Uprostřed: 
Bagua celého bytu (makrokosmos). Vpravo: Bagua místností (mikrokosmos) Zdroj: Autor  

  

Obrázek 110. Zleva: Vedení energie v prostoru (energie vždy přichází vstupními dveřmi). Uprostřed: Rozbor 
trigramů – pozitivní(modré) a negativní(červené) sektory pomáhají s předstvou o nové dispozici. Vpravo: 
Výpis elementu(5 prvků) pro jednotlivé sektory – určení barev, materiálu a prvků interiéru. Zdroj: Autor 

d.7.4.6 Café a shop Organica v Olomouci 

Obchod s biopotravinami spojený s kavárnou vznikl v roce 2013 v Olomouci. Byl mu dán 
prostor v novostavbě polyfunkčního domu s  pěší dostupností z centra i z vlakového nádraží.  

 

Obrázek 111.Vlevo: Bar, prvky interiéru a osvětlení navádí energii z úzkého průchodu od obchodu. Vpravo: 
inetrier obchodu s biopotravinami (vstupní části). Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz) 
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Obrázek 112. Interiér kavárny má spíše oblé prvky, optické clony jsou z větví, přirodní charakter dotváří 
fototapeta lesa. Zdroj: Autor (www.volnohradsky.cz) 

Vybrané místnosti parteru bylo možné stavebně přizpůsobit kýženému provozu, čímž se 
v první fázi zabýval návrh jak funkčně, tak z pohledu vedení a stratifikace životní energie. Dále 
bylo potřeba „zjemnit“ celkově umělé prostředí (betonové stěny, kovové rámy, 
sádrokartonové dlaždice podhledu) a vyřešit poměrně nízkou světlou výšku.  

Především bylo důležité posílit pozici vstupu, a to jak do obchodu, tak do kavárny 
a umožnit jejich propojení. K návrhu bylo přistupováno intuitivně. Není zde vědomě 
implantována žádná celková geometrická matrice. Jsou použity organické prostorové 
i materiálové prvky přírodního charakteru, v dílčích případech nahodile uspořádány dle 
proporce fí. Základním principům Feng-shui však bylo dostáno, i když bez výraznějších 
rozborů. Oblé rohy nábytků i pultů, gradace v rozmístění světel i barevných kompozicích 
dovolují plynulejší energetický tok interiéru. Kavárna je opticky zvětšena fototapetou 
s přírodním motivem, který evokuje atmosféru lesa a přináší do prostoru vnímatelnou 
estetickou hodnotu známých fraktálních tvarů. Realizace probíhala zčásti dodavatelsky, zčásti 
svépomoci. Za doby svého fungování se Organica stala především díky majitelce a jejího 
kolektivu místem, kde bylo možné příjemně posedět, zdravě nakoupit či si vyslechnout 
přednášku. Svědčili o tom stálí zákazníci i pozitivní reference.  

 

Obrázek 113. Půdorys kavárny a obchodu Organica. Dle Feng-shui bylo nutné „navést“ energii do kavárenské 
části. Zdroj: Autor  
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d.7.4.7 Zhodnocení vybraných realizací 

Záměrně byly vybrány typově odlišné zakázky i mírně odlišné postupy návrhu. Snahou je 
demonstrovat rozličné užití transcendentálních aspektů návrhu v kombinaci s tradičními 
architektonickými postupy a „selským rozumem“. Principy Feng-shui, posvátné geometrie či 
fraktality jsou artikulovány jazykem běžně dostupných prostředků i postupů a nevyžadují 
žádná nepatřičná či specifická opatření. Důležité je poukázat na nedogmatičnost naplňování 
výše stanovených zásad implozivní architektury jak při návrhu, tak realizaci. Smysluplný se 
však jeví komplexní a holistický pohled na více úrovních.  Společným jmenovatelem vybraných 
staveb je často i snaha o soběstačnost. Spadá do množiny obecné udržitelnosti a při 
respektování základních přírodních zákonů k ní prakticky nelze nedospět.  

 Vzhledem k faktu, že posouzení vlastních staveb nemusí být objektivní, byli o zpětnou 
vazbu požádáni někteří spolutvůrci, spolurealizátoři a investoři zmíněných projektů. Téměř 
všichni se shodují, že zmíněný alternativní přístup k návrhu rozhodně nepotlačuje 
architektonickou a funkční hodnotu, ba naopak ji spíše podporuje. Většina potvrdila zájem 
a určitý typ rezonance s holistickým nazíráním na problematiku. Ze stran architekta byl kladen 
velký důraz na komunikaci a proces tvorby návrhu s klientem. Uskutečnit většinu záměrů bylo 
možné i díky otevřenosti a zájmu investorů-zadavatelů a celkovému přístupnému postoji 
zainteresovaných lidí. Osobní nastavení většiny z nich je v souladu s transcendentálními 
přesahy, i když v rozdílné míře a v rozdílných oblastech. Svým způsobem jde o specifickou 
skupinu, nemá však uzavřený nebo jednotný charakter, spíše poukazuje na individuální 
vědomí jedinců o univerzálních hodnotách nehmotného charakteru. Cenným 
zpětnovazebným postřehem a společným jmenovatelem všech staveb byla vyšší pracnost při 
realizaci. Větší užití lidské síly nebylo vždy nevyhnutelně dražší, ale způsobovalo časové 
průtahy. Platí to stejnou měrou i pro návrh, méně pro přípravy svépomocného stavění. Na 
druhou stranu je délka výstavby relativní, pokud ji vztáhneme k míře řešených detailů 
a propracovanosti. 

Z pohledu architekta i zúčastněných přináší nastíněný alternativní způsob práce větší 
radost, nadšení i uspokojení oproti konvenčním projektům. Celkově dává pocítit hlubší smysl 
i zdravější sociální vazby. V závislosti na vědomí klienta lze transcendentální principy 
kombinovat s konkrétními ekologickými či soběstačnými řešeními, což přináší silný vklad 
do celkové udržitelnosti. 

 

d.7.5 Obecné využití disertační práce 

Disertační práce, velké množství shromážděných informací, konkrétní rozbory staveb 
i dílčí a celkové závěry (například zásady živé architektury) budou sloužit zejména 
architektům, odborné veřejnosti spjaté s oborem či pro použití ve výuce na školách 
s architektonickým zaměřením. Případně mohou sloužit i k větší informovanosti a propojení 
znalostí pro zájemce o transcendentální přesahy z jiných oblastí. Verifikovaná existence 
jednotné matrice předpokládá nicméně daleko širší a otevřené užití, ať už jako odrazový 
můstek pro další výzkumy či zdroj inspirace. 
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e. Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu  

e.1 Vlastní architektonické realizace uplatňující teze práce 

*Přírodní slaměnohliněný dům Vesica  
*Přírodní slaměnohliněný dům Stachovice  
*Nízkoenergetický rodinný dům u Prahy  
*Nízkoenergetický rodinný dům Velká Bystřice 
*Kavárna a obchod Organica v Olomouci 
*Interiér ředitelství nemocnice v Šumperku 
*Rekonstrukce bytu v Olomouci 
*Rekonstrukce památkového objektu – statek Chlumeček  

 
* Další autorské práce uplatňující teze disertační práce viz www.volnohradsky.cz 

e.2 Autorské a spoluautorské publikace 

* URBÁŠKOVÁ, Hana; VOLNOHRADSKÝ, Radan; ZHURAVLYOVA Yelena: Urbanismus a územní 
rozvoj. Proměny města Astany. XIX, 2/2016, s. 20-26. DOI: ISSN 1212-0855. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4976 

*VOLNOHRADSKÝ, Radan. Urbanismus a územní rozvoj. Rozvoj centra Olomouce na bázi 
fraktální geometrie. XVII, 5/2014, s. 20-26. DOI: ISSN 1212-0855. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4741 

*URBÁŠKOVÁ, Hana; VOLNOHRADSKÝ, Radan; ZHURAVLYOVA Yelena (eds.): Proměny města, 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2014, s.116, ISBN 978-80-7204-910-3  

*VOLNOHRADSKÝ, Radan: Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu. 
In XVI. Vědecká konference doktorandů. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
architektury, 2012. ISBN 978-80-214-4463-8  

*VOLNOHRADSKÝ, Radan: Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu. 
In Alfa – architektonické listy. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 
Fakulta architektury, 2012. ISSN 1135-2679 

*VOLNOHRADSKÝ, Radan: Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu. In XV. 
Vědecká konference doktorandů. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
architektury, 2011. ISBN 978-80-214-4266-5. 

*URBÁŠKOVÁ Hana, VOLNOHRADSKÝ Radan, ZHURAVLYOVA Yelena (editor): Šetrné bydlení 
– sborník studentských prací. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 
2010. ISBN 978-80-214-4245-0 

e.3 Grantové projekty 

*Proměny města, SPECIFICKÝ VÝZKUM, FA-J-14-2508, od: 01.01.2014, do: 31.12.2014 
Volnohradský Radan, Ing. arch. - hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2014) 
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014) 
Zhuravlyova Yelena, Ing. arch., Ph.D. - spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014) 

*Feng Shui pro architekty, FRVŠ 2189/G2/2011, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011 
Holá Magda, Ing. arch., Ph.D. - hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011) 
Gajdová Petra, Ing. arch. - spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011) 
Volnohradský Radan, Ing. arch. - spoluřešitel (02.11.2011 - 31.12.2011) 
Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011) 
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e.4 Studijní a pedagogické stáže a kurzy 

*Mezinárodní konference ReSite, Praha (16.6.-17.6.2016) 
*Mezinárodní konference ReSite, Praha (18.6.-19.6.2015) 
*Seminář Hliněné sdílení 2015, Brno (23.1.2015) 
*Mezinárodní konference DSP Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru, 

Praha (20. - 21.11.2014)         
*Česká delegace pro navazovaní vztahu s indickými fakultami architektury, Ahmedabad, 

DIlli, Chandigarh (9.-13.10. 2014)  
*Konference Zdravé domy, Brno (10.-11.4. 2014) 
*Mezinárodní konference ReSite, Praha (18.6.-19.6.2014) 
*Mezinárodní konference ECOBUILD a seminář Future Cities, Londýn ( 4.-5.3.2014)  
*Seminář Umění geomancie a posvátná místa, Olomouc a Brno (27.11.2013, 29.11.2013) 
*Seminář Efektivní využití obnovitelných zdrojů, Brno (29.5. 2013) 
*Konference Přírodní stavitelství, Brno (10.5.2013) 
*Seminář Smart cities, Brno (24.4.2013) 
*Konference Zdravé domy, Brno (23.5.-24.5.2012) 
*Konference Pasivní domy 2012, Brno (26.10.2012) 
*Seminář Příběhy domů, Praha (14.4.2012) 
*Workshop Burgenland - Winery (12.4. - 13.4.2012) 
*Mezinárodní konference Veda vo výstavbe, Bratislava (13.9.2012),  
*Konference DSP, Brno (2012) 
*Mezinárodní konference Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká 

spolupráce, Praha ( 17.-18.3.2011) 
*Konference DSP, Brno (19.4.2011) 
*Seminář Přírodní stavitelství, Brno (2.2.2011),  
*Konference pasivní domy 2010, Brno (14.–15.10 2010) 
*Bioarchitektura, teoreticky a praktický kurz o užití principů posvátné geometrie, Žďár nad 

Sázavou (24.2.-26.2.2012), Michael Rice 
*Bioarchitektura, teoreticky a praktický kurz o užití principů posvátné geometrie, Haluzice u 

Kyjova (17.6.-19.6.2011), Michael Rice  
*Stavění ze slámy, teoreticky a praktický kurz, Hostišová (4.6.-5.6.2011), Viktor Karlík  
*Přírodní stavitelství, kurz stavění ze slámy, hlíny, Brno (2.2.-4.2.2011) Petr Skořepa  
*Feng-shui Bysnys, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou (7.5-9.5.2010), Lektorka 

Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
*Feng-shui Zahrady, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou                                                    

(27.11-29.11.2009). Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko) 
*Feng-shui Workshop, teoretický a praktický kurz Kouty nad Desnou (23.7-26.7.2009). 

Lektorka Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
*Feng-shui II, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou (11.4–13.4.2008). Lektorka 

Ing.arch. Dana Royer (Rakousko). 
*Mezinárodní workshop “Touches of the Renaissance” ve Florencii, Itálie (4.11–11.11.2007). 

Vedoucí práce prof.doc.Ing.arch. Bohumil Fanta. Studium renesanční arch. 
*Feng-shui I, teoretický a praktický kurz, Kouty nad Desnou (11.5– 13.5.2007). Lektorka 

Ing.arch. Dana Růžičková (Rakousko). 
*Vzdělávací exkurze Dessau, Leipzig, Dresden (12.4.–14.4.2007) ,sociální aspekty v arch. 
*Workshop s environmentálním architektem Christopherem Dayem, Praha , Modřany 

(28.9.–30.9.2006), řešení přístavby Modrého klíče v Praze metodou Consensus design  
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Závěr (Resumé) 
Výsledkem práce je nalezení jednotící matrice, která vědomým i nevědomým užitím 

dokáže tvořit harmonické struktury v architektuře a zahrnout tak v sobě základní prvky 
udržitelnosti života. Zjednodušeně se jedná o princip fraktality – systém soběpříbuzných nebo 
soběpodobných kontextuálních referencí. Nelze ho však považovat za absolutní a jedině 
pravdivý, nicméně nejlépe vypovídá o existenci univerzálního zdroje, kterým může být i on 
sám. V přírodě i ve vesmíru ho můžeme pozorovat prakticky všude. Výzkum je podložen 
pečlivou analýzou současného stavu problematiky, detailními rozbory konkrétních příkladů 
urbanistického i architektonického měřítka i experimentálním ověřením ve výuce, případové 
studii či na autorských stavbách. Zároveň byl ustanoven termín implozivní architektura. Na 
základě vědeckých výzkumů můžeme potvrdit specifické pozitivní vlastnosti staveb s vyšším 
obsahem fraktálních referencí. Vhodným nástrojem k jejich implementaci je znalost 
holistických systémů (především posvátné geometrie či Feng-shui). Pro implozivní 
architekturu bylo stanoveno pět nedogmatických zásad: Obecná fraktalita, zlatý řez, přírodní 
materiály, nuance dokonalosti, přímá participace. Jejich prosté užití bez hlubší znalosti 
souvislostí však může způsobit i kontraproduktivní jevy či nevědomě podporovat nežádoucí 
symbolismy. Koneckonců architektura vždy vypovídá o svých tvůrcích, podobně jako hmota 
v protonu vypovídá o hmotě celého vesmíru. [3] [83] 

 

Resume 

This Thesis presents and explores the significant possibility that there exists an unifying 

matrix of natural design which can be utilised consciously or unconsciously within the 

architectural creative process. The result is a harmonic structure. The matrix speaks to the 

very fabric and formation of life, expressing through the system of self-similar contextual 

references. This could be the pathway to the universal source or source itself. It is not assumed 

that given information is the only truth, but it is proposed that it points to a protocol that is 

simultaneously simple and yet necessarily complex, so we can observe it everywhere in nature. 

The contained research is based on careful analysis of current areas of scientific study and 

knowledge, the detailed examination and consideration of chosen urban and architectural 

examples, the pedagogical practice feedback, case study of applied fractal theory and the 

experimental verification on the author´s projects. The term 'implosive architecture' was thus 

authored.  The scientific proofs point to the specific positive energetic profiles of buildings 

with higher occurrence of fractal references.  In terms of appropriate utilisation of such 

information and knowledge the author proposed its integration and implementation with 

existing holistic systems (e.g. sacred geometry and Feng-shui). Implosive architecture includes 

and presents five non-dogmatic tenets: general design fractality, golden mean element 

relationships, natural materials, nuance of perfection and overall direct participation. Their 

use does, however, require a deeper understanding of integrative context and meaning, its 

inappropriate usage may also be counterproductive or generate unwanted symbolism. After 

all, architecture always refers to its creators similar to the fact that a mass of a proton refers 

to the mass of the Universe.  
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