
CELOSTNÍ ARCHITEKTURA, 
CESTA KE ZDRAVÉMU PROSTŘEDÍ
Cyklus o ekologické architektuře s přesahem do celostně pojatého utváření prostředí.

26. 3. Jaký význam mají duchovní vlastnosti prostředí pro člověka. 
Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Souvislosti mezi 
naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. 

2. 4. Jak člověk prožívá duševní kvality v architektuře?
Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě? Krása rozměrů v architektuře. 
Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání 
prostředí. Harmonické poměry a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb. 

16. 4. Jak lze vnímat a chápat vitální síly v krajině a v člověku?
Jak vybírat vhodný pozemek? Co je vitální síla místa a životní energie v krajině? Význam tvaru 
terénu pro životní energii v domě. Principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. 

23. 4. Celostním způsobem prohloubené fyzické vlastnosti 
          ekologických staveb?
Je navrhování zdravých staveb a konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? 
Jaký přístup zaujmout k přírodním stavebním materiálům z celostního pohledu? Příklady 
ekologických konstrukcí a zdravých materiálů. Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné 
ro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. 

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman
Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 21 hod. v malém sále 
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1 
Vstupné 40 Kč

28. 4.
CELOSTNÍ POHLED NA EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI ARCHITEKTURY – 
celodenní seminář o tom, jak prohloubit tvorbu prostředí z celostního pohledu na zdraví.
Celodenní seminář shrnuje témata čtyř předešlých přednášek. Přiblíží souvislosti mezi naším 
vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Součástí semináře 
jsou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí.
Po ukončení semináře navazuje od 17 do 19 hod. vycházka do blízkého okolí v centru Prahy 
na místa se vztahem k tématům semináře. Od 19 do 20 hodin návštěva Domu osobního rozvoje 
Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu.

Seminář uvádí akad. arch. Oldřich Hozman
Seminář se koná v sobotu od 10 do 16.30 hod. v klubovně (následuje vycházka) 
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1 
Vstupné 240 Kč

PŘEDNÁŠKA

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna  – tel.: 222 113 425, 222 113 377


