
PProč jste pro svůj ateliér zvolil název
Studio ARC?
Vznik názvu souvisel s potřebou vyjádřit
to, co dělám. Když jsem si ujasnil tuto
potřebu, objevil se v mém okolí kamarád,
který mě dobře znal a poradil mi. Zají-
mal se jednak o prapodstatu slov a jejich
vibrací, jednak o grafickou práci. Když
viděl, jakým způsobem pracuji, jak skicu-
ji a črtám, navrhl mi slovo ARC. Čára mi
pomáhá tvořit. A vibrace „Arrrrr.....c“ se
při tom nese prostorem, vymezuje plo-
chu. Arc je počátek křivky. Oblouk pak
vyvážený prvek dvou protikladných sil.
Neustálé hledání harmonie... pomohl mi

zformulovat tato slova vyjadřující můj
způsob tvorby.

Prozradíte jméno toho kamaráda?
Rád! Jmenuje se Jan Tajboš a je také au-
torem grafického loga studia.

Co všechno obnáší činnost Studia
ARC?
V mém případě název i logo vyjadřují
a zároveň předurčují charakter činnosti.
Ta zahrnuje všeobecně oblast architektu-
ry, do které ale patří tvorba celého pro-
středí. V posledních letech jsem to ještě
rozšířil – o oblast sociálního působení

VE JMÉNU
oblé přívětivosti
PŘÍRODNÍ MATERIÁLY, EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP, KRAJINNÁ
TVORBA, UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ GEOMANTIE, FENG
SHUI, SAKRÁLNÍ GEOMETRIE… A HLAVNĚ CELOSTNÍ
ARCHITEKTURA. VŠECHNY UVEDENÉ POJMY JSOU JIŽ ŘADU
LET NEROZLUČNĚ SVÁZÁNY SE JMÉNEM OLDŘICHA
HOZMANA. JEHO NEZAMĚNITELNÝ RUKOPIS
ZAOBLENÝCH STAVEB JE SVÝM ZPŮSOBEM NOVÁTORSKÝ.
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Oldřich Hozman ((**11996644))

� AAbbssoollvveenntt  VVyyssookkéé  šškkoollyy  uumměělleecckkoopprrůůmmyysslloovvéé
vv PPrraazzee,,  oobboorr  AArrcchhiitteekkttuurraa,,  iinntteerriiéérryy  aa ddeessiiggnn
nnáábbyyttkkuu..  BBěěhheemm  vvyyssookkoošškkoollsskkééhhoo  ssttuuddiiaa
ppoobbýývvaall  nnaa  ssttáážžii  nnaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IInndduussttrriiaall  AArrttss
vv HHeellssiinnkkáácchh..  

� OOdd  aabbssoolluuttoorriiaa  vv rrooccee  11998899  pprraaccuujjee  jjaakkoo
aarrcchhiitteekktt  vvee  ssvvoobbooddnnéémm  ppoovvoolláánníí..  VV rrooccee  11999933
zzaalloožžiill  vvllaassttnníí  aarrcchhiitteekkttoonniicckkýý  aatteelliiéérr  ss nnáázzvveemm
SSttuuddiioo  AARRCC..  VVěěnnuujjee  ssee  pprroojjeekkttůůmm  eekkoollooggiicckkéé
aarrcchhiitteekkttuurryy,,  iinntteerriiéérrůůmm  aa nnáábbyyttkkuu  zz ppřříírrooddnníícchh
mmaatteerriiáállůů,,  ddeessiiggnnuu  ii vvýýssttaavvnniiccttvvíí..  SSvvýýmm  kklliieennttůůmm
uummoožžňňuujjee,,  aabbyy  ssee  ttvvoořřiivvěě  ppooddíílleellii  nnaa  nnáávvrrzzíícchh
ssttaavveebb..  VVee  vvllaassttnníí  ttvvoorrbběě  pprraaccuujjee  ss pprriinncciippyy
bbaauubbiioollooggiiee,,  ffeenngg  sshhuuii,,  ssaakkrráállnníí  ggeeoommeettrriiee
aa ggeeoommaannttiiee..  JJeejjiicchh  vvllaassttnnoossttii  uuppllaattňňuujjee
vv oorrggaanniicckkéé  aarrcchhiitteekkttuuřřee..  

� VVěěnnuujjee  ssee  ttvvoorrbběě  eekkoollooggiicckkýýcchh  zzaahhrraadd..  
PPřřii  jjeejjiicchh  zzttvváárrnněěnníí  uuppllaattňňuujjee  jjeemmnnéé  ssííllyy  ppřříírrooddyy,,
pprriinncciippyy  bbiiooddyynnaammiicckkééhhoo  zzeemměědděěllssttvvíí  aa ssaakkrráállnníí
aarrcchhiitteekkttuurryy..  NNaavvrrhhuujjee  zzáážžiittkkoovváá
pprroossttřřeeddíí  pprroo  lliiddsskkoouu  hhrruu
aa pprroohhlloouubbeennéé  zzáážžiittkkyy  ssmmyyssllůů..
CCeelloossttnníímm  zzppůůssoobbeemm  zzaaččlleeňňuujjee
zzddrraavvýý  vvýývvoojj  ččlloovvěěkkaa
aa ppřříírrooddyy  ddoo  ssoouuvviisslloossttíí
ss vvýývvoojjeemm  lliiddsskkééhhoo  vvěěddoommíí..

wwwwww..aarrcc..cczz
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architektury: určitým terapeutickým smě-
rem pomáhat ke skutečnému sebevyjád-
ření zadavatele. Aby našel to, co hledá,
i když to zpočátku sám přesně neví. V an -
glicky mluvícím prostředí pro to existuje
termín „konsenzuální design“.

Jsou nějaké typy projektů, na které se
specializujete?
Nedá se mluvit o specializaci, ale nejčas -
tě ji projektuji rodinné domy, školy, eko  -
logické farmy, pečovatelské domy, chrá -
něné dílny... Ale občas i restaurace, lázně
či terapeutická centra. Moje činnost ob -
náší také přednášky o celostní archi tek tu-
 ře a tvorbě prostředí, workshopy a no vě
na příklad kursy modelování a řezbářství
or ganických tvarů. Důvodem této aktivi-
 ty je snaha, aby lidé nezůstávali jen v in -
 te lektuální rovině, ale obohacovali se ta -
ké vlastní tvořivostí a rozvojem vůle, své
volní činnosti.

Kdy a jak jste se dostal k celostní
architektuře?
Moje předznamenání k rozšířenému

Rozhovor s architektem
RODINNÝ DŮM
SSttaavvbbaa  nníízzkkooeenneerrggeettiicckkééhhoo
rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu
zz ppřříírrooddnníícchh  mmaatteerriiáállůů::
oobbvvooddoovvéé  ssttěěnnyy
zz tteeppeellnněěiizzoollaaččnníícchh  cciihheell,,
vv iinntteerriiéérreecchh  hhlliinněěnnéé  oommííttkkyy,,
vvnniittřřnníí  ppřřííččkkyy  zz nneeppáálleennýýcchh
cciihheell..  DDřřeevvěěnnáá  ttrráámmoovváá
kkoonnssttrruukkccee  ssttrrooppůů,,  
vvnniittřřnníícchh  ppřřííččeekk  aa ssttřřeecchh..
BBeettoonnyy  jjssoouu  vv ppllooššee
ssuutteerréénnnníícchh  ppooddllaahh  bbeezz
oocceellii  ––  jjeenn  ss rroozzppttýýlleennoouu
ppoollyypprrooppyylleennoovvoouu  vvýýzzttuužžíí..
DDííkkyy  ttoommuu  mmůůžžee  ppřřiirroozzeennéé
ggeeoommaaggnneettiicckkéé  ppoollee  ZZeemměě
zzddrraavvěě  pprroossttuuppoovvaatt
ddoommeemm..  ZZaatteepplleenníí  3300 ccmm
mmiinneerráállnníí  vvllnnyy..  SSttěěnnyy  
jjssoouu  pprrooddyyššnnéé,,  ddiiffuuzznněě
ootteevvřřeennéé..  PPeerrggoollyy,,  ookknnaa,,
ddvveeřřee  ii vvnniittřřnníí  ppooddllaahhyy
dduubboovvéé..  DDřřeevvěěnnéé  ppoovvrrcchhyy
jjssoouu  nnaappuuššttěěnnyy  ppřříírrooddnníímm
oolleejjeemm..  HHllaavvnníí  vvyyttááppěěnníí
ssttěěnnoovvéé  ((ssáállaavvéé)),,  ppřřiittááppěěnníí
ppeeccíí  nnaa  ddřřeevvoo..  OOhhřřeevv  vvooddyy
ppllyynnoovvýýmm  kkoonnddeennzzaaččnníímm
kkoottlleemm  aa ssoolláárrnníímmii
kkoolleekkttoorryy..  PPřřeessaahhyy  ppeerrggooll
aa ssttřřeecchh  vv llééttěě  bbrráánníí
ppřřeehhřříívváánníí  iinntteerriiéérruu..
KKoonncceeppccee  ssttaavvbbyy  oobbssaahhuujjee
pprriinncciippyy  ffeenngg  sshhuuii..

RESTAURANT
IInntteerriiéérryy  rreessttaauurraaccee  MMaaiittrreeaa
vv hhiissttoorriicckkéémm  jjááddrruu  PPrraahhyy
((TTýýnnsskkáá  uulliiččkkaa  zzaa
SSttaarroomměěssttsskkýýmm  nnáámměěssttíímm))..
SSppoolleeččnněě  ss kklliieenntteemm
aa pprroovvoozzoovvaatteellii  ssii  aarrcchhiitteekktt
HHoozzmmaann  ppřřááll  nnaavvrrhhnnoouutt  pprroo
nnáávvššttěěvvnnííkkyy  kkrráássnnéé,,  úúttuullnnéé
aa zzddrraavvéé  pprroossttřřeeddíí..  MMííssttoo,,
kkddee  ččlloovvěěkk  ooppuussttíí  hheekkttiicckkéé
cceennttrruumm,,  ccííttíí  ssee  ttuu  ddoobbřřee
aa mmůůžžee  kklliiddnněě  rroozzmmlloouuvvaatt
ss ddrruuhhýýmm  ččlloovvěěkkeemm..
RReessttaauurraaccee  mmáá  sslloouužžiitt  jjaakkoo
ooáázzaa  pprroo  oobbččeerrssttvveenníí  ttěěllaa
ii dduuššee..  IInntteerriiéérr  jjee  nnaavvrržžeenn
zz ppřříírrooddnníícchh  mmaatteerriiáállůů  
aa bbyyll  vvyyttvvoořřeenn  nnaa  zzáákkllaadděě
pprriinncciippůů  ffeenngg  sshhuuii..  VV pprroossttoorruu
rreessttaauurraaccee  jjee  uummííssttěěnnoo
nněěkkoolliikk  uumměělleecckkýýcchh  dděěll,,
nnaappřřííkkllaadd  ddvvěě  ffoonnttáánnyy  aa kkrrbb
((nnaa  hhoorrnníímm  ssnníímmkkuu  vvzzaadduu))..
NNaa  ssttěěnnáácchh  jjssoouu  hhlliinněěnnéé
oommííttkkyy..  NNáábbyytteekk  aa ppooddllaahhaa
jjssoouu  nnaattřřeennyy  ppřříírrooddnníímm
oolleejjeemm..  SSttíínniiddllaa  oossvvěěttlloovvaaddeell
jjssoouu  vvyyrroobbeennaa  zz nnaařřaasseennééhhoo
hheeddvváábbíí..

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
SSppoolleeččeennssttvvíí  ppeeččoovvaatteellůů  cchhrráánněěnnééhhoo  bbyyddlleenníí  CCaammpphhiillll  vv  ČČeesskkýýcchh
KKooppiisstteecchh  vvyyttvvoořřiilloo  ppoodd  vveeddeenníímm  aarrcchh..  HHoozzmmaannaa  ppřřii  kkoolleekkttiivvnníí  uumměělleecckkéé
pprrááccii  pprroojjeekktt  rroozzvvoojjee  aarreeáálluu  aa  iinntteerriiéérrůů..  SSppoolleeččnnoouu  ttvvoorrbboouu  vvzznniikkll  cceellýý
ppllaassttiicckkýý  mmooddeell  aarreeáálluu  ((ffoottoo  ddoollee))..  RReeaalliizzaaccee  jjee  zz  rryyzzee  ppřříírrooddnníícchh
mmaatteerriiáállůů..  NNaa  ssttěěnnáácchh  jjssoouu  hhlliinněěnnéé  oommííttkkyy,,  vv  kkoouuppeellnnáácchh  bbaarreevvnnéé
oommyyvvaatteellnnéé  mmaarroocckkéé  ššttuukkyy..  PPoouužžiittéé  kkřřiivvkkyy  nnaa  zzaaoobblleenníí  nnáábbyyttkkuu  aa  ddvveeřříí
mmaajjíí  tteerraappeeuuttiicckkýý  cchhaarraakktteerr  ((CCaassssiinniihhoo  kkřřiivvkkyy))..  ŽŽiivvěě  ttvvaarroovvaannýý  aa  vveesseellee
ppoojjaattýý  ddeessiiggnn  nnaappoommááhháá  ppoozzvveeddnnoouutt  nnáállaadduu  uu  mmeennttáállnněě  ppoossttiižžeennýýcchh
oobbyyvvaatteell  aarreeáálluu..  JJddee  oo  ssoocciiáállnníí  uumměěnníí  vv  úúzzkkéé  ssppoolluupprrááccii  ss  uužžiivvaatteellii..
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Rozhovor s architektem

pojetí tvorby a chápání architektury pro -
běhlo už v době studií – zprostředkovali
je moji učitelé. Bylo jich více, ale jme no -
val bych dva: prof. Josefa Svobodu a pře -
devším prof. Ladislava Vrátníka. Ti mně
jako studentovi ukázali, jak se šířeji zabý-
vat tvorbou prostředí. Ke školním úko -
lům zvali například psychologa nebo so -
ciologa. A úkoly s tématem ekologie byly
pro nás již tehdy – kolem roku 1986 –
častým zadáním.

Jak byste pojem „celostní
architektura“ stručně popsal?
Pojem „celostní“ se týká člověka vníma -
ného jako bytost s více jemnějšími úrov -
němi. Například celostní medicína nevní -
má člověka jen jako fyzickou bytost, ale
bere v úvahu také jeho další, jemnější
složky. Podobně je tomu i v architektuře.
Celostní pojetí architektury vnímá člo-
věka ve všech rovinách jeho osobnosti.
V ob lasti fyzického těla dává přednost
přírodním stavebním materiálům, které
na člověka dobře působí.  V oblasti vi tál -
ního těla člověka klade důraz například
na správně zvolený rytmus architek to nic -
kých prvků nebo na aktivní prožívání
plasticity staveb. V oblasti duševní doce -
ňuje celostní pohled význam působení
barev a také zohledňuje duševní prožívá -
ní krásna a pravdivosti v architektuře...
A v oblasti nejvyšší – duchovní – se sna -
žím napomáhat tomu, aby se klient mohl

Oblíbený sloh::  kkuubbiissmmuuss  aa oorrggaanniicckkáá
aarrcchhiitteekkttuurraa  ppooččááttkkuu  2200..  ssttoolleettíí

Kniha::  AAyynn  RRaanndd::  ZZddrroojj,,  EEddwwaarrdd  BBuullwweerr::
BBuuddoouuccíí  lliiddssttvvoo

Květina::  rrůůžžee

Roční období::  ppooddzziimm

Barva::  žžlluuttáá

Tvar::  lleemmnniisskkááttaa

Dopravní prostředek::  nnoohhyy

Nápoj::  vvooddaa

Neřest::  úúččaasstt  nnaa  ppřřeeddnnáášškkáácchh  aa ssttuuddiiuumm

Znamení::  vvllaassttnníí  PPaannnnaa,,  oobbllííbbeennéé  BBllíížžeennccii

Osobní dotazník

co nejpravdivěji sebevyjádřit. Pokud se
povede všechny tyto úrovně skloubit,
působí to na něj i na okolí léčivě.

Zůstaňme u té „celostnosti“:
Projektujete nejraději celý dům od
A do Z?
Ano! A zdaleka nejde jen o tvůrčí svobo -
du. Je úžasné, když mám takovou důvěru
klienta, že mě nechá podílet se na celko -
vém pojetí i v detailech nábytku a vnitřní -
ho vybavení domu. To je ojedinělý pro -
jev důvěry, kterého si opravdu vážím!

S celostní architekturou souvisí také
urbanismus, krajinná tvorba či
návrhy zahrad. Odkdy a do jaké míry
se věnujete této činnosti?
Systematicky se jí věnuji přibližně 15 let –
od doby, kdy jsem se začal zajímat o jem-

nější energie v krajině. Zaujalo mě (a stá-
le více mě zajímá), jak může člověk pro -
hlou  bit vlastní citlivost a zahrnout do
urbanis mu například působení pohybů
větru a vo dy v krajině. Urbanismus mů -
že být obohacen i z pohledu feng shui
nebo geomantie.

Oslovují vás také citlivé rekonstrukce
staveb a památkových objektů?
Ano, velmi mě oslovují rekonstrukce
a dostavby starých domů v souladu s kra-
jinou, z ekologických materiálů. Sám je
také rád a poměrně běžně navrhuji. Ale
musím říci, že západní Evropa je v tomto
směru stále dál než my. Léta socialismu
se u nás podepsala na tom, že je tu zatím
jen minimum skutečně osvícených in -
vestorů. Naštěstí se to zlepšuje. Možná
i proto, že můžeme volně jezdit do za -

SENSORIUM
OOrriiggiinnáállnníí  vvýýssttaavvnníí  pprroojjeekktt  uuvvááddíí
nnáávvššttěěvvnnííkkyy  ddoo  ttéémmaattuu  ddvvaannááccttii
ssmmyyssllůů  ččlloovvěěkkaa..  ZZáážžiittkkoovváá  eexxppoozziiccee
zzppřřííssttuuppňňuujjee  cceelloossttnníí  ppoohhlleedd  nnaa
lliiddsskkoouu  bbyyttoosstt..  DDoossppěěllíí  ii dděěttii  ssee
mmoohhoouu  ffoorrmmoouu  hhrryy  sseezznnáámmiitt  ssee  ssvvýýmmii
rroozzššíířřeennýýmmii  ssmmyyssllyy,,  jjiimmiižž  jjssoouu::  hhmmaatt,,
žžiivvoottnníí  ssmmyyssll,,  ssmmyyssll  pprroo  ppoohhyybb,,  ssmmyyssll
pprroo  rroovvnnoovvááhhuu,,  ččiicchh,,  cchhuuťť,,  zzrraakk,,  ssmmyyssll
pprroo  tteepplloo,,  sslluucchh,,  ssmmyyssll  pprroo  sslloovvoo
aa řřeečč,,  ssmmyyssll  pprroo  mmyyššlleennkkyy  ddrruuhhééhhoo
ččlloovvěěkkaa  aa ssmmyyssll  pprroo  JJáá  ddrruuhhééhhoo
ččlloovvěěkkaa……  SSppoolluuaauuttoorr  JJiiřříí  WWaalldd
((wwwwww..oorrbbiiss--ppiiccttuuss..ccoomm))

MATEŘSKÁ ŠKOLA
IInntteerriiéérryy  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy  RRyybbiiččkkaa,,  kktteerráá  jjee  oojjeeddiinněělláá  ssvvýýmm  ppřříírrooddoovvěěddnnýýmm  zzaamměěřřeenníímm  ((uurrččeennaa
pprriimmáárrnněě  pprroo  dděěttii  zzaamměěssttnnaannccůů  aa ssttuuddeennttůů  PPřříírrooddoovvěěddeecckkéé  ffaakkuullttyy  UUnniivveerrzziittyy  KKaarrlloovvyy  vv PPrraazzee))..
PPřříírrooddnníí  mmaatteerriiáállyy,,  hhrraavváá  zzáákkoouuttíí  aa vveesseelléé  mmoottiivvyy  vvýýzzddoobbyy..  SSppoolluuaauuttoorreemm  iinntteerriiéérrůů  jjssoouu
aarrcchhiitteekkttůůvv  ssyynn  FFiilliipp  HHoozzmmaann  ((2255  lleett))  aa mmaattkkaa  MMaarriiee  HHoozzmmaannoovváá  ((7744  lleett)),,  ddeessiiggnnéérrkkaa  hhrraaččeekk..
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OSVĚŽENÍ TĚLA
PPrroojjeekktt  zzaahhrraaddnníí
rreessttaauurraaccee  BBaabbiiččččiinnaa
zzaahhrraaddaa  aa cceennttrraa
ttěělleessnnéé  tteerraappiiee
vv PPrrůůhhoonniiccíícchh  uu PPrraahhyy
vvzznniikkll  vv úúzzkkéé
ssppoolluupprrááccii  vvššeecchh
zzúúččaassttnněěnnýýcchh..  MMooddeell
vvyyttvváářřeell  OOllddřřiicchh
HHoozzmmaann  ssppoolleeččnněě
ss kklliieenntteemm  zzaa  úúččaassttii
zzaahhrraaddnniicc..  PPrroojjeekktt  ssvvoouu
ffiilloozzooffiiíí  nnaavvaazzuujjee  nnaa
vvýýlleettnníí  zzaahhrraaddnníí
rreessttaauurraaccee  pprrvvnníí
rreeppuubblliikkyy  aa ssttyylloovvěě  
jjee  iinnssppiirroovváánn  ddoobboouu
jjeeššttěě  ssttaarrššíí  ––  oobbddoobbíímm
„„BBaabbiiččkkyy““  BBoožžeennyy
NNěěmmccoovvéé..  ZZaahhrraaddaa  
jjee  nnaavvrržžeennaa  cciittlliivvěě  
nnaa  zzáákkllaadděě  pprriinncciippůů
ppeerrmmaakkuullttuurryy
aa oobbssaahhuujjee  rroossttlliinnyy
ss jjeeddllýýmmii  ppllooddyy..  RRoossttoouu
ttaamm  ttaakkéé  bbyylliinnyy  vvhhooddnnéé
pprroo  ppřříípprraavvuu  jjííddeell
vv rreessttaauurraaccii  ((wwwwww..
bbaabbiicccciinnaazzaahhrraaddaa..cczz))..

73www.casopisdomov.cz

TTee
xxtt

::  VV
íítt  

SStt
rraa

ňňáá
kk;;

  FF
oott

oo  
aa  

kkrr
eess

bbyy
::  OO

lldd
řřiicc

hh  
HH

oozz
mm

aann

hraničí a čerpat inspiraci. Poslední dobou
si všímám například v Německu, jak cit -
livě tam rekonstruují staré hrázděné do -
my – včetně vnitřního prodyšného zatep -
lení. Tedy moderně a zdravě.

Používání zdravých stavebních
materiálů a ekologických principů
stavění, to je vaše velké téma...
V poslední době mě fascinuje přirozenost
úplně přírodních stavebních materiálů –
proto se snažím nechat je naplno vyznít
v jejich původní barevnosti. Třeba když
mohu nechat vyniknout esenci přírodní
hliněné omítky v její původní barvě, ni -
čím ji nezakrývat, toho si velmi považuji!
Vysoce to hodnotím také jako osvícený
projev u klientů, že jsou pro používání
materiálů v jejich přírodní původnosti.

V Domově jsme nedávno publikovali
pozoruhodnou realizaci vašeho
projektu rodinného domu (Dům jako
makový květ, č. 9/2015). Kolik
rodinných domů jste už realizoval?
Projektuji už 25 let a každý rok se dokon-
čí jedna až dvě stavby. Nejvíce bylo reali-
zováno právě rodinných domů – asi
dvacet.

Věnujete se také firemnímu
vizuálnímu stylu. Proč? Není pro vás
tato oblast tvorby příliš komerční?
Věnuji se tomu rád, protože to dotváří

celkový styl navrženého prostředí a zá ro -
veň to vyjadřuje záměr zadavatele. Proto
je důležité správně téma uchopit, aby byl
výsledek hezký a působil přesně tak, jak
má. Například z hlediska jednoty stylu
lze propojit výrazný tvarový a barevný
prvek interiéru s motivem loga. Pokud je
logo dobře navržené, opravdu pomůže
rozvoji a prosperitě. A to mě na vizuál -
ním stylu láká!

Lze hlavní principy vaší tvorby –
ekologii, geomantii, feng shui a další

alternativní přístupy – zapojit do
celkové tvorby prostředí a života
obecně?
Určitě je zapojit lze – a vlastně to ve svých
návrzích dělám zcela přirozeně. Takže
třeba u geomantie se snažím zohlednit
při umístění domu, odkud proudí z kra -
jiny vitální energie, a přizpůsobit tomu
zejména orientaci domu a vstup do do -
mu. Je tady patrná souvislost s tím, jak se
projevuje pozornost člověka s umisťová -
ním domů ve vztahu k tvarování krajiny.
Principy feng shui nám zase pomáhají
řešit dispozici domu v souladu s prou-
děním vitálních sil. Opravdu to na lidi
a jejich zdraví působí. Řada z nich chce
vnímat vůni dřeva či hlíny, sluneční
teplo, nemít v domě a na domě příliš
mnoho moderních technologií. Mám
kolegu, který vlastní stavební firmu,
a když se mnou prošel celým procesem
stavby jednoho domu, rozhodl se z osob-
ní zkušenosti, že do budoucna už chce
stavět výhradně domy bez ostrých hran
a pravých úhlů. Do života lidí to vnáší
pocity zdraví, rovnováhy a vnitřní
pohody. Pocit zabydleného domova.

Pro potěchu těla i duše

jehož atmosféra vás 
vrátí bezmála o 200 let.

je určen tento projekt,

SOCIÁLNÍ PÉČE
DDůůmm  ss ppeeččoovvaatteellsskkoouu  sslluužžbboouu  nnaa
ZZlliiččíínněě  vv PPrraazzee  55..  PPrroojjeekktt  ttvvoořříí  
6655  mmaalloommeettrráážžnníícchh  bbyyttůů..  SSttaavvbbaa  mmáá
vvllaassttnníí  vvnniittřřnníí  zzaahhrraadduu  oorriieennttoovvaannoouu
nnaa  jjiihh..  VV oobbjjeekkttuu  jjee  oorrddiinnaaccee  lléékkaařřee,,
jjííddeellnnaa,,  kkaappllee,,  bbyytt  sspprráávvccee,,  kkaaddeeřřnnííkk,,
ppeeddiikkúúrraa  aa pprroossttoorryy  cchhooddeebb
ss ččííttáárrnnaammii..  BBuuddoovvaa  jjee  zzdděěnnáá
aa zzaatteepplleennáá  vv nníízzkkooeenneerrggeettiicckkéémm
ssttaannddaarrdduu..  RRoozzppooččttoovvéé  nnáákkllaaddyy
ččiinniillyy  8800  mmiilliioonnůů KKčč..
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