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Zlatý řeZlayout → Zlatý řeZ → KoMPoZICe

KoMPoZICe

�� formát obrazu se stranami v poměru zlatého řezu

�� umístění hlavního motivu do průsečíku os, dělících 
strany obrazového formátu v poměru zlatého řezu

�� členění hlavních barevných ploch obrazu v poměru 
zlatého řezu

�� využití posloupnosti zlatého řezu pro gradaci 
prvků kompozice

�� vícenásobné využití zlatého řezu při tvorbě 
pomocné kompoziční sítě 

�� často se nesprávně za zlatý řez označuje  
tzv. pravidlo třetin, tedy kompozice vycházející 
z dělení stran na třetiny. Pravidlu třetin odpovídá 
poměr 3 : 2 = 1,5 : 1, zatímco zlatému řezu 
poměr 1,618 : 1
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layout → Zlatý řeZ → SaZeBNÍ oBRaZeC Zlatý řeZ

�� sazební obrazec s okraji v poměru zlatého řezu

�� skutečná geometrická konstrukce zlatého řezu  
je zbytečně pracná, proto se většinou nepoužívá 
a nahrazuje se předchozí zjednodušenou 
konstrukcí

SaZeBNÍ oBRaZeC

�� zjednodušená konstrukce sazebního obrazce 
a optického středu stránky, která je často 
nesprávně nazývána konstrukcí podle zlatého řezu

�� zlatý řez je skutečně možno využít též  
při návrhu sazebního obrazce
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Zlatý řeZlayout → Zlatý řeZ → PouŽItÍ

�� poměr zlatého řezu je často záměrně či intuitivně 
využíván v řešeních, kde harmonické proporce hrají 
důležitou roli

�� pozoruhodným současným designérem, který zlatý 
řez ve své tvorbě cíleně používá, je finský 
architekt a designér Jo Niemeyer, autor stavebnice 
Naef Modulon

aRChIteKtuRa a deSIgN

Stará radnice v Lipsku, románský portál v Záboří nad Labem,  
CN Tower Toronto, kreativní stavebnice Naef Modulon 
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