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1 Úvod
Práce Kuželosečky jako řezy kuželové plochy se zaměřuje na prezentaci

kuželoseček v modernizované a srozumitelné podobě a dále na zajímavosti
z praktického života, které se k nim vážou. Má za cíl ukázat, že kuželosečky
nejsou jen součástí složitých propočtů a čistě abstraktního smýšlení. Jejich
aplikace nacházíme jak v reálném životě, kde jsou součástí nespočtu vy-
nálezů, tak při objevování krásna – např. ve výtvarném umění, v architektuře.

Práce je určená především pro středoškoláky, kteří chtějí zjistit o kuželo-
sečkách informace nad rámec svých školních osnov. Je tedy psaná tak, aby jí
mohl porozumět člověk bez vysokoškolského vzdělání. I proto je text doplněn
větším počtem ilustrací.
V začátku práce se podíváme na Dürerovu konstrukci řezu kužele a vej-
čitý útvar, který Dürerovi jeho postupem vznikl. Dále si představíme
Quetelétovu–Dandelinovu větu, která nám odhaluje spojitost mezi planimet-
rickými definicemi kuželoseček a řezem kuželové plochy. O Apolloniovi z Per-
gy a jeho postup při odvození charakteristických vlastností elipsy, paraboly
a hyperboly mluví další kapitola. Podíváme se také na zajímavé rozvinutí
elipsy do sinusoidy v případě řezu válcové plochy a ukážeme si nejjednodušší
postupy konstrukci kuželoseček.

Druhá část práce je zaměřená na aplikace kuželoseček. Po několika zají-
mavostech z praktického života, jako je např. parabolická anténa nebo elip-
tická místnost, se podíváme na českou architekturu 20. a 21. století, kde se
nám všechny tři typy kuželoseček obohatě objevují. Nedílnou součástí práce
je pohled na dějiny výtvarného umění z hlediska kuželoseček. Rozebereme
si některé umělecké styly, pro které jsou kuželosečky charakteristické a po-
díváme se na konkrétní díla, na nichž si objasníme úlohu kuželoseček jak
z kompozičního, tak výrazového hlediska díla.
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2 Dürerův vejčitý útvar
Jaký obrazec vznikne při řezu kuželové plochy? To zkoumal slavný malíř

a grafik Albrecht Dürer (1471 – 1528). Svůj postup zaznamenal mezi
další konstrukce do knihy Pojednání (1525), která měla být teoretickým zá-
kladem pro porozumění geometrické konstrukce a perspektivě. Podíváme se
na jeho konstrukci jako řezu kuželu.
Dürer si nejprve narýsoval osový řez kuželu (trojúhelník) a v něm pak úsečku
znázorňující rovinu vedenou tak, že její průnik s pláštěm kužele je elipsa. Tuto
úsečku rozdělil na 12 stejných částí, jimž odpovídaly kruhové řezy ve výš-
kách odpovídajících dělicím bodům jednotlivých částí. Kruhové oblouky pak
narýsoval samostatně v půdorysu kuželu.

Nakonec si napravo narýsoval samotný řez. Úsečku fg označující řez ku-
želu rovinou v osovém řezu si znovu narýsoval vedle stávajícího obrázku a
vyznačil si na ní opět 13 bodů. každám z jedenácti vnitřních dělicích bodů
vedl úsečku kolnou k úsečce fg tak, že její střed ležel na fg a její délka byla
rovna vzdálenosti krajních bodů oblouků v půdorysu. Konce úseček kolmých
k fg pospojoval malými obloučky.

Obr. 1: Dürerova konstrukce

Jak vidíme ze skenu výsledku konstrukce přímo z jeho knihy, vý-
sledkem nebyla elipsa, ale vejčitý útvar. Z určitého pohledu by se mohlo
jednat o zdánlivě logickou záležitost – čim je řez blíže vrcholu, tím má vět-
ší křivost. A naopak, čím dále bude i řez. Takže výsledkem bude vejčitý útvar.
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Tato úvaha je ovšem chybná. Konstrukce je citlivá na přesnost provedení
– při rýsování stačí jen nepatrné odchylky, které ovšem změní výsledek velmi
patrně. Celý umělcův postup jsem provedla v programu Geogebra, který
eliminoval nepřesnosti. V této přesné konstrukci je již výsledkem řezu elipsa.

Obr. 2: Konstrukce v programu Geogebra
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3 Řezy kuželové plochy
Kuželosečkami budeme rozumět křivky, které vznikají jako řezy kuželové

plochy rovinou. Způsobů, jak řez vést, je více.
Podíváme se nejprve na tři případy, kdy bude rovina řezu procházet vr-

cholem. Je poměrně jednoduché si představit, že řezem kuželové plochy ro-
vinou pak může být bod, přímka, nebo dvě různoběžky.

Mnohem zajímavější řez vznikne, pokud rovina řezu vrcholem procházet
nebude. Opět mohou nastat tři možnosti.

Definice 1. Je dána rotační kuželová plocha. Veďme touto kuželovou plochou
rovinu tak, že neprochází vrcholem.

Jestliže tato rovina protíná všechny její povrchové přímky, nazýváme
vzniklý řez elipsou1.

Jestliže je tato rovina rovnoběžná s právě jednou povrchovou přímkou,
nazýváme vzniklý řez parabolou.

Jestliže je tato rovina rovnoběžná s právě dvěma povrchovými přímkami,
nazýváme vzniklý řez hyperbolou.

Obr. 3: Řez kuželovou plochou

Jedná se o útvary, které leží v rovině řezu. Nepotřebujeme tedy celou
stereometrickou situaci, ale rádi bychom nějaké charakteristické vlastnosti,
kterými bychom kuželosečky popsali.

Ve školské matematice jsou takovéto vlastnosti používány jako základ
definic kuželoseček. Jelikož se v nich objevují pouze body v rovině řezu,
říkáme jim planimetrické. Tyto planimetrické definice si nyní připomeneme.

Definice 2. Jsou dány dva body v rovině F ′ a F ′′ a kladné číslo a takové,
že |F ′F ′′| < 2a. Potom množinu všech bodů P v rovině takových, že |PF ′|+
|PF ′′| = |2a|, nazýváme elipsou. Body F ′ a F ′′ nazýváme ohniska elipsy.

1 Kružnice je vlastně speciálním případem elipsy.
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Definice 3. Je dán bod v rovině F ′ a přímka d, F ′ ̸∈ d. Potom množinu
všech bodů P v rovině takových, že |PF ′| = |Pd|, nazýváme parabolou. Bod
F ′ nazýváme ohniskem paraboly a přímku d řídicí přímkou paraboly.

Definice 4. Jsou dány dva body v rovině F ′ a F ′′ a kladné číslo a tako-
vé, že |F ′F ′′| < 2a. Potom množinu všech bodů P v rovině takových, že
||PF ′| − |PF ′′|| = 2a, nazýváme hyperbolou. Body F ′ a F ′′ nazýváme ohnis-
ka hyperboly.

Výhodou těchto definic je, že je lze velmi snadno použít jako základ
pro odvození rovnic jednotlivých kuželoseček.

Není ovšem zřejmé, proč zkoumat rovinné křivky, které mají právě tako-
véto vlastnosti, a proč je souhrnně nazývat kuželosečky - kuželová plocha se
při tomto postupu může úplně vytratit.

Mezeru mezi řezy kuželové plochy a rovinnými křivkami splňujícími vlast-
nosti z definic 2 – 4 se pokusíme vyplnit v následující kapitole.
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4 Quételetova–Dandelinova věta
Souvislost mezi planimetrickými definicemi kuželoseček a řezy kuželové

plochy nám ukazuje Quételetova–Dandelinova věta, která propojuje stře-
doškolskou definici kuželoseček s definicí týkající se řezů kuželové plochy.
Důkaz věty navíc objasňuje funkci a vlastnosti ohnisek.

Často se objevuje myšlenka, že tato věta spíše patří do deskriptivní ge-
ometrie, než do středoškolské matematiky (např. ve většině středoškolských
učebnic není tato věta obsažena, stejně jako není v RVP pro gymnázia2).
Přitom idea věty je velmi jednoduchá zařazení do výuky je více než žádoucí.

Nyní zavedeme znění věty zvlášť pro elipsu, parabolu a hyperbolu.

Věta 5. Je dána rotační kuželová plocha. Touto kuželovou plochou vedeme
řez rovinou ϱ tak, že tato rovina neprochází jejím vrcholem.

Je-li řezem elipsa, pak lze do kuželové plochy vepsat dvě různé kulové
plochy k′ a k′′ tak, že se každá z nich dotýká roviny ρ, k′ v bodě F ′ a k′′

v bodě F ′′. Označme průsečíky elipsy s přímkou F ′F ′′ písmeny A, B. Potom
pro každý bod P této elipsy platí:

|PF ′|+ |PF ′′| = |AB| .

Body F ′ a F ′′ se nazývají ohnisky.

Věta 6. Je dána rotační kuželová plocha. Touto kuželovou plochou vedeme
řez rovinou ϱ tak, že tato rovina neprochází jejím vrcholem.

Je-li řezem parabola, pak lze do kuželové plochy vepsat kulovou plochy
k′ tak, že se dotýká roviny ρ v bodě F ′. Potom existuje v rovině ρ přímka d
taková, že pro každý bod P této paraboly platí:

|PF | = |Pd| .

Bod F se nazývá ohniskem.

Věta 7. Je dána rotační kuželová plocha. Touto kuželovou plochou vedeme
řez rovinou ϱ tak, že tato rovina neprochází jejím vrcholem.

Je-li řezem hyperbola, pak lze do kuželové plochy vepsat dvě různé kulové
plochy k′ a k′′ tak, že se každá z nich dotýká roviny ρ: k′ v bodě F ′ a k′′

v bodě F ′′. Označme průsečíky hyperboly s přímkou F ′F ′′ písmeny A, B.
Potom pro každý bod P této hyperboly platí:

||PF ′| − |PF ′′|| = |AB| .

Body F ′ a F ′′ se nazývají ohnisky.
2 Rámcový vzdělávací program, 21.7.2017 http://www.nuv.cz/t/rvp.
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Obr. 4: Ilustrace Q.-D. věty na eliptickém řezu

Ohniska, která jsou základem planimetrických definic, lze díky
Quételetově–Dandelinově větě „vidět” přímo ve stereometrické situaci - a
to jako body, v nichž se vepsaný koule dotýkají roviny řezu. Tuto souvislost,
kterou považuji za jednu z nejkrásnějších v tématu kuželosečky, lze navíc
poměrně snadno dokázat, jak uvidíme v následující podkapitole.
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4.1 Úvod k důkazu
Nejprve se podíváme na základní pozorování, z něhož vychází důkaz vět

5 – 7, který je pro všechny kuželosečky stejný. Přestože se jedná o zdánlivě
náročnou stereometrickou větu, její důkaz je velmi snadný a použitelný
na střední škole.

Je dána kružnice k a vnější bod M . Vedeme-li z tohoto bodu tečny
MT1,MT2, kde T1 a T2 jsou body dotyku, pak mají úsečky MT1 a MT2

stejnou délku.

Obr. 5: Úvod k důkazu

Nyní již můžeme přistoupit k důkazům jednotlivých vět.
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4.2 Důkaz pro případ eliptického řezu
V důkazu ověříme, že pro elipsu jako řezu kuželové plochy platí vlastnost

|PF ′|+ |PF ′′| = |AB|,
kde P je libovolný bod elipsy, F ′ a F ′′ jsou ohniska elipsy, A a B jsou hlavní
vrcholy elipsy.

Kuželovou plochou vedeme řez rovinou tak, že je řezem elipsa. Nechť k′ a
k′′ jsou dvě různé kulové plochy vepsané do kuželové plochy tak, že se každá
z nich dotýká roviny řezu: k′ v bodě F ′ a k′′ v bodě F ′′.

Na elipse zvolíme libovolně bod P . Bodem P vedeme po plášti přímku
z vrcholu kužele jako tečnu k oběma kulovým plochám k′ a k”. Označíme si
bod dotyku tečny a kulové plochy jako T ′ a T ′′.

Je zřejmé, že délky |PT ′| (resp. |PT ′′|) a |PF ′| (|PF ′′|) jsou si rovny.
Součet |PT ′|+ |PT ′′| je tedy roven

|PT ′|+ |PT ′′| = |PF ′|+ |PF ′′| .
Navíc je zřejmě |PT ′|+ |PT ′′| rovno |T ′T ′′|. Jelikož |T ′T ′′| nezávisí na volbě
bodu P elipsy, je konstantní. Je proto také |PF ′|+ |PF ′′| konstantní.

Nyní zbývá ověřit, že tato konstanta je rovna délce |AB|. Označme si jako
body A a B průsečík přímky F ′F ′′ s řezem kuželové plochy. Bod P si zvolíme
v bodě A. Už víme, že

|AF ′|+ |AF ′′| = |T ′T ′′| = |PF ′|+ |PF ′′| .
Je zřejmé, že |AF ′|+ |AF ′′| = |AB|.

Dokázali jsme tedy, že |PF ′|+ |PF ′′| = |AB|.

Obr. 6: Důkaz pro elipsu
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4.3 Důkaz pro parabolu
V důkazu ověříme, že pro parabolu jako řezu kuželové plochy platí vlast-

nost
|PF | = |Pd|,

kde P je libovolný bod , F je ohnisko paraboly a d je přímka ležící v rovině
řezu.

Kuželovou plochou vedeme řez rovinou tak, že je řezem parabola. Nechť
k′ je kulová plocha vepsaná do kuželové plochy tak, že se dotýká roviny řezu
v bodě F .

Na parabole si libovolně zvolíme bod P . Bodem P vedeme po plášti z vr-
cholu kužele přímku e jako tečnu ke kulové ploše k′. Bod dotyku tečny a
kulové plochy si označíme T .

Je zřejmé, že |PF | = |PT |.
Průsečíkem kulové plochy k′ s kuželovou plochou je kružnice l. Průnik ro-

viny určené kružnicí l a roviny řezu si označíme jako přímku d. Nyní ověříme,
zda má tato přímka uvedené vlastnosti.

Přímku v rovině řezu procházející ohniskem F a průsečíkem této roviny s
osou kuželové plochy si označíme jako osu paraboly o. Průsečík osy o s řezem
kuželové plochy si označíme jako vrchol paraboly V a průsečík osy o a přímky
d si označíme jako R.

Bod P si nyní zvolíme v bodě V . Z podobnosti trojúhelníků PFT a PTR
je zřejmé, že délka |Pd| musí být rovna délce |PT |. Dokázali jsme tedy že,
|Pd| = |PF |.

Obr. 7: Důkaz pro parabolu

12



4.4 Důkaz pro hyperbolu
V důkazu ověříme, že pro elipsu jako řezu kuželové plochy platí vlastnost

||PF ′| − |PF ′′|| = |AB|,

kde P je libovolný bod hyperboly, F ′ a F ′′ jsou ohniska , A a B jsou hlavní
vrcholy.

Kuželovou plochou vedeme řez rovinou tak, že je řezem hyperbola. Nechť
k′ a k′′ jsou dvě různé kulové plochy vepsané do kuželové plochy tak, že se
každá z nich dotýká roviny řezu: k′ v bodě F ′ a k′′ v bodě F ′′.

Na hyperbole si zvolíme libovolný bod P a vedeme jím po plášti přímku
z vrcholu kužele jako tečnu k oběma kulovým plochám k′ a k′′. Body dotyku
tečny a kulové plochy si označíme jako T ′ a T ′′.

Je zřejmé, že délka |T ′T ′′| je konstantní. Zároveň délky |PT ′| (resp. |PT ′′|)
a |PF ′| (|PF ′′|) jsou si rovny. Rozdíl |PF ′′| a |PF ′| je tedy roven

||PF ′′| − |PF ′|| = |T ′T ′′| .

a je konstantní.
Označíme si body A a B jako průsečíky přímky F ′F ′′ a řezu kuželové

plochy. Pokud bod P zvolíme v bodě B, bude platit, že ||BF ′′| − |BF ′|| =
|T ′T ′′|, tedy |AB|+ ||BF ′′| − |AF ′|| = |T ′T ′′| .. Analogicky pro A bude platit
|AB| + ||AF ′′| − |BF ′|| = |T ′T ′′| .. Porovnáním těchto vztahů dostaneme
rovnost |AF ′| = |BF ′|, tedy |T ′T ′′| = |AB|.

Dokázali jsme tedy, že ||PF ′′| − |PF ′|| = |AB|.

Obr. 8: Důkaz pro hyperbolu

13



4.5 Praktická ukázka na kuželu světla
Quételetovu–Dandelinovu větu si můžeme ilustrovat na příkladu svítilny

a jejího kuželu světla. Stejně tak můžeme použít třeba lampu. Berme tuto
ukázku jako pouze přibližnou, jelikož světlo nevytváří přesně kužel.

Budeme svítit na rovnou stěnu, která nám bude představovat rovinu,
kterou kužel protínáme. Svítilna (přesněji její osa) symbolizuje osu kužele.
Odchylku osy svítilny od stěny nazveme α. Pokud svítilnu podržíme osou
kolmo ke stěně, zobrazí se nám na ní kružnice. Jestliže ji trochu nakloníme,
vznikne elipsa. Pokud budeme naklánět svítilnu dál tak, aby odchylka α byla
stejná jako úhel, který svírá stěna kužele s osou svítilny, uvidíme parabolu.
Pokud bude náklon ještě větší, objeví se hyperbola. Otáčením svítilny a po-
zorováním obrysu světla můžeme krásně vnímat rozdíly mezi jednotlivými
kuželosečkami a uvědomit si, jak se liší parabola od elipsy.

Obr. 9: Dopad kuželu světla na stěnu
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5 Apollónios z Pergy
V této kapitole vycházím z monografie [Šír] a příspěvku ve sborníku [CM].
Prvním, kdo popisoval kuželosečky nějakými charakteristickými vlast-

nostmi, byl dle dochovaných textů Menaichmos (380 – 320 př. Kr.). Ten, kdo
dal elipse, hyperbole a parabole názvy, byl Apollónios z Pergy (262 – 190 př.
Kr.). Místo kuželu začal pracovat s kuželovou plochou, všechny kuželoseč-
ky získal jako řezy jedné rotační kuželové plochy. Pracoval přitom dokonce
s nerotačními kuželovými plochami.

Pěkné shrnutí počátků teorie kuželoseček v antice je v bakalářské práci
Kláry Alexandry Veselé3.

Obr. 10: Apollónios z Pergy

Ve své době byl Apollónios nazýván Velkým geometrem. Apollónios na-
psal 8 knih o kuželosečkách, tzv. Kóniky, z nichž se nám dochovalo sedm;
první čtyři v původní řečtině, pátá až sedmá kniha v arabském překladu.
Apollóniův zájem o kuželosečky a další zákonitosti byl čistě geometrický,
neuváděl aplikace. Apollónios mimo jiné astronomem, zabýval se např. sklá-
dáním kruhových pohybů a excentrem. Eliptické dráhy byly objeveny až
na začátku 17. století.

Zajímavé je, že se explicitně nevěnoval ohniskům tak, jak je dnes na střed-
ní škole běžné. Dnes je tento pojem na střední škole u tématu koželosečky

3 VESELÁ Klára A.: Antické definice kuželoseček, bakalářská práce, KDM MFF UK,
2017.
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považován za základní, slouží k zavedení tzv. planimetrických definic elipsy,
paraboly i hyperboly.

Apollónios zkoumal kuželosečky jako řezy kuželové plochy. Vlastnosti ku-
želoseček popisoval pomocí složitého systému čtverců a poměrů délek, na kte-
ré se podíváme v případě paraboly.)

Jako první odvozuje ve svém spisu charakteristickou vlastnost paraboly.
Jeho postup v modernizované podobě a zapsaný pomocí dnešní symboliky si
nyní ukážeme.

Je dána kuželová plocha ω. Veďme rovinu ρ rovnoběžnou s právě jednou
povrchovou přímkou kuželové plochy AB, takže jejich průnikem bude para-
bola. Označíme význačné body B,C,D,E,H ležící v kruhu, jehož hranice je
řídicí kružnicí kuželové plochy (viz obr. 11). Přitom DE je kolmá na úsečku
BC a H je průsečíkem BC a ED.

Dále označíme body M,N ležící v kuželové ploše a zároveň na kružnici
k, která leží v rovině rovnoběžné s rovinou řídicí kružnice. Úsečka MN je
průměrem kružnice k a je rovnoběžná s BC. Jako další body označíme K,L,
pro které platí, že K je jedním z průsečíků paraboly a kružnice k a L leží v
rovině řezu a zároveň na úsečce MN a KL je rovnoběžná s DE.

Obr. 11: Parabola jako řez kuželové plochy

Trojúhelník KNM sestrojený nad průměrem je pravoúhlý (což plyne
z Thalétovy věty) a na tento pravoúhlý trojúhelník aplikujeme Eukleidovu
větu o výšce. Z toho plyne

|KL|2 = |ML| · |LN | (1)

Jelikož jsou AC a ZH rovnoběžné, je |LN | = |HC|. Z podobnosti trojú-
helníků ZML a ZBH, kde Z je průsečíkem přímky HL a kuželové plochy,
dostáváme rovnost:

|ML|
|BH|

=
|ZL|
|ZH|

.
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Dosadíme do formule (1):

|KL|2 = |ML| · |LN | = |ZL| · |BH|
|ZH|

· |HC| ,

tedy:
|KL|2 = |ZL| · |BH| · |HC|

|ZH|
,

Poměr |BH|
|ZH| =

|ML|
|ZL| nezávisí na volbě bodu L a je konstantní. Stejně tak

je konstantní poměr |BH|·|HC|
|ZH| .

Z těchto odvození můžeme snadno dojít k rovnici paraboly. Označíme
|KL| = y, p = |BH|·|HC|

|ZH| a |ZL| = x, dostáváme

y2 = px ,

což je rovnice paraboly.
Tuto rovnici můžeme interpretovat geometricky: k pevně zadané úsečce

p se hledá úsečka délky x taková, aby měl obdélník o stranách x a p stejný
obsah, jako čtverec o straně y. V Eukleidových základech [Euk] nacházíme
úlohu přiložit (česky parabalein) k dané úsečce obdélník daného obsahu. Odtud
zkoumanou křivku Apollónios nazval parabolé.

Podobným způsobem matematik odvozoval charakteristickou vlastnost
hyperboly i elipsy. Postup odvozování je ale mnohem náročnější, než je tomu
u paraboly, proto jej vynecháme. Pokud bychom Apollóniovy postupy hyper-
boly a elipsy zjednodušili a převedli do soustavy souřadnic, v níž bude jeden
vrchol kuželosečky procházet počátkem a hlavní osa bude ležet na kladné
poolose x (tzv. vrcholové rovnice), dostaneme se k rovnici elipsy (resp. hy-
perboly),

(x∓ a)2

a2
± y2

b2
= 1 ,

kde a a b jsou kladná čísla.
Jestliže z rovnice vyjádříme y a 2b2

a
označíme jako p, dostaneme se k vr-

cholové rovnici
y2 = px± p

2a
x2 .

Apollónios všechny kuželosečky pojmenoval – inspirací mu byly úlohy
z Eukleidových základů, ke kterým se jeho odvozování váže. Elipsu (řec-
ky elleipsis) nazval podle přikládání s nedostatkem (podle elleipó – řecky
chybím), hyperbolu (řecky hyperbolé) naopak podle přikládání s přesahem
(podle hyperballó – řecky přesahuji).

Zvídavý čtenář si může sám zkusit tyto úlohy o přikládání ploch nakreslit
podle uvedených vrcholových rovnic či si je přímo najít [Euk]4.

Pojmy spojené s názvy kuželoseček neznáme jen z matematiky. Používají
se i v odborné terminologii českého jazyka. Pojem elipsa značí výpustku,
tedy vynechání slova k zestručnění výpovědi. Parabola se používá jako jiný
název pro podobenství, což je alegorický příběh s mravním ponaučením.

4 EUKLEIDÉS. Eukleidovy Základy [Elementa]. Praha: Jednota českých mathematiků
a fysiků, 1907.
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Hyperbola je pojem používaný při zveličování, nadsázce. Analogie s řeckým
překladem těchto slov je očividný.
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6 Řez válcovou plochou
Nyní se podíváme na drobnou zajímavost, která propojuje elipsu se sinu-

soidou.
Mějme válcovou plochu ω a veďme touto plochou rovinný řez rovinou ρ

tak, že řezem je elipsa. Pokud bychom válcovou plochu ω rozvinuli do roviny,
obrazem elipsy bude sinus. Toto tvrzení si snadno dokážeme.

Válcovou plochu ω umístíme do kartézské soustavy souřadnic tak, že střed
její osy bude splývat s osou z a poloměr její podstavy bude roven 1. Nechť
dále rovině ρ náleží osa x a rovina ρnení kolmá na osu z ani na osu y (pokud
by tomu tak bylo, řezem by byla dvojice přímek, nebo kružnice).

Nyní povedeme řez válcovou plochou ω rovinou ρ tak, že tímto řezem
bude elipsa. Rovnice roviny ρ tedy bude ρ : z = ky, kde k ∈ R \ {0} (k
nám tedy určuje „sklon roviny”). Kolmý průmět válcové plochy ω do roviny
určené osami x a y je kružnice l s rovnicí l : x2 + y2 = 1.

Obr. 12: Řez válcovou plochou

Každý bod elipsy promítnutý do roviny xy leží na kružnici l. Lze ho
tedy vyjádřit také jako [x, y] = [sinα, cosα], α ∈ [0, 2π]. Víme, že bod leží
v rovině ρ : z = ky. Dosazením y = sinα dostaneme z = k sinα. Jelikož je
α přímo rovné velikosti orientovaného úhlu, jehož počáteční rameno splývá
s kladnou poloosou x a koncové rameno s polopřímkou procházející bodem
[x, y], dokázali jsme, že rozvinutím válcové plochy se elipsa zobrazí na graf
funkce z = k sinα, α ∈ [0, 2π].
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Obr. 13: Rozvinutí elipsy na graf funkce sinu
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7 Konstrukce kuželoseček
Ve škole se kuželosečky probírají zejména v rámci analytické geometrie.

Na první pohled není ovšem vůbec jasné, jak tyto množiny bodů zkonstruovat
a zda je to vůbec možné. Ukážeme, že planimetrické definice mohou být
návodem na jejich konstrukci. Ve většině případů nerýsujeme křivku jako
takovou,ale můžeme získat libovolný bod elipsy, paraboly nebo hyperboly.

Vybrala jsem ty nejjednodušší způsoby konstrukce. Některé z nich jsou
základem zajímavých přístrojů, jako je např. elipsograf.

7.1 Elipsa
7.1.1 Zahradnická konstrukce

Budeme konstruovat elipsu s délkou hlavní poloosy a a excentricitou e.
Upevníme konce nitě o délce 2a v ohniscích (reprezentovaných např. ko-

líkem). Po napnutí nitě se začne postupně vykreslovat elipsa.
Stejně tak můžeme místo nitě použít provázek o délce 2a + 2e zaváza-

ný do kruhu. Položíme ho tak, aby se ohniska dotýkala provázku zevnitř a
napnutým provázkem v ohybu kreslíme elipsu.

Konstrukce vychází přímo z planimetrické definice elipsy.
Tento postup je velmi citlivý na přesnost provedení, proto bychom ho

měli využít jen v případě, kdy přesnost konstrukce není nutná.

Obr. 14: Zahradnická konstrukce elipsy
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7.1.2 Bodová konstrukce

Budeme konstruovat elipsu s délkou hlavní poloosy a, vedlejší b a excen-
tricitou e.

Sestrojíme úsečku AB o délce 2a a zvolíme na ní libovolně dva body F ′ a
F ′′ (což budou ohniska elipsy), pro které platí, že |F ′A| = |F ′′B|. Sestrojíme
dále kružnici k se středem v F ′ a kružnici l se středem v F ′′ tak, že součet
jejich poloměrů je roven 2a. Průsečíky těchto dvou kružnic, body D a E, jsou
body elipsy.

Bodová konstrukce v jistém smyslu odpovídá konstrukci zahradnické, obě
jsou přímým důsledkem planimetrické definice elipsy. Niť natažená od ohnis-
ka k tužce zde reprezentuje poloměr kružnice.

Obr. 15: Bodová konstrukce elipsy
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7.1.3 Trojúhelníková konstrukce

Budeme konstruovat elipsu s délkou hlavní poloosy a, vedlejší b a středem
S.

Sestrojíme hlavní a vedlejší poloosu elipsy a a b, průsečík těchto poloos
označíme jako S (což bude střed elipsy). Sestrojíme kružnici k se středem
v S o poloměru b a kružnici l o poloměru a se stejným středem. Bodem
S pak vedeme libovolnou přímku p. Dostaneme tak celkem čtyři průsečíky
přímky a kružnic. V obrázku jsem vyznačila jen dva z nich, Q a P . Bodem
Q vedeme rovnoběžku n s poloosou b a bodem P rovnoběžku m s poloosou
a. Průsečíkem přímek m a n je bod elipsy E.

Jak si dokážeme, že bod E je opravdu bodem elipsy? Přímka p svírá
s poloosou a úhel φ. Pokud by byl bod S počátkem kartézské soustavy sou-
řadnic, kde hlavní osa elipsy leží na ose x a vedlejší osa na ose y, tak bychom
bod E vyjádřili jako E = [a · cosφ, b · sinφ]. Tyto souřadnice odpovídají
parametrickému vyjádření elipsy.

Obr. 16: Trojúhelníková konstrukce elipsy
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7.1.4 Proužková konstrukce

Budeme konstruovat elipsu s délkou hlavní poloosy a, vedlejší b a středem
S.

Mějme úsečku UV o délce a+b a označme si na ní bod E, který rozděluje
úsečku na úseku a a b. Konec úsečky U se pohybuje po přímce, na níž leží
poloosa b, a konec úsečky V po přímce, na níž leží poloosa a. Bod E bude
opisovat elipsu. Této metodě se říká Proužková součtová konstrukce.

Konstrukci s tyčkou můžeme provést ještě jiným způsobem s názvem
Proužková rozdílová konstrukce. Mějme úsečku UV o velikosti a a vyznačí-
me na ní bod E, který má od U vzdálenost b. Tyčkou budeme pohybovat
tak, že bod U se pohybuje po přímce, na níž leží poloosa b, a konec úsečky
V po přímce, na níž leží a. V bodě E bude tyčka protínat hlavní poloosu a
a bod U bude opisovat elipsu.

Na tomto principu je postaven přístroj elipsograf. Mějme tyčku, která
bude pevně upevněna ve dvou bodech – na kraji a ve svém středu. Oba body
se pohybují po dvou úsečkách, které jsou na sebe kolmé. Neupevněný kraj
tyčky nám vykreslí elipsu. Elipsograf si můžeme snadno sestavit např. z Lega
či z Merkuru.

Obě varianty proužkové konstrukce vycházejí z konstrukce trojúhelníko-
vé. U součtové konstrukce doplníme trojúhelník QEP na obdélník PEQR.
Bodem E povedeme přímku r procházející bodem R a průsečík polopřímky
−→ER s kružnicí l označíme jako U a průsečík s polopřímkou −→AB jako V .
Je zřejmé, že |UE| = |SQ| = a a |EV | = b.

Důkaz k Proužkové rozdílové konstrukci je obdobný, jen místo doplně-
ní na obdélník vedeme bodem E rovnoběžku s SQ a obdobným postupem
dojdeme k důkazu.
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Obr. 17: Důkaz proužkové konstrukce
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7.1.5 Vytvoření elipsy pomocí ohýbání papíru

Na průhledný papír (např. „pauzák‘‘, fólie není vhodná) narýsujeme kruž-
nici, v níž vyznačíme střed a bod uvnitř této kružnice, který není totožný se
středem. Papír ohneme vždy tak, aby ohnutá část kružnice vždy procházela
těmito dvěma body. Po mnoha ohnutích na papíře uvidíme náznak elipsy,
neboť každý ohyb tvoří její tečnu. Je nutno dodat, že tento postup nevede
ke konstrukci elipsy, nýbrž jen k množině tečen, které elipsu „obalují”.

Obr. 18: Návod na ohýbání papíru
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7.2 Hyperbola
7.2.1 Bodová konstrukce

Jako nejjednodušší konstrukci uvedeme konstrukci bodovu, jelikož pří-
mo vychází z planimetrické definice hyperboly, čím bezprostředně navazuje
na látku střední školy. Budeme konstruovat hyperbolu s délkou hlavní polo-
osy a a ohnisky F ′, F ′′.

Sestrojíme úsečku AB, |AB| = 2a, a body F , F ′, které leží na přímce
AB, ale mimo úsečku AB, a zároveň |F ′A| = |F ′′B|. Tyto body jsou ohniska
hyperboly. Zvolíme libovolný bod R, který leží na přímce AB a zároveň
neleží na úsečce F ′F ′′ (na obrázku označen červeně). Sestrojíme kružnici k
se středem v F ′ o poloměru |AR| a kružnici l se středem v F ′′ a poloměrem
|BR|. Průsečíky těchto dvou kružnic,D a E jsou body hyperboly, což vychází
z její planimetrické definice.

Obr. 20: Bodová konstrukce hyperboly
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7.3 Parabola
7.3.1 Bodová konstrukce

I v případě paraboly uvedeme jako nejjednodušší konstrukci bodovou.
Budeme konstruovat parabolu s vrcholem V , ohniskem F a řídicí přímkou d.

Sestrojíme řídicí přímku d, osu paraboly o, vrchol V a ohnisko F (|V F | =
|V d|). Označíme bod D, který je průsečíkem osy o a přímky d. Na polopřímce
−→V F zvolíme libovolný bod R, jímž vedeme rovnoběžku s řídicí přímkou,
označme ji r. Zároveň sestrojíme kružnici k se středem v F , která má stejný
poloměr, jako je vzdálenost bodu R od řídicí přímky. Průsečíky této kružnice
s přímkou r jsou body paraboly.

Stejně jako u elipsy a hyperboly vychází bodová konstrukce paraboly
z planimetrické definice dané kuželosečky.

Obr. 21: Bodová konstrukce paraboly
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8 Kuželosečky v našem životě
Využití kuželoseček nekončí v učebnicích matematiky, ve vědeckých

ústavech nebo ve fyzikálních výpočtech. V této kapitole si ukážeme, kde se
můžeme s kuželosečkami setkat v běžném životě. Zaměříme se na produkty
lidské činnosti, tedy na vynálezy a na architekturu, ale také na některé
přírodní jevy.

8.0.1 Parabolická anténa a radioteleskop

Parabolická anténa (satelit) je tvořena parabolickou plochou. Vlny, které
proudí vzduchem, se od plochy odrazí do ohniska. V ohnisku se nachází
satelitní přijímač nebo anténa. Čím větší by byla plocha satelitu, tím více
vln by byla schopná přijmout. S přibývající plochou ale přibývá náročnost
na seřízení celého zařízení. Parabolická anténa byla vynalezena Heinrichem
Hertzem roku 1887 spolu s objevením radiových vln [PAN].

Parabolická anténa je také součástí radioteleskopů, které sbírají data z
družic, vesmírných sond a také se užívají v radioastronomii (studium ne-
beských těles prostřednictvím rádiových vln). Radioskopy, narozdíl od těch
klasických, nezaznamenají viditelný obraz. Umisťují se co nejdále od měst-
ských center, aby se zabránilo rušivým vlivům [R]. Největší radioskop k roku
2017 je čínský FAST s průměrem talíře 500 m a povrchem složených z 4450
malých trojúhelníčků [F1] [F2].

Na stejném principu stojí některá odposlouchávací zařízení. Ve 20. a 30.
letech byly na pobřeží Británie a také na Maltě postaveny obří betonové
radary, jejichž cílem bylo varovat před blížící se lodí nebo letadlem. Ve své
době byly účinné, ale s ubíhajícími roky se staly zbytečnými. Za prvé se
celkově zvyšoval hluk okolo pobřeží, což vedlo k rušení signálu, ale také se
zlepšovala technologie válečných plavidel a letadel. V tu chvíli, kdy přístroj
detekoval blížící se hrozbu, bylo už z pobřeží vidět, že se něco blíží [BR1]

Obr. 22: Obří betonové radary v Británii
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8.0.2 Žárovka a reflektor

Na opačném principu stojí některé žárovky a reflektory. Z žhnoucího
vlákna umístěném v ohnisku vychází paprsky, které se od parabolické stěny
žárovky odrážejí ven do místnosti.

8.0.3 Teleskop

Již uvedené principy se využívají v optických teleskopech, ve kterých se
často nachází kombinace parabolických a hyperbolických čoček.

8.0.4 Eliptická místnost

Eliptická místnost má podle názvu tvar elipsy. Významná místa v tako-
vém prostoru jsou dvě ohniska. Když se do těchto ohnisek postaví dva lidé,
mohou si povídat klidně šeptem a mezi nimi může být dlouhá vzdálenost
či další lidé v hovoru, stejně se uslyší. Jejich hlas se prostřednictvím vlnění
odrazí od ekliptické plochy a doputuje do druhého ohniska [W46].

Tento efekt využívá např. londýnská katedrála sv. Pavla. Řezy její
kopule mají tvar elipsy a mezi ohnisky prochází lávka a na vzdálenost 30 m
je slyšet šepot z druhé strany [EM]. Takových místností je na světě více a
pro svoje vlastnosti si získaly název – galerie šepotu. Další místa nalezneme
např. v pařížském metru.
Říká se, že taková místnost mohla být v dávných dobách využívána za
cílem odposlechu. Panovník hovořil mezi čtyřma očima s hostem, který
nevědomky stál v ohnisku eliptické místnosti. V druhém ohnisku stála např.
za závěsem osoba, která tajně naslouchala. Jindy se tento efekt objevuje
na místech, kde s nimi nikdo ani nepočítal, a to např. v jeskyních EM.

8.0.5 Zdravotnictví

Vlastností elipsoidu se využívá i ve zdravotnictví. Pacient si lehne
do komory ve tvaru elipsoidu tak, že má poškozený orgán v jeho ohnisku.
Do druhého ohniska se umístí látka, která vyzařuje paprsky odrážející se
o stěnu elipsoidu odrážejí do druhého ohniska, do určeného orgánu.

8.0.6 Oběh planet

Je to možná k neuvěření, že ještě 1 000 let poté, co se v Řecku začaly
objevovat matematické myšlenky o uspořádání vesmíru, si vikingové mysleli,
že se Měsíc a Slunce pohybují, protože je honí vlci [EDDA]. Že se planety
a další nebeská tělesa pohybují po kuželosečkách, objevil německý astronom
Johanes Kepler (1571 – 1630).
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Obr. 23: Vlci honí měsíc
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8.1 Architektura v České republice
Kuželosečky se nevyužívají jen čistě pro své funkční vlastnosti. V

architektuře je nacházíme jako součást staveb, které se snaží na diváka
působit nadčasově, moderně nebo monumentálně. Mnoho takových ar-
chitektonických návrhů vznikalo v 60. letech 20. století, k jejich realizaci
ovšem došlo mnohdy o dekádu později. Počátky architektury zaměřené
na jednoduchost, hru s tvarem a nečekanou geometrii stavby nacházíme v
druhém desetiletí a ve 20. letech 20. století v konstruktivismu a také ve
funkcionalismu. S hledáním takových staveb se omezíme na území České
republiky. Primární cíl kuželoseček v uvedené architektuře je čistě estetický.

Monumentem Jizerských hor je hotel a vysílač Ještěd. Byl postaven roku
1969 a jeho hliníkový plášť má tvar jednodílného rotačního hyperboloidu
[JEŠ1]. Věž je odevšad dobře vidět a jasná geometrie stavby symbolizuje
vršek hory. Věž byla projektována roku 1962 a autory jsou Karel Hubáček a
Zdeněk Partman [JEŠ2].

Obr. 24: Ještěď
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Ještěd se nám jeví jako konstrukčně odlehčený, pravým opakem jsou beto-
nové chladící věže elektráren. Najdeme je např v Elektrárně Třebovice [EL1],
jaderné elektrárně Dukovany nebo ve slavném Temelínu [EL2]. Jejich tloušť-
ka vzhledem k nízké výšce, matný povrch a umístění na prakticky vodo-
rovných pozemcích je tvoří vizuálně těžkopádnými. Důvodů, proč mají věže
tvar jednodílného hyperboloidu a netvoří klasické válcové komíny, je několik.
Široký spodek zajišťuje lepší stabilitu celé konstrukce. A zužující se profil
směrem nahoru zajišťuje rychlejší proudění vzduchu (komínový efekt). Po-
kud by na konci komínu bylo úzké hrdlo, pára by kondenzoval na zužujících
se stěnách komínu. Proto je hrdlo věže naopak rozšířené. Dalším důvodem je
snadná konstrukce, protože jednodílný hyperboloid je přímkovou plochou.

http://

Obr. 25: Chladící věže elektrárny Dukovany
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Zastřešení pavilonu A na Brněnském výstavišti tvoří netradiční oblouk
[W29]. Tato stavba byla dostavena roku 1928 podle návrhu architekta Jo-
sefa Kalouse a prof. Jaroslava Valenty a patří mezi nejvýznamější brněnské
stavby ve stylu funkcionalismu a konstruktivismu. Pavilon prošel několika
rekonstrukcemi, které mimo jiné zahrnovaly zateplování [PA1][PA2]. Zdroje
nejsou jednotné v tom, zda je tvarem oblouku parabola, či řetězovka, neboť
obě křivky si jsou velmi podobné [PA3] W13. W23.

Obr. 26: Pavilon A v Brně
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Kdo bydlí v Praze, jistě nemohl přehlédnout věže kostela Emauzského
kláštera. Po bombardování roku 1945 byla zničena značná část kostela a roku
1968 (projekt je z roku 1960) byly postaveny nové moderní věže navržené ar-
chitektem Františkem Maria Černým. Jejich úkolem je propojit součastnost
a historii. Barevně navazují na světle hnědou omítku kostela a díky struktuře
na svém povrchu, která tvoří obdélníčky, se opticky ztrácí jejich železobeto-
nový charakter. Špice tvarově odpovídají parabole [VEBR].

Obr. 27: Emauzský klášter
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Mnoho střech nízkých staveb náročnějších na šířku se staví se střechou
do tvaru hyperbolického paraboloidu. Záměrem není ani tak funkčnost, jako
vizuální stránka. Příkladem je plavecký stadion v Českých Budějovicích (Bo-
humil Böhm, projekt 1966, realizace 1971). Architektonický záměr harmoni-
zuje s potřebou plavce – místnost působí světle, vzdušně a pružně [VEBR].

Obr. 28: Plavecký stadion v Českých Budějovicích
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Někdy se může stát, že si budova zakládá na svém geometrickém uzpů-
sobení, ale pojmenování neodpovídá matematickým pravidlům. Tak tomu je
u domu s příznačným názvem Elipsa v Radonicích u Prahy (Lucie Kaváno-
vá, 2014). Půdorys domu má být na jakési protažené elipse, což je ale pojem,
který v matematice neznáme [DE1]. Když se na stavbu podíváme, zjistíme,
že její půdorys působí spíše jako ovál.

Obr. 29: Dům Elipsa
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Naopak Základní škola a Mateřská škola Křtiny navržená Karlem Doleža-
lem a Ludmilou Kramolišovou, projekt realizovaý roku 1997, se může pyšnit
svým elipsoidním půdorysem [KŘ].

Obr. 30: Škola Křtiny, pohled shora
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Jako UFO může působit Digitální planetárium v Hradci Králové. Jeho
tvar odpovídá elipsoidu. Bylo navrženo Karlem Schmiedem a postaveno roku
2013. Uvnitř se nachází kruhový sál s ochozem, který umožňuje dobrou orien-
taci a jednoduché přemisťování návštěvníků. Na zaoblený strop se pak pouští
film z projekčních zařízení umístěných na obvodu sálu. Podoba vesmírné lodi
koresponduje s obsahovou stránkou promítaných filmů [DP].

Obr. 31: Digitální planetárium v Hradci Králové
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9 Kuželosečky v malířství
Malíři vkládají geometrii do svých obrazů od nepaměti. Přijde mi,

že člověk v obraze podvědomě hledá řád, nějaké pravidelnosti, které mu
pomůžou obraz komplexně pojmout, ponořit se do něj, pochopit ho. Dílo
pak působí harmonicky. Skrze geometrii nám malíř dává najevo, na co se
v obraze zaměřit – co je v obraze ústřední motiv, a co pouze vedlejší, čeho si
máme všimnout až po chvilce, zda na nás má obraz působit monumentálně,
či jako místo samo pro sebe atd.

Kompozice obrazu je tvořená nesčetnými geometrickými útvary –
trojúhelníky, diagonálami, zlatým řezem, ale v neposlední řadě také kuže-
losečkami. K rozboru jsem vybrala jen určitá období, ve kterých je funkce
kuželoseček v malířství jasně daná. Budou to pozdní renesance, baroko,
romantismus a symbolismus.

Při analýze obrazů zu těchto období jsem vypozorovala následující
funkce kuželoseček:

Kružnice : Kružnice je dokonalá, značí řád a vyrovnanost. Jasně
ohraničuje určitý děj, zaměřuje nás do svého středu, nedovolí nám utíkat
pryč. Tato vlastnost se hodí pro figurální scény, kdy se zaměřujeme pouze
na dění v obraze. Kružnice také někdy vybíhá z obrazu, ale podvědomě jí
vidíme i vedle plátna. Domyslíme si tedy nejbližší okolí, ale neutíkáme pryč
a zůstáváme ve středu dění.

Elipsa : Elipsa stále ohraničuje určitý prostor, ale není tak dokonalá
jako kružnice. V mnoha dílech se pojí s reprezentací emocí. Malíři inspirující
se antikou a racionální renesancí jí ve svých dílech prakticky nevyužívají.
Elipsa dodává obrazu dynamiku, pohyb a do jejích ohnisek se někdy vkládají
významné prvky v obraze. Ve většině případů nevybíhá z obrazu ven,
protože pro člověka je náročné si podvědomě domyslet, jak vypadá mimo
obraz.

Parabola : Parabola vybíhá z obrazu ven, otvírá nám další rozměry
díla. Používá se nejčastěji v krajinomalbě ze dvou důvodů. Prvním čistě
kompozičním důvodem je to, že krajinář nechce, aby divák zůstal u samot-
ného vyobrazení. Krajina má působit jako široká, nekonečná, silná a mocná.
Druhým důvodem je fakt, že právě příroda v sobě skrývá nespočet parabol
– v ohybech stromů, na vrškách hor atd.

Hyberbola: Při analýze obrazů jsem zatím narazila na jedinou hyper-
bolu a to v obraze současné malířky Kláry Sedlo. Možná je pro člověka těžké
si hyperbolu v obraze najít, takže jí malíři nevyužívají.

Ještě musím varovat potencionální analyzátory obrazů před oválem.
Ovál není kuželosečka, nemá geometrické vyjádření. Vyskytuje se hojně
v architektuře, ale někdy také v malířství baroka. Při zkoumání si tedy
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musíme dát pozor, abychom ho nezaměnili s elipsou.

Nyní si představíme vybrané umělecké styly co se týče kuželoseček. Ke
každému období jsem vybrala několik obrazů, které jsem zanalyzovala, a vy-
psala nejzajímavější postřehy co se týče kuželoseček. V některých rozborech
vycházím ze svých článků5

5 Košťáková Sára. Rembrandt van Rijn -– Belshazarova hostina. Nota nebe. Praha 6:
Družstvo Opus V.D.I., 56/2015, str 32–33.

Sára Košťáková. Emoce a příběhy v obrazech Carlose Schwabeho. Nota nebe. Praha 6:
Družstvo Opus V.D.I., 57/2016, str 32–3.

Sára Košťáková. Caspar David Friedrich a jeho mystická krajina. Nota nebe. Praha 6:
Družstvo Opus V.D.I., 56/2015), str 28–2.

Sára Košťáková. Průšvihář Caravaggio a jeho Salome. Nota nebe. Praha 6: Družstvo
Opus V.D.I, 57/2016 32–33.
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10 Pozdní renesance
Obrazy z doby pozdní renesance jsou velmi zajímavé na rozbor. Většina

z nich totiž stále nese renesanční řád co se týče osové souměrnosti a sou-
hry kružnic a trojúhelníků. V mnohých dílech ovšem najdeme jako novinku
elipsu, která je v kompozici precizně zabudována. Jako reprezentanta pozdní
renesance jsem vybrala Caravaggia.
Do stejného období se také řadí manýrismus, který byl své době byl považo-
ván za úpadkový sloh. Malíři byli vzdělaní v principech vrcholné renesance,
ale do obrazů vkládali něco svého, osobitého. Narušovali tak ideál krásy teh-
dejší doby. Některé zdroje považují Caravaggia za jeho představitele. Všechny
tyto tendence daly základ baroku.

10.1 Caravaggio – Večeře v Emauzích
Renesančního malíře Caravaggia (1571 – 1610) bychom nejlépe charakte-

rizovaly přízviskem divoká povaha – dobrodružný život. Provázela ho pověst
rváče a vznětlivého člověka. Několikrát se dostal do středu rvaček. Žaloba
za útok klackem, zranění mečem, urážka na cti, vyhrožování zbraní, uraže-
ní dámy, zpohlavkování a další excesy vyústily v to, že byl umělec zatčen.
Po úniku na Maltu byl pro svůj talent prohlášen Maltézským rytířem, ale
kvůli hádce a opětovnému zatčení mu bylo vyznamenání odebráno.

Caravaggiova povaha se odráží v mistrovských dílech. Malíř si za modely
vybíral lidi z ulice, jako byly cikánky nebo prostitutky. Snažil se o precizní
zachycení reality. V obrazech využívá tzv. tenebrismu , prudkého kontrastu
světel a stínů.

Obr. 23: Večeře v Emauzích
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Máme před sebou dílo s názvem Večeře v Emauzích z roku 1601. Námět
vychází z Lukášova evangelia, kde vzkříšený Ježíš večeří se dvěma učedníky
a nechává se jimi poznat. ˇ

Ústřední postavou je Ježíš. Okolo něj je soustředěné do kružnice (bílá)
všechno dění. Tato kružnice rámuje postavy učedníků a dolní kraj obrazu je
její tečnou.

Dalším ústředním prvkem je elipsa okolo stolu. Její pravé ohnisko leží na
okraji stolu, druhé se nachází na vínu, symbolu svatého přijímání. Když si
tuto elipsu vyznačíme, najednou už to nepůsobí, jako by Ježíš jenom kázal.
Nyní se dívá doprostřed stolu a rukou kyne směrem k pokrmu. Jídla leží pod
hlavní osou elipsy. Tečny z hlavních vrcholů elipsy (růžová) nám opět rámují
hlavní dění, Ježíšův proslov nad stolem.

Pokud z elipsy vedeme zelené tečny protínající prodlouženou hlavní po-
loosu a vedlejší poloosou, vzniknou nám přímky charakterizující diagonály
v obraze. Všechny protínají učedníky a určují jejich náklon či rozpřažení.
Jedním z průsečíků tečen je Kristus.

V díle můžeme pozorovat také další čtyři významné kružnice (oranžové).
Dvě větší určují vyoblení učedníků proti Ježíšovi. Dvě menší charakterizují
kompozici v rozích. Na obou leží průsečík zelených tečen elipsy a její pro-
dloužené hlavní poloosy. Zároveň mají bod dotyku s jejími shaperůžovými
tečnami. Všechny čtyři kružnice jsou souměrné podle vedlejší poloosy elipsy
(růžová) a ty na pravé straně mají středy v okraji obrazu.

Caravaggio nám nachystal ještě jednu kompoziční hříčku – pokud bychom
vedli bílou a levou horní oranžovou kružnicí tečnu s průsečíkem ve vedlejší
poloose elipsy, tak se nám tyto tečny protnou v bodě. Uděláme-li bodem
rovnoběžku s hlavní poloosou elipsy, dotkne se vzniklá přímka elipsy přímo
v jejím horním vrcholu!

Jakou zvláštní funkci krom formování obrazu tyto kružnice mají? Člověk
má přirozenou schopnost domýšlet si okolí obrazu – co by se dělo za hranicí,
kam už nás malíř nepustil. Právě tyto čtyři kružnice nám otevírají prostor
fantazie. Na jejich místa si podvědomě dosazujeme, jak by se scéna rozvíjela
dál.

Caravaggio se označuje za předchůdce baroka, někde dokonce i jako jeho
raný představitel. To si můžeme krásně ukázat i na tomto díle. Obraz je pre-
cizně geometricky uspořádaný, jistě bychom v něm našli ještě další kružnice a
trojúhelníky. Významným prvkem je ovšem právě ta jediná elipsa, která dává
dílu nový rozměr. Díky ní cítíme z obrazu novou dynamiku, nový rozměr.
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Obr. 24: Večeře v Emauzích – rozbor
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11 Baroko
Jestliže bychom renesanci charakterizovali pojmem rozum, k baroku

by neodmyslitelně patřily emoce. Svou citovostí a otevřeností se baroko
stalo uměleckých slohem pro všechny společenské vrstvy. K baroku také
jednoznačně patří pohyb a dynamika. Tyto vlastnosti jsou konstruovány
nejen šerosvitem, vráskami v obličeji nebo dramatickými náměty, ale také
kompozicí, která obsahuje elipsy. Na rozdíl od manýrismu a renesance tyto
kuželosečky nejsou pevně uchyceny – působí, že se mohou pohnout, zvětšit,
zploštit. Nemysleme si ale, že jakožto protiklad renesance jsou barokní
obrazy bez řád. Oproti 19. století a moderním tendencím je v dílech složitě
propracovaná kompozice.
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11.1 Rembrandt van Rijn – Belshazarova hostina
Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) namaloval Belshazarovu hostinu roku

1635. Jedná se o velkolepé dílo znázorňující hostinu na dvoře babylonského
panovníka v době izraelského zajetí. Svou velkolepostí měla hostina ukázat
nedobytnost Babylonu, jako nádobí se použily zlaté a stříbrné kusy z doby-
tého jeruzalémského chrámu. Při oslavě se vzývalo množství božstev a tím
se nádoby znesvětily. Oslavu ale něco přerušilo. Scénu si nejlépe popíšeme
pomocí textu z Daniel 5, 5 – 6: „ V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky
a něco psaly na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zá-
pěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho
naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe.“ Na stěně se
objevil nápis Mene tekel, tekel ufarsin, který ohlašoval záhubu babylonského
království a královu smrt.

Obr. 26: Belshazarova hostina
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Belshazar je uprostřed dění, vyděšeně sleduje nápis na stěně. Hosté jsou
také zděšeni, ale text se jich přímo netýká. Mají strach jen z této situace,
král ovšem vidí dál. Neděsí ho ani tak moc píšící ruka, jako obsah nápisu.
Sice ho ještě nezná, ale jistě ví, že to nějak souvisí s izraelskými zajatci a
jejich mocným Hospodinem. Vyobrazení hosté jsou od sebe odděleni elipsami.
Ve středu je král, růžová elipsa odděluje dvě ženy, modrá muže a zelená opět
ženu. Pokud by se okraje obrazu rozšířily, další elipsy by vytvořily jakýsi
terč, v jehož středu by byl Belshazar.

Obr. 27: Belshazarova hostina – elipsy
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V díle nacházíme další elipsy, které nám tentokrát neoddělují prostor,
ale upozorňují na důležitá místa. Všechny vodorovné elipsy značily chování
a náladu hostů. Např. vodorovné elipsy v dolní části obrazu ukazují na zlaté
nádoby, které jsou ve zděšení vylity. Svislé elipsy nabývají úplně jiného cha-
rakteru. Odkazují na vyšší moc. Elipsa napravo ohraničuje nápis na stěně,
elipsa vlevo zase temné neproniknutelné mraky v pozadí, v nichž se ukrývá
Hospodin. Všechny tyto menší elipsy tvoří rovnoběžník, který spolu s králo-
vým rozpažením umocňují diagonální kompozici díla.

Obr. 28: Belshazarova hostina – rovnoběžník
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Mistrovské podání tohoto obrazu dokazují ještě tři paraboly, které jsou
v obraze zakomponovány. Všechny ohraničují krále a jsou určeny jeho rozpa-
žením. Pokud si vnitřek parabol ztmavíme, zůstane světlý jenom král. Máme
pocit, jakoby se hosté od krále odkláněli a odvraceli, jako by to byla právě
jeho chyba, že se babylonská říše dostala do záhuby. Král se zároveň odvrací
od píšící ruky, má z ní respekt.

Obr. 29: Belshazarova hostina – paraboly

Všechny tyto triky jsou příčinou toho, že na nás dílo tak silně působí.
Díky nim je hlavním aktérem právě Belshazar. Přestože má bohatství a moc,
tak stejně není nejsilnější. Je tu ještě něco výš, je to Bůh, který může kdykoli
vstoupit do dění a nabourat všechny jistoty.
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11.2 Guido Reni – Křest Krista
Dalším barokním maířem je Guido Reni (1575 – 1642). Zaměřoval se

na biblické náměty, jeho obdivovatelem byl např. papež Pavel IV. Podíváme
se na jeho obraz Křest Krista z roku 1623. Na plátně vidíme Ježíšův křest.
Jan Křtitel se napřahuje nad Kristovu hlavu a polévá jí. Z nebes se snáší
holoubek – Duch svatý. Na okraji řeky sedí dva andělé a nalevo stojí postava
držící Kristovo roucho.

Obr. 30: Křest Krista
Základním stavebním kamenem obrazu je trojúhelník (žlutá) vedoucí

ze spodních krajů do středu horního okraje obrazu . Jeho ramena postihují
ty nejdůležitější prvky v díle – Ježíše a Jana (a zároveň kopírují postavení
jejich těl), křtící nádobku a holoubka.
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Na trojúhelníku navíc leží dva významné body – ohniska červené elipsy.
Obě ohniska pronikají hlavami mužů a jsou souměrná podle osy obrazu (čer-
ná). Červená elipsa lemuje scénu kolem obličeje ženy nalevo, jde přes Kris-
tovo levé předloktí a volně přechází na předloktí anděla, dále protíná tmavší
valér na Janových žebrech, opisuje sklon pravého stromu a nahoře protíná
holoubka.

Druhou elipsou je zelená křivka okolo andělů, která obkresluje Kristův
předklon a dotýká se Janova těla. Má vnitřní bod dotyku s červenou elipsou.

Dramatično do díla přináší oranžová elipsa, která je oproti předešlým na-
kloněná. Ohniska má ve Spasitelově břichu a na Janově žebru v místě, kudy
prochází červená elipsa. Opět definuje Kristův předklon, sveze se po Křtite-
lově levé ruce a zastaví padající červený plášť jednoho z andělů.

Každá z elips formuje různé dějství – červená křtění a sestoupení Ducha
Svatého, oranžová harmonii a svatost těl Ježíše a Jana a zelená dohled
andělů.

V obraze můžeme postřehnout také několik kružnic. Oranžová kružnice
má střed má v ohnisku oranžové elipsy, v Kristově pupku. Přejíždí opět
po křticí nádobce, sveze se přes Janovo tělo, dále po kraji červeného pláště
a nakonec projede nohou krajní ženy. Je vidět, že žádný detail v obraze není
náhodou, jak ukazuje tato noha. Není výrazná jen kvůli kontrastu valérů, ale
i díky tomu, že se v ní protíná tato kružnice i stěna základního trojúhelníku.

Za zmínku stojí i velká tmavě modrá kružnice napravo nahoře, která nám
ukazuje, jak moc je otevřený průhled na nebe v pozadí. Opět tu není jen tak
omylem – prochází všemi ohnisky všech tří elips. První je Kristova hlava,
druhé hlava pravého anděla a třetí Janovo žebro, kudy nám procházela už
i červená elipsa. Střed této kružnice je lehce nad pravým stromem, přesně
tam, kde končí jeho pomyslná linie. K čemu je tato na první pohled bez-
významná křivka, když je tam precizně zakomponovaná do obrazu? Stejně
jak tomu bylo u Caravaggia, Reni nám dopřává fantazírovat, co se asi dě-
je za pravým stromem, jak pokračuje celá scenérie. Bude na obzoru město,
Jeruzalém? Nebo třeba moře? Bez této kompozice by se nám průhled uzavřel.

Poslední tři kružnice se týkají všech rukou, které mají otevřené gesto.
Jestliže opíšeme křivky, které udávají, dostaneme pokaždé světle modrouá
kružnici. V případě levé postavy a pravého anděla je tato kružnice malá, ale
v případě Jana Křtitele utvoří velkou plochu. Proto prochází středem levé
malé kružnice a protne nám křtící nádobku.

Miska s vodou byla tedy protnuta již třikrát. Díky tomu na ní při prvním
pohledu upneme zrak, neztratí se. Stejně tak to je s holoubkem, Duchem
svatým. V nízkém a barevném kontrastu by jinak zanikl.

Elipsy v díle tvoří pohyb, dynamiku, odlehčenost. Všechny se nacháze-
jí uvnitř obrazu, žádná z něj nevykročí ven. Kružnice umístěné především
k okrajům obraz jaksi uzemňují, dávají mu řád a statiku. Proto na nás dílo
tak dobře působí. Cítíme z něj harmonii, ale zároveň emoce. To je důvod,
proč je tato malba Guida Reniho považována za mistrovské kompoziční dílo.

51



Obr. 31: Křest Krista – rozbor
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12 Romantismus
Emoční baroko následoval klasicismus, který si liboval v rozumovosti

a statičnosti. Na počátku 19. století ho vystřídal romantismus, který se
opět zaměřuje na emoce. Inspiraci a citovost hledá v přírodě. Člověk je
oproti její síle nicotný, bezbranný. To odráží obavy, strach, zoufalství, ale
i fascinaci. Jelikož je typickým romantickým dílem krajina, která ukazuje
svou šíři, sílu a velkolepost, nalézáme v obrazech nespočet parabol. Jako
krásný příklad oslavy přírody a její moci jsem vybrala Závrať od Caspara
Davida Friedricha. Úplně jiné zpracování krajiny má John Constable, který
harmonicky propojuje klidnou atmosféru, s mohutnými stromy, pohyblivým
mračnem a s lidskou činností.
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12.1 Caspar David Friedrich – Křídové útesy na Ruja-
ně

Caspar David Friedrich (1774 – 1840) byl německým romantickým malí-
řem, který se zaměřoval na krajinomalbu [W20]. Jeho krajinky působí mystic-
ky, vizionářsky. Friedrich sám byl křesťan a v dílech se snažil zobrazit lidskou
nicotnost proti Božímu stvoření. Friedrichovo dílo skýtá nesmírnou kvalitu.
Pro nás má navíc geometrický význam. V každém díle nalezneme alespoň
jednu parabolu. Parabola vyčnívá z obrazu, táhne nás někam ven. To vedle
temné barevnosti a duchovních námětů podporuje mystično v umělcových
obrazech.

Obr. 32: Křídové útesy na Rujaně
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Obraz Křídové útesy na Rujaně (1818) je velmi působivý. Vtahuje nás
na okraj srázu, málem přepadáme na ostrá skaliska až dolů do vody. Stromy
se klátí a postavy se jen tak tak drží, aby nespadly. Obraz nemá žádnou
statiku, vše se bortí a padá.

Pro matematika není těžké odhadnout, že toto dílo si zakládá na para-
bole. Parabolou je skoro všechno. Okraj srázu, postavy, skála... Každý bílý
výstupek je tvořen malou parabolou. Do obrazu jsem zaznamenala samozřej-
mě jen něco, protože by se v takové síti nedalo vyznat. Zajímavé je, že každá
parabola směřuje buď ven z propasti, nebo do jejího středu. To umocňuje
pocit závratě, který při pohledu na obraz máme.

Všechny Friedrichovy obrazy jsou naprosto jedinečné. Pohybují se na po-
mezí romantismu a symbolismu, které v té době ještě ani neexistoval. Čtenář
si sám může najít další umělcovy obrazy a hledat v nich paraboly a jejich
kompoziční začlenění do obrazu.
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Obr. 33: Křídové útesy na Rujaně – rozbor
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12.2 John Constable - Salisburská katedrála od bis-
kupského areálu

Anglický krajinář John Constable (1776 – 1837) se řadí do stylu romantis-
mus. Jeho obrazy perfektně kombinují monumentalitu s poetičnem. Přestože
se dnes řadí mezi významné umělce, ve své době slavný nebyl a žil v chudobě.
Později se stal inspirací pro revoluční směry jako byl impresionismus nebo
pointilismus.

Obr. 34: Salisburská katedrála

V malbě je vyobrazena Salisburská katedrála, jedna z nejkrásnějších ka-
tedrál v Anglii. Majestátní stavba se tyčí skrz průhled mezi vysokými stromy
přes klidnou tůňku. Cítíme, jak listy prochází mírný vánek. Nalevo máme dvě
postavy. Muž ukazuje na katedrálu, ale také může jen gestikulovat při roz-
hovoru.

Z obrazu cítíme zvláštní dynamiku. Nejedná se o rozrušení, které vní-
máme z barokních obrazů s dramatickými scénami. Stromy se otáčí podle
zvláštních útvarů. Možná by se na první pohled zdálo, že se jedná o kruho-
vou kompozici. To by na nás ale obraz působil čistě racionálně. Tak o jaký
útvar se jedná?

Obrazec, který stromy tvoří se skládá z více křivek stejného druhu. Tou
křivkou je právě parabola. Na obrázku můžeme vidět ty nejvýraznější z nich.
Ve skutečnosti je jich v díle samozřejmě víc. Každý kousek zeleně využil malíř
k tomu, aby mu obraz „ hrál” do požadované kompozice.

Paraboly jsou velmi dynamické. Snadno by se mohlo stát, že by obraz
působil roztříštěně, zmateně. Chyběla by mu statika. Čím Constable dosáhl
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toho, že se obraz nerozpadl?
Pokud spojíme ohniska několika parabol (jak jsme učinili na obrázku),

vzniknou nám jakési schody (modrá). Jejich stupně jsou na sebe vzájemně
kolmé a příslušné strany rovnoběžné. Pokud spojíme ohniska zbývajících vy-
značených parabol, vznikne nám úsečka (fialová) která je také rovnoběžná se
sérií úseček schodů. Paraboly jsou tedy v obraze pevně uchycené.

V obraze vidíme mnoho výrazných vertikál a diagonál. Jsou tvořeny jak
katedrálou, tak vodou, trávou nebo třeba zábradlím mostku. Na ně nava-
zují ohniska parabol. Pro ukázku jsme v obrázku pět z těchto návazností
vyznačili.

Pevně ukotvené paraboly a propojení s vertikálami a diagonálami vytváří
perfektní kompozici, která je dynamická a statická zároveň.

Obr. 35: Salisburská katedrála – rozbor
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13 Symbolismus
Symbolismus je neobyčejný umělecký směr konce 19. století, který

je pro mnohé těžko čitelný. Již podle názvu si zakládá na symbolech,
mystických tématech, tajemnu a ponoření se do světa snů. Při pozorování
těchto obrazů by se měl člověk zaměřit na to, co vidí za obrazem.
Co se týče kuželoseček, záleží na stylu tvorby každého malíře. Cíl obrazů
je společný, každý umělec chce přenést diváka do jiného světa – forma
vyjádření je už velmi různorodá. Kuželosečky se objevují u malířů, kteří
drží navyklé pravidelnosti v konstruování obrazu, jako jsou kromě níže
uvedených např. Arnold Böcklin, Jacek Malczewski nebo Gustave Moureau.
Více intuitivní členění obrazu s jednoduchým rozmístěním najdeme u umělců
jako je např. Odilon Redon.
Symbolismus byl od 90. let 19. století velmi ovlivněn secesí, proto v někte-
rých dílech nalézáme stejné prvky – kombinace kruhu s rovnými liniemi,
jemné florální motivy nebo krásnou, a zároveň nebezpečnou ženu.
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13.1 Carlos Schwabe – Smrt hrobníka
Vypravěčem a malířem zároveň byl švýcarský malíř Carlos Schwabe (1866

– 1926). Schwabe se v obraze zaměřoval na detail, vkládal do obrazů nespočet
symbolů, kterými pomáhal divákovi k pochopení obsahu . Na první pohled
se malba může zdát ilustrací, ale při delším studování se nám z díla začne
vynořovat příběh. Díky implicitnímu znázornění klíčových momentů v obraze
se začneme při čtení obrazu ponořovat do svého podvědomí, do snu.

Obr. 36: Smrt hrobníka

Smrt hrobníka z roku 1900 je krásným příkladem umělcova smyslu
pro mystiku. Toto symbolistní díl s prvky secese znázorňuje hrobníka, nad
nímž se objevil anděl smrti, který si ho chce odnést. Čas se najednou zastavil,
což nám symbolizuje nedotčený sníh a ušlechtilost celého výjevu. Kloubí se
tu smrt s krásnem.
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Malba s diagonální kompozicí se skládá ze dvou elips (růžová a fialo-
vá). Obě krouží kolem dynamických křídel. Jako by anděl perutěmi vtahoval
hrobníka přímo k sobě. Tvar elips podporují větvičky vrby. Důležitou pozici
tvoří ohniska fialové elipsy. Tyto body má právě na hlavě obou aktérů. Jejich
spojnice značí pohled hrobníka a anděla.

Starcovy rozpřažené ruce jsou do obrazu také zakomponovány v určitém
řádu. Pokud povedeme přímku podél kosti levé ruky, dostaneme dotyk s fia-
lovou elipsou. Přímka z kosti pravé ruky zas protne hlavu anděla v ohnisku
fialové elipsy.

Oproti vyděšenému hrobníkovi, kterému můžeme vyčíst dlouho řádku po-
citů, se nám anděl zdá naprosto bezcitný. Chladný a čistě racionální, navozuje
pocit nevyhnutelnosti. Malíř zde využil odkazu na renesanci. Ušlechtilá tvář
ženy, čelenka a stočený cop, složitá drapérie volného oděvu, to vše známe z
dob kolem roku 1600. Tento odkaz naznačil i geometricky – anděl je formován
kružnicí se středem v tajemném zeleném světle v jeho ruce.

Ve svislých liniích větví a anděla v kružnici vnímáme secesní vlivy.
Na rozdíl od starých mistrů jako jsou Caravaggio nebo Rembrandt v tom-

to obraze mnoho jasně viditelných zákonitostí nevnímáme. Byl Schwabe jen
„horší” malíř? Nikoli. Umělec nechtěl divákovi dopředu ukázat, čeho si má
kde všimnout a jak si to vyložit. Nechává ho, aby si v díle hledal jednotlivé
symboly sám. Základními křivkami a přímkami naznačí hlavní děj v obraze,
zbytek už je na pozorovateli. Dílo pak působí do hloubi naší duše, nechává
nás hledat odpovědi podle svých prožitků a cítění, a to je základní myšlenkou
uměleckého směru symbolismus.
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Obr. 37: Smrt hrobníka – rozbor
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13.2 Giovanni Segantin
Giovanni Segantini (1858 – 1899) byl italský malíř. V malbě se věnoval

propojení alpské krajiny s nádechem symbolismu. Zajímavý barevný efekt
v jeho obrazech tvoří technika zvaná divisionismus – umělec vedle sebe ma-
luje proužky různých barev, které pak z dálky vytvoří barvu úplně jinou.
Segantini dále pro efekt vkládal do obrazů např. zlaté kousky.

Obr. 38: Mrtvý srnec

Námět v obraze Mrtvý srnec (1892) je jasný – na seně leží mrtvý srnec.
Na první pohled působí obraz klidným dojmem – zvíře už má po starostech,
stáj a seno vzbuzují pohodovu atmosféru. Stačí ale pár dalších sekund a
obraz se začíná hýbat. Seno čím dál tím rychleji rotuje. Srncovo tělíčko leží
napřažené, svaly jsou ztuhlé, ale zvíře se začíná kývat ze strany na stranu,
dopředu, dozadu. Následuje ho i růžový stín. Jak je možné, že malíř vytvořil
tak působivý efekt? Jaký trik do obrazu zakomponoval?

Když si si seno necháme na chvíli točit před očima, všimneme si, že tvoří
elipsu (červená), která vede přes srncovy zadní nohy a tělíčko k hlavě. Před-
ní hrudník a lýtka předních nohou zvířete tvoří hlavní poloosu této elipsy,
stehna předních nohou a spodek hrudníku udávají vedlejší poloosu. To ovšem
není jediná elipsa, kterou v obrazu nacházíme. Další velmi výrazná elipsa je
vedle srncovy hlavy a druhý je pod jeho břichem fialová. Obě kuželosečky
mají svou hlavní poloosu na hlavní poloose červené elipsy.

Nyní se podíváme na sklon srncova těla. Na zadním stehně vidíme zá-
hadný hnědý puntík. Je to jen náhoda, nebo dokonce omyl, nebo se jedná
o tajemný bod s hlubokým významem? Druhá možnost je kupodivu správ-
ná. Veďme puntíkem dvě černé tečny k červené elipse. Obě nám udávají
směry srncova těla. A to není vše. Pokud povedeme z levého vrcholu elipsy
zelenou rovnoběžku s levou černou tečnou, vznikne přímka, která je tečnou
našich malých elips! A co kdybychom nyní zkusili vést přímku danou hnědým
puntíkem a průsečíkem zelené tečny s velkou elipsou? Vznikne tak kolmice
na hlavní poloosu. Zkusíme si nyní žlutou přímkou udat směr fialového stí-
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nu za srncem. Je to opět rovnoběžka s levou černou tečnou udávající směr
srncova těla.

Seno se skládá z mnoha kousků, každý je jinak barevný. Při delším dívání
náš mozek nedokáže vnímat snítka po jednom, ale ani jako jeden celek, pro-
tože celek netvoří. Jednou vidíme elipsu tak, a podruhé zas jinak, a proto se
nám seno hýbe před očima. Právě z toho důvodu, že srnec je pevně připoután
na poloosách elipsy a je s ním spoutaný i jeho stín, pohybuje se na seně jako
celek, nikoli jen jeho části.

Obr. 39: Mrtvý srnec – rozbor
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13.3 Klára Sedlo
Klára Sedlo (*1993) je současná malířka, studentka pražské AVU v ate-

liéru profesora Rittsteina. Při své tvorbě se silně koncentruje na realistickou
malbu, kompozici a funkci valéru. Tímto je poměrně ojedinělá mezi dnešní-
mi umělci, protože většina malířů pracuje s redukcí a intuitivními postupy.
Sedlo nejprve napadne vize obrazu, který si tužkou nebo barvou naskicuje.
V té nachází geometrické vzorce, které někdy ještě více upřesní a napomůže
jim.

Malířka sama říká: S geometrií obrazu jsem samozřejmě seznámena, a tak
jí tam vkládám intuitivně a intuitivně i posouvám jednotlivé prvky – dokud
nemám pocit, že na tomhle místě to tam patří. Nic víc, nic míň, musí mi to
tam zaklapnout, i když vědomě nemusím ani vědět proč. Až o minutu nebo
dny či týdny později zjistím, že právě díky tomu jsem vytvořila hyperbolu.

Kuželosečky a další křivky (nejčastěji spirála) mají v obraze jak čistě
plošnou funkci, vytvarování kompozice, tak modelují stereometrický prostor
v obraze.

Sedlo vychází ze symbolismu, proto jsem jí zařadila do této kategorie.
Ve svých nejnovějších dílech se soustředí na kontrast povrchního kýče a hlu-
bokých emocí. Reaguje tak nejen na vlastní prožitky a životní zkušenosti, ale
i na současnou uměleckou scénu.

Obr. 40: Hrdinka

Skica k obrazu Hrdinka (2017) znázorňuje touhu, která vytahuje tělo z
hlubin povrchnosti, kýče. Ženina bezvládnost a úzkost symbolizuje fakt, že
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nechce poznat pravdu, a tak se upíná k něčemu jednoduchému a povrchnímu,
což může být právě obklopování se kýčem, anebo upnutí se na jednoduchý
řád. Škrcení evokuje její zakázanou sexualitu, která je považovaná za něco
špatného, ale pro ženu je skutečná.

Přestože se jedná o skicu a na obraze nejsou všechny detaily, můžeme
si ho rozebrat po kompoziční i barevné stránce. Obraz se ovšem neskládá
ze soustavy trojúhelníků, kružnic a několika elips, jak bychom u figurální
kompozice očekávali. Je tvořen hyperbolami a kosočtverci, případně dalšími
složitějšími útvary.

Nejvýraznější hyperbola vede přes ženin pas a kopíruje postavené její-
ho těla. Její funkce v obrazu je jasná – jakoby od ženy odhrnovala plyšáky,
podporovala její rozkročení a pomáhala jí vytáhnout se z okna ven. Důraz
na světlé tělo není tvořen jen valérově, ale také touto křivkou. Když si na-
rýsujeme do obrazu vedlejší osu hyperboly, zpozorujeme, že kopíruje ženin
sklon a prochází přesně středem jejího těla. V oblasti břicha se nám objevuje
kosočtverec – znak ženského pohlaví. Tento symbol malířka vkládá do svých
děl často úmyslně, v tomto případě však šlo o práci podvědomí. Kosočtverec
částečně kopírují rozpažené paže a spojnice rukou s koleny.

Průhled oknem je tvořen jakýmsi nepravidelným osmiúhelníkem, jehož
dva vrcholy hyperbola protíná. Přes ženin pas bychom mohly znázornit další
hyperboly, které by útvar protnuly v jiných vrcholech.

Druhou významnou hyperbolou v obraze je ta, která vede přes mužovu
paži. Odděluje ženin krk od jejího těla, umocňuje škrcení a vytažení z prosto-
ru povrchnosti. Kosti v mužově paži reprezentují asymptoty této hyperboly.

Kromě vyznačených obrazců bychom na obraze našly další hyperboly a
kosočtverce. Něco by tvořilo ženino rozkročení, další hyperbola by vedla přes
její paže a ramena, mužův zátylek by také tvořil hyperbolu. Do obrazu jsem
je nezaznamenala, protože se jedná jen o skicu a význam těchto křivek tudíž
není tolik patrný a ani geometrie obrazu není ještě přesná.

Nyní se dostáváme k funkci hyperbol v obraze z hlediska prostoru. I zde
malířka lemuje místnost kuželosečkou – stěny a koberec tvoří asymptoty,
jednotlivá ramena hyperbol se ohýbají přes hračky, ve kterých mají vrchol.
Netradiční postavení figurek je tedy krom výrazových funkcí namalováno
pro dodání geometrie prostoru. V takovém uspořádání by se hromada hraček
v reálném světe ihned zhroutila. Zajímavým prvkem je také koberec se vzorem
hyperbol.

Klára Sedlo je jedna z mála současných malířů, kteří tak precizně pracují
s kompozicí a dodávají obrazu příběh. Pořádá přednášky na téma Proč by
měl malíř umět malovat a dokáže podrobně rozebrat cíle své tvorby. Tvrdí,
že vzdělání je nutnou součástí malířské tvorby, pro což mnoho jejích kolegů
nemá pochopení. Klára Sedlo tvrdí, že jí vzdělání na gymnáziu v oblasti
matematiky pomáhá při tvorbě. Bez znalosti kuželoseček a jejich vlastností
by prý umění mohla dělat, ale bylo by mnohem méně kvalitní. Kdyby neznala
pojmy jako parabola, hyperbola apod., nemohla by je do obrazů intuitivně
vkládat.
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Obr. 41: Hrdinka – rozbor
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14 Závěr
Cílem práce bylo přiblížit středoškolákům kuželosečky v modernizované

a srozumitelné podobě a seznámit je s jejich použitím v reálném životě.
Na začátku práce jsem představila elipsu, parabolu a hyperbolu jako řez

kuželové plochy. Jako motivaci jsem předvedla postup umělce A. Dürera
při řezu kuželové plochy, kdy mu vznikl vejčitý útvar. Uvedla jsem znění
Quételet–Dandelinovy větu i s důkazem a ukázala propojení školských pla-
nimetrických definic s řezem kuželové plochy a objasnila vlastnosti ohnisek.
Představila jsem Apollonia z Pergy a předvedla jeho postup odvození cha-
rakteristických vlastností kuželoseček a jejich názvů. K přiblížení zajímavých
vlastností těchto křivek jsem vybrala několik konstrukcí elipsy, paraboly a
hyperboly, které mají snadno pochopitelný princip. Jako další zajímavost
jsem uvedla a dokázala rouzvinutí elipsy vzniklé řezem válcové plochy do si-
nusoidy.

Praktickou ukázku kuželoseček jsem vybrala několik výtvorů lidské čin-
nosti, které mi přišly pro středoškoláka běžně známé (např. teleskop), anebo
naopak působily nadmíru zajímavě (např. betonové radary na pobřeží Bri-
tánie). Jako ukázku z přírodních jevů jsem vybrala oběh nebeských těles na
dráze elipsy.

V architektuře jsem se zaměřila na Českou republiku z důvodu, že by
mladý člověk mohl osobně znát vybrané stavby a mohl se je rozhodnout
navštívit. I vybraná období z nedávné minulosti měla svůj důvod – stavby
jsou vizuálně výrazné, a při studiu na střední škole je jim zpravidla dáno
méně prostoru, než např. stavbám barokním.

V závěru práce jsem se podívala na dějiny výtvarného umění a hledala
v jednotlivých obdobích obrazy, v jejichž kompozici se vyskytují kuželoseč-
ky. Zjistila jsem, že nejvýraznější podíl mají v baroku, symbolismu a klasické
krajinomalbě, a to především v období romantismu. Na základě pozorování
uvedených a ještě dalších obrazů jsem rozebrala jednotlivé kuželosečky a je-
jich funkci v díle. Zaměřovala jsem se na čistě kompoziční stránku, ale také
na výrazovou funkci a propojení funkce barev a valérů v obraze s kuželoseč-
kami. Do rozboru a pozorování jsme začlenila i současnou malířku, která se
specializuje právě na vkládání kuželoseček a jiných křivek do svých děl.

V mojí práci jsem ukázala, že se práce s kuželosečkami nekončí jen ve škol-
ní lavici, ale jejich studium nás může obohatit i v běžném životě, či při jiných
zdánlivě „nematematických” činnostech, jako je např. malba.
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