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KÁNON 

 
• Každý výtvarník by měl získat cit pro celkový rytmus díla             

a chápat proporčnost jednotlivých elementů. Vztah detailu 
a celku je mnohostranný a nedá se jednoznačně určit 
přesné pravidlo. Mnozí umělci již od starověku se snažili 
najít zákonitost v harmonickém uspořádání částí a celku. 
Hledali tzv. proporční systémy. Někdo tak činil citem, intuicí, 
jiní se snažili vztahy mezi proporcemi vyjádřit matematicky. 

• Za nejdokonalejší výtvor přírody je považováno tělo. 
Studovalo se jako celek, ale i jednotlivé části ve vzájemných 
poměrech k celku i mezi sebou a z toho se vyvozovala určitá 
pravidla. Těm se říká kánón. 
 



• Nejstarší proporční schémata pocházejí už z Egypta.      
Z řeckého období je znám Polykleitův zákon, který 
vycházel z objektivních proporcí těla např. obličej byla 
1/10 výšky těla.  

• Leonardův kánon známý jako rozkročená figura vychází 
ze systému proporcí římského architekta Vitruvia. 
Vitruvius si zvolil lidské tělo za měřítko a odvodil 
soustavu vztahů, které využil při přípravě staveb, soch   
a obrazů.  

• „Když člověk leží rovně na zádech s roztaženýma 
rukama a nohama, může vést kružnici se středem          
v jeho pupku tak, že se jeho prsty na rukou a na nohou 
dotýkají jejího obvodu.  

• Leonardova kresba dokazuje „zlaté proporce“ nalezené 
v lidském těle. 
 



<http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_superbig/upload/aktuality/plagi_t_mistra_leonarda_da_vinci_4f3a42886f.jpg> 
 [cit. 5. 3.  2013] 

Je-li např. vzdálenost od špičky prstu k lokti délkou úsečky, pak 
zápěstí leží v místě zlatého řezu 
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ZLATÝ ŘEZ 

 



 
• Zlatý řez je architektonické pravidlo římského původu, které 

určuje ideální rozložení prvků v rámci uzavřeného prostoru.  
• Je jedním z nejvíce používaných a působivých estetických 

vztahů. Je to způsobeno tím, že je v podstatě přibližným 
výrazem vztahů a poměrů v přírodě. 

• Využívali jej výtvarníci k výstavbě svého díla. 
• Staří Řekové věřili, že uměřenost v umění a životě vede ke 

zdraví a kráse. Již Platón vysvětlil pojem „řez“ a ten dostal 
později název „zlatý řez“ a ztělesňoval údajně dokonalost 
božího stvoření. 

• Sestrojení zlatého řezu: je-li úsečka rozdělena ve zlatém 
poměru, je její kratší část k delší části ve stejném poměru 
jako delší část k celé úsečce. Délku úsečky násobíme číslem 
0,618. 



 
<http://www.pixy.cz/pixylophone/obrazky/zlatyrez1.gif >      [cit. 10. 4.  2013]  
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Přečtěte si text o zlatém řezu v přírodě a pokuste se vyjmenovat 

některé příklady, které znáte z vlastního pozorování. 

     

    Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve formě Fibonacciho 
posloupnosti. Listy rostlin, pokud vyrůstají jednotlivě, 
jsou na větvičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá 
nad předchozím listem více či méně posunut                    
o určitý úhel. V dolní části stonku jsou listy starší               
a větší, u vrcholu mladší a menší. Všechny listy jsou 
stejnoměrně osvětlovány Sluncem, menší nestíní 
větším, které mají delší řapíky. Dalším projevem zlatého 
řezu je uspořádání semen, šupin např. jako spirála nebo 
točité schody.  

 



<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pineapple1.JPG>    [cit. 10. 4.  2013]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pineapple1.JPG


<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tournesol_(4).jpg>      [cit. 10. 4.  2013]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tournesol_(4).jpg


<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg>    [cit. 10. 4.  2013]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg


<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_abies_cone.jpg>    [cit. 10. 4.  2013]  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_abies_cone.jpg


Použití zlatého řezu 

• Můžeme ho použít pro výšku i šířku obrazu, 
fotografie, architektonické práce apod. 

• Tam, kde se čáry kříží, leží zlatý bod a je 
považován za ideální místo pro hlavní objekt 
obrazu získáme tak rovnováhu. Nemusí být jeden, 
ale i několik.  

• Jak uspořádat jednotlivé části obrazu? Neexistuje 
konkrétní odpověď, ale dá se řídit vysvětleným 
pravidlem, kterým dojdeme k uspokojivému 
celku. 



Pokuste se vyhledat kompoziční principy zlatého řezu                         
na následujících  konkrétních příkladech 

<http://www.celysvet.cz/fotky/leonardo-da-vinci_4.jpg>    [cit. 10. 4.  2013]  

 

 

<http://voho.cz/image/27.gif >   [cit. 10. 4.  2013]  
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<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg> 
[cit. 10. 4.  2013] 

 

<http://www.digineff.cz/obrdg2012/pojmy/120321zlatyrez/120321zlaty
rez_03.jpg> 

[cit. 10. 4.  2013] 
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[cit. 10. 4.  2013]   
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<http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113 >    [cit. 10. 4.  2013]     
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Porovnejte řešení kompozic na následujících fotografiích 

http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113        [cit. 10. 4.  2013]    

http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113
http://www.fotoradce.cz/jak-na-spravnou-kompozici-dle-tretin-clanekid113












Výsledek od počátku do konce 

<http://www.digineff.cz/art/pojmy/zlat-ez.htm>   [cit. 10. 4.  2013]    



 

• Platón: „Hledejte a nalézejte jednotu v rámci 
různorodosti. Je-li nadbytek jednoty, model 
působí příliš sevřeně, barva a tvar postrádá 
různorodost a skýtá nezajímavý a monotónní 
pohled. Na druhé straně, je-li různorodost 
přílišná, barva a tvar se natolik liší, že se ztrácí 
jednota mezi jednotlivými prvky, což může 
působit nepříjemně.“ 

• Aplikace Platónova  vytváří různorodost formy     
a barvy v rámci určitého řádu, který může být 
zajímavý a neroztříštěný.  


