
FRAKTÁLY V PŘÍRODĚ
ULITA 



• Fraktální geometrií lze popsat
složitě strukturované objekty, 
jejichž charakter se nemění při
určitém zvětšení nebo
zmenšení. 

To znamená, že geometrický
objekt pozorován v jakémkoliv
měřítku či rozlišení má stále
stejný charakteristický tvar. 



• Tvar bývá na první pohled
velmi složitý, ale je 
generován opakovaným
použitím jednoduchých pravidel.



• Jako fraktály se označují
nepravidelné geometrické
útvary dělitelné na
jednotlivé části, z nichž
každá část je v ideálním
případě zmenšenou kopií
celého útvaru. 



• Všechny části obrazce jsou prakticky totožné,   
donekonečna nesou povahu celého obrazce.

Tento jev se nazývá soběpodobnost.



•   Složitost útvaru počítá či odhaduje 
tzv. fraktální dimenze. 
Udává povrch nebo strukturu tělesa, 
časovou řadu nebo množinu bodů.

Fraktální dimenze převyšuje 
topologickou dimenzí, která je 
celočíselná a je dána bodem, 
úsečkou, trojúhelníkem 
a tetraedrem(= těleso s nejostřejšími úhly).



Vedle matematických soběpodobných fraktálů
se objevují fraktály také v přírodě.



• U přírodních fraktálů není většinou 
jasná geometrická transformace. 
Při zvětšení nejsou přírodní útvary 
přesně identické. 
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FRAKTÁLY NA JINÝCH
PŘÍKLADECH V PŘÍRODĚ



Fraktály jsou přirozenou součástí přírody. 
Dávají chaosu řád a složitým tvarům a procesům logiku. 
Vytváří spojení mezi určitými událostmi. 
Vytváří dokonalou nepravidelnost

Konstrukce fraktálů není omezena velikostí, objevují 
se v mikrosvětě, ale i v obrovských strukturách vesmíru.

Fraktálová struktura:

• větvení– strom, blesk, kapradí, řeka, cévní systém, žilkování

• rozvíjení a růst – květy rostlin, romanesko (druh květáku), hvězdokupa 

• spirála – šnečí ulity, vlny, kapradiny, galaxie

• jiné, jedinečné – sněhová vločka, mraky











FRAKTÁLY V ARCHITEKTUŘE
A DESIGNU



• Tote Restaurant,   
Mumbai, India

https://www.dezeen.com/2009/12/07/t
he-tote-by-serie-architects/



• Lisbon Orient Station,   
Santiago Calatrava,   
Portugal

https://www.archiweb.cz/en/b/zeleznicni-
stanice-oriente-esta-o-do-oriente



• Stuttgart Airport,
Germany

https://www.sbp.de/en/project/airport-
stuttgart-terminal-3/



• The Phoenix Iternational
Media Center 
Beijing, China

https://www.architectmagazine.com/design/bu
ildings/phoenix-international-media-center-
designed-by-biad_o



• MXG table
Materialise

https://www.materialise.com/en/mgx/collect
ion/fractal-mgx



• Lustr
Brand van Egmond

https://www.architonic.com/en/product/brand-
van-egmond-fractal/1422366



∙ Tereza Richterová, Krásná věda, Fraktály: náhoda, matematika nebo umění? (bakalářská práce),  
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (https://is.muni.cz/th/ibevc/Bakalarska_prace_-

_Tereza_Richterova) 

∙ Jiří Minarčík, Fraktály, Fyzikální seminář, FJFI ČVUT v Praze (https://slideplayer.cz/slide/12997839/) 

∙ Fraktální geometrie a fraktály, dostupné na http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html

∙ Fraktály kolem nás, dostupné na https://www.root.cz/clanky/fraktaly-kolem-nas/

∙ Co je to fraktál? Fraktály v přírodě, dostupné na https://cs.sodiummedia.com/4175863-what-is-a-
fractal-fractals-in-nature

https://is.muni.cz/th/ibevc/Bakalarska_prace_-_Tereza_Richterova
https://slideplayer.cz/slide/12997839/
http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html
https://www.root.cz/clanky/fraktaly-kolem-nas/
https://cs.sodiummedia.com/4175863-what-is-a-fractal-fractals-in-nature

