
Utváření architektury a prostředí waldorfských škol (2. část) 
 

Oldřich Hozman 
 
V předminulém čísle časopisu Člověk a výchova jsem v úvodu 1. části článku zdůraznil 
důležitost působení živě plasticky a umělecky utvářených staveb na výchovu a vzdělávání.  
V tomto pokračování bych vás rád v první části textu seznámil konkrétněji se základními 
vlastnostmi živého plastického ztvárňování architektury. S vlastnostmi takového 
estetického utváření, které vycházejí z duchovědného pohledu na vyvíjejícího se člověka. 
V druhé části textu se podíváme na to, jak mohou stavby školních budov přispět 
k výchově při vnímání a zažívání pravdy, krásy a dobra. 
 
Význam plastického utváření. 
Právě vývoj vědomí vyvíjejícího se člověka nejlépe odráží jeho duševní potřeby. Zde se 
zaměřme na duševní potřeby vzhledu architektury. Na duševní potřeby toho, jak 
člověkem utvářené prostředí okolo něj vypadá. Jak má vypadat vzhled a charakter toho, 
co vnímáme jako architekturu? Jak by měl dnešní člověk vnímat prostředí a architekturu, 
aby byly jeho duše a duch zdravě uspokojeny, aby byly oživeny?  
 
Člověk se bude cítit spokojen, bude-li vnímat architekturu tak, že vystupuje nad osobní 
záměry. „Můžeme-li pociťovat, že člověkem utvářené prostředí obsahuje něco z tajemství okolo nás, 
začne to v nás probouzet nejlepší síly naší duše, našeho srdce i našeho rozumu. Tyto síly si můžeme vzít 
na pomoc jako něco co dalekosáhlým způsobem převyšuje naší osobnost.“ 1 
 
Vývoj vědomí člověka v době řecké kultury byl plně spojen s okolní přírodou. Tehdejší 
člověk se s ní cítil plně propojen. Proto se v umění tak dobře cítil v realistickém 
zobrazování. To se však postupně mění. Tím, jak se člověk stále více individualizuje a 
více si uvědomuje sebe sama, uvědomuje si i určité oddělení od viditelné přírody. Dnešní 
člověk hledá podstatu světa za projeveným realismem. Oslovuje ho umělecké vyjádření sil 
působících za viditelnou skutečností. V architektuře mohou být tyto síly například 
umělecky ztvárněny na povrchu stěn. A to buďto formou reliéfů nebo nástěnných maleb, 
mozaikami či barevnými lazurami stěn. Nebo umístěním výtvarných děl, které mají 
reliéfní charakter. Jako příklad umělecky uchopených tvořivých sil přírody, které se 
skrývají za viditelným fyzickým světem jsem vybral dva příklady. Na následujících 
stranách si můžete prohlédnout fotografie reliéfu zachycující síly působících za vývojem 
rostliny a zobrazení nástěnné malby se zachycením pohybu ptáčků. To co vidíme je 
umělecké uchopení a umělecké vyjádření proudění sil, z kterých pohybující se zvířata 
vycházejí.  Podobně je to se silami vyvíjející se rostliny. Je to zachycený pohyb klíčení, 
růstu, vyvrcholení v květu a tvorbu semen v rytmu roku. Jsou to umělecky zpracované 
proudící tvořivé síly, které jsou přítomné za viditelnou smyslovou skutečností. Jsou to síly 
tvořivého ducha za hmotným světem. To je to, co vědomí a duše dnešního člověka 
v umění a v lidsky utvářeném prostředí kolem sebe hledá. Co by rády spatřovaly. A spatří-
li to, jsou duch, duše i tělo skrze naše vnímání oživovány. 
 
1  GA 286, R. Steiner, úryvek z druhé přednášky z cyklu Cesta k novému stavebnímu stylu (Wege 

zu einem neuen Baustil) s názvem „Dornašská stavba – dům řeči“ ze 17. června 1914  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Herna s jídelnou ve waldorfské mateřské školce v Chatou (Francie). Nástěnný obraz 

zachycuje pohyb ptáčků při krmení. Výtvarník, Peter-Andreas Mothes zachytil umělecky 

síly, které jsou spojeny s éternými pohyby ptáků. Vjemy dětí i dospělých se tak mohou setkat 

nejenom s tím jak vypadá reálný smyslově zažívatelný svět, ale i s tím jaké síly za ním živě 

působí a plynou v neustálé proměně a pohybu.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  GA 30, R. Steiner, „Suchet das wirkliche , praktische , materielle Leben.“, překlad Jana Koen 

Hledejte skutečný,  praktický, hmotný život, 

ale hledejte ho tak, aby vás neohlušil 

pro Ducha, který v něm působí. 

Hledejte Ducha, 

ale ne v nadsmyslové rozkoši, 

z nadsmyslového egoismu, 

nýbrž hledejte ho, protože ho chcete nesobecky 

použít v praktickém životě, v hmotném světě. 

Uskutečněte onu starou zásadu: 

„Duch nikdy není bez hmoty 

a hmota nikdy bez Ducha“. 

V tomto smyslu si řekněte: 

všechno hmotné chceme dělat ve světle Ducha. 

A toto světlo Ducha chceme dělat tak, 

aby vytvářelo teplo pro naše praktické konání. 

 

Duch, který je skrze nás námi veden do hmoty, 

hmota, jež je námi zpracována až k jejímu zbytostnění, 

která na sobě nechává Ducha vyvstat; 

Hmota, která naším prostřednictvím uchovává projevy Ducha 

a Duch, který bude námi povznesen do hmoty, 

ty tvoří ono živoucí bytí, 

které může lidstvo přivést  

ke skutečnému pokroku, 

k takovému pokroku,  který těmi nejlepšími lidmi 

v těch nejhlubších základech duší přítomnosti 

může být jen vytoužen2. 
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K tomu Rudolf Steiner říká: „To, že se člověk pozvedl nad stanovisko řecké doby, má svůj důvod. 
Neboť v množství nahodilostí, z nichž je svět složen, už nenalézáme nic božského, nutného. Do tohoto 
světa se cítíme být postaveni. Nevidíme kolem sebe nic kromě skutečností, které by mohly být případně 
i jiné; nevidíme nic víc než individua, jenže náš duch hledá druhovost, pravzor; vidíme jen začátek 
a konec, pomíjivost, jenže náš duch spěje k nekonečnosti, nepomíjivosti, věčnosti. Má-li se tedy odcizený 
lidský duch vrátit k přírodě, měl by se navrátit k něčemu jinému než právě k tomuto množství 
nahodilostí. Tento návrat je uskutečněn právě Goethem: nejen prostý návrat k přírodě, ale i návrat 
s celým bohatstvím vyvinutého ducha, s dosaženým stupněm vzdělání novější doby (současnosti).“ 
 

Jaké je ideové a estetické východisko organicky utvářených staveb, vycházející 

z goetheanismu?  

V tomto svém raném spisu, z kterého jsem výše citoval, upozornil Rudolf Steiner na 
význam Goethových názorů a na jeho pohled na estetiku3. Poukázal především na jeho 
způsob myšlení a uvažování o umění. V úvodu spisu píše: „Chceme-li se opravdu dostat až 
k praobrazům věcí, k tomu, co ve věčné proměně zůstává nezměněno, nesmíme posuzovat hotové výtvory, 
neboť ty již neodpovídají zcela původní ideji, která je v nich vyjádřena; my se totiž musíme vrátit k vývoji 
těchto výtvorů, musíme odposlouchávat přírodu v jejím tvoření. Toto je smysl Goethova výroku z kapitoly 
„Nazírající soudnost“: „Jestliže se v mravním ohledu vírou v Boha, ve ctnost a v nesmrtelnost 
povznášíme do vyšší sféry, abychom se přiblížili nejvyšší bytosti, může to být v intelektuálním ohledu 
totéž, jako když se zdokonalujeme nazíráním na neustále tvořící přírodu, abychom se duchovně 
zúčastnili její tvůrčí činnosti. Vždy jsem přece neúnavně usiloval o to, abych se dostal k typu, 
k prapůvodnímu vzoru.“ (Goethovo dílo, svazek 1, Přírodovědecké spisy, str. 115). Goethovy pravzory, 
praobrazy tedy nejsou prázdná schémata, ale hnací síly za přírodními jevy. To je ta „vyšší příroda“ 
v přírodě, které se Goethe chce zmocnit. Z toho je patrné, že skutečnost, rozprostírající se před našimi 
 
3 GA 30, „Goethe jako zakladatel nové estetiky“, jedna z prvních přednášek Rudolfa Steinera 
přednesená v roce 1888 ve Vídni. Je také zařazena v GA 271 (Kunst und Kunsterkenntnis. 
Grundlagen einer neuen Aesthetik. Das Sinnlich-Uebersinnliche in seiner Verwirklichung durch die 
Kunst). 

 



smysly, nemůže v žádném případě být něčím, u čeho by člověk na vyšším kulturním stupni mohl setrvat. 
Jen tehdy, když lidský duch tuto skutečnost překročí, rozbije skořápku a dostane se k jádru, jen tehdy se 
mu zjeví to, čím je tento svět v nejhlubším nitru držen pohromadě. Pro nás už nemůže být rozhodující 
jednotlivý přírodní jev, ale přírodní zákon, ne jednotlivé individuum, ale všeobecnost. Naprosto podobně je 
tomu u Goetha. Také u něj nemůže moderní duch najít uspokojení v této skutečnosti, v osamoceném 
individuu, protože to, v čem poznáváme to nejvyšší, co uctíváme jako božské a co ve vědě oslovujeme jako 
ideu, to už nenacházíme v individuu, to nacházíme teprve vystoupením nad toto individuum“. 
 
Budeme-li si tyto myšlenky uvědomovat, můžeme školní budovy utvářet velmi živě. 
Uměleckým zpracováváním jádra působících sil se tak dostáváme k duchovní podstatě 
motivů, které chceme vyjádřit. A takto umělecky zpracované motivy můžeme používat 
při ztvárňování prostředí. Tak začne architektura k člověku živě promlouvat. Duševně ho 
začne oslovovat. Jako příklad se podívejme na plastické ztvárnění interierů I. Goetheana. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastické ztvárnění motivů různých kosmických sil na stěnách a sloupech I. Goetheana podle návrhu Rudolfa 

Steinera. Umělecky byly plasticky ztvárněny například síly tíže, síly vzpřimování, utvářející síly působící 

z jednotlivých znamení zvěrokruhu, utvářející síly působící z planet nebo utvářející síly působící ve vývoji 

jednotlivých sedmiletí a v embryonálním vývoji člověka. (akvarely arch. Albert von Baravalle) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vystoupení nad individuální tvorbu a umělecké zpracování sil působících  
za viditelnou skutečností. 
Jednou z metod, jak vystoupit nad individuální tvorbu a jak vnést do návrhu celistvost a 
živost utvářejících sil, je společná umělecká práce. Plasticky se působící síly nejlépe 
vyjadřují modelováním modelů. A to ze sochařské hlíny nebo z plastelíny. Společným 
modelováním se dá lépe podchytit základní charakter působící síly a nosné myšlenky. Na 
vznikajícím modelu jsou takové prostorové souvislosti dobře vidět. Dají se procítit a 
vhodně společně umístit.  Jako například síla, která působí ze směru příchozích lidí 
směrem ke škole do míst, kde má vzniknout hlavní vstup do budovy. Plasticky se touto 
metodou dají zachytit jemnější síly idejí, které přijdou v samotném procesu z návrhů a 
námětů účastníků. Například tvarové a stylové návaznosti a propojení v celky mezi 
dynamicky vznikajícími tvary a motivy. Při navrhování prostředí škol je týmová 
spolupráce vhodná metoda i z pohledu sociálního. Ve skupině, která společně tvoří 
model, dochází k vzájemné shodě v myšlenkové i duševní oblasti. Je to shoda povýšená 
nad osobní představu. Shoda, která v sobě nese ducha záměru vznikající stavby. 

 



 
Modelování studie waldorfské školy 
v Jinonicích v Praze 5 v roce 2009. 
Fotografie je z  počátečního průběhu 
procesu, kdy byly naznačeny prvotní 
hlavní hmoty zamýšlených budoucích 
budov školního areálu. Plná průběžná 
hmota je směrem do ulice (vpravo). 
V místech budoucích hlavních vstupů 
jsou na modelu vidět na jeho pravé 
straně naznačené prohlubně.   
Do tvaru „U“ jsou směrem vlevo 
vysunuty křídla budov, která budou 
obepínat školní dvory. V horní části 
obrázku naznačuje tlakem palců jeden 
z účastníků prohlubeň, do které bude 
svítit Slunce z jihu. Bylo to zamýšleno 
jako místo budoucího dvorku mezi 
dvěma třídami mateřské školky. 

 
 

 
Dalším propracováváním se plastické 
utváření budov postupně zpřesňovalo. 
Ze společné tvorby tak vznikaly živé 
navazující tvary. Postupně se 
v procesu tvorby vypracovaly a 
zpřesnily tvary „gest“ okolo hlavních 
vstupů. Každou místnost jsme měli 
v přesném rozměru připravenou z 
papíru. V modelu jsme věděli, kde 
jednotlivé místnosti budou. K modelu 
jsme si je přikládali a kontrolovali 
jsme jejich velikosti a návaznosti, aby 
se tam v přesném měřítku vešly 
všechny potřebné místnosti.  
 
 
 

 

Jaký charakter architektury podporuje waldorfskou pedagogiku? 
Ideové a estetické východisko organicky utvářených staveb waldorfských škol se bude 
naplňovat, vystoupí-li vzhled jejich utváření nad individuální představy jednotlivce. 
Vyjádří-li se v tvarech stavby tvořivým způsobem charakter sil působících a tvořících za 
viditelnými základními tvary viditelné skutečnosti. U dnešní architektury jsou málokdy 
umělecky zviditelňovány například síly tíže a tlaku, tahu, ohybu nebo síly, které nesou a 
vztyčují. Jejich zviditelnění se objevuje pouze občas u některých inženýrských staveb, jako 
jsou mosty nebo výškové věže. Umělecké a plastické vyjádření těchto základních sil je ale 
možné dosáhnout i u běžných domů a staveb. Pravdivě tak můžeme například 
uměleckým, plasticky ztvárněným tvarem přesahů střech vyjádřit tíži střechy působící na 

 

 



stěny ze shora. Sílu, která nese a pozvedá, můžeme vyjádřit rozšířením hlavice sloupu.  
V napřímení stěn s přechodem do přesahujících ladně se zvedajících říms vyjádříme síly 
působící směrem nahoru. A dole se rozšiřující stěnou nebo pilířem můžeme vyjádřit tlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie areálu waldorfské školy. Architektonický model vzniklý z kolektivní tvorby pedagogů a rodičů pod 
vedením arch. Oldřicha Hozmana v květnu 2009. Příklad uměleckého zpracování živosti utvářejících sil. 

 

Studie areálu waldorfské školy v Jinonicích (2009). Půdorys přízemí. Učebny a sály mají tvary, které 

odpovídají vývoji dětí podle sedmiletí. Mateřská školka má okrouhlé, šestiúhelníkové třídy. Odpovídá to 

potřebám společné hry a umožnění živějšího pohybu. Tvar blížící se kruhu dává malému dítěti jistotu, jakou 

zažívalo ještě u maminky v bříšku. V základní škole převažují tvary tříd jako protáhlejší šestiúhelníky. 

Stále jsou ale ještě částečně zaoblené, aby se mohl dobře vyvíjet citový svět dítěte. Jejich proporce vycházejí 

z hudebních intervalů, především z kvinty. Akustika tříd tak napomáhá tvorbě barvy hlasu učitele. 

V takových místnostech není ozvěna a u dětí se při poslouchání lépe vyrovnává rytmus tepu srdce a dechu. 

V budově lycea se tvary tříd vyvíjejí více geometricky s rovnějšími stěnami se zkosenými rohy.  Ve třetím 

sedmiletí můžeme více pracovat s lineárními tvary a plochami protože i „Já“ člověka již dostává 

konkrétnější životní směr. V celém areálu budov je dostatek hravě členitých chodeb pro volný pohyb dětí. 

Prolínají se mezi sebou a děti různých věkových skupin se tak mohou potkat. 



působící směrem do země. Tak necháme děti i dospělé uvidět a zažít v budovách 
přirozeně síly působící uvnitř hmoty. Umělecky vyjadřovat můžeme i jiné síly přírody. 
Například síly růstu, které se ve fyzickém světě projevují v tak zvaných „dvojitě 
přetočených plochách“ (pozorovat je můžeme na listech rostlin, na formách kostí, na 
tvarech živočichů, zvířat i lidského těla). 
 
Tajemství plasticky utvářených staveb?  
Právě živou plasticitou architektury můžeme dosáhnout toho, že budou osloveny všechny 

smysly. Členitost povrchů vyvolává u pozorovatele zalíbení, zájem, a pozornost si stavbu 

nebo interiér prohlížet. U dětí i dospělých to podněcuje rozvoj vůle a paměti. To co nás 

zaujalo si rádi pamatujeme a žije to v naší duši. Například vzpřímení a zaoblení vyvolává 

zážitek který přichází z odlišného. V umělecky utvářené architektuře i v životě je tomu 

tak, že by mělo být přítomno vždy nějaké tajemství. Tak aby vzniklo intimní umělecké 

podání díla (vzniklé věci). Principem vzniku zážitku tajemství může být, že vyvstává pocit, 

že něco chybí, nebo že něco u vytvořeného přebývá. Pracuji-li například s jedním 

motivem (oknem), tajemství nevzniká. Pracuji-li s dvěma motivy poblíž sebe (okny), 

tajemství vyvstává protože je vytvořen vztah. Jakmile doplníme k dvojnosti třetí kvalitu, 

nemusíme již nic doplňovat. Trojnost působí celistvě.  Při vnímání skutečnosti člověk 

vždy zůstává v procesu hledání, co je to třetí? Třetí kvalitu často doplňujeme vnitřně sami 

ze sebe…a tajemství vzniká tam, kde je mírná nedokonalost nebo vtip…je tam něco 

k řešení skrze vlastní vnitřní naladění…představte si třeba vedle sebe tři malé niky na zdi 

herny mateřské školky. Mají stejnou velikost. Jsou metr vysoké. Mají zaoblenou horní 

část. Jsou umístěné vedle sebe. Dvě levé niky jsou hluboké tak, že se do nich vejdou 

poličky na hračky a knížky…a ta třetí nika, ta je hluboká, tmavá chodbička…na konci se 

rozšiřuje a je tam uvnitř malé světlem prozářené okénko… 

Éterné síly, nebo-li tak zvané formotvorné síly oživují naše fyzické tělo. Tyto síly díky 
rozvíjející se technice ze světa ubývají. Mohou být ale znovu obnovovány a probuzeny. 
Vznikají v umění a architektuře z živého reliéfu a z rytmicky sochařsky zpracovaného 
tvaru. Goetheanistické pojetí umění je cestou středu mezi naturalismem (realismem) a 
symbolismem. Takové umělecké pojetí přináší pro současného člověka zdravým 
způsobem zážitek tvořivých sil působících za viditelnými formami. Pohlíží-li člověk na 
takovou architekturu, tak vnitřně doplňuje a rozpohybovává svoje bytostné články. 
Architektura se tak bude stávat nápomocnou a zdravou. Bude napomáhat znovuspojení 
s božskými silami tvořivých principů a sil. 

 

Plastickému a živému utváření staveb waldorfských škol se věnuje například kniha: „Die 
Waldorfschule Baut“, Sechzig Jahre Architektur der Waldorfschulen, Schule als 
Entwicklungsraum menschengemäßer Baugestaltung, Rex Raab, Arne Klingborg. Verlag 
Freies Geistesleben, 1982, ISBN 3-7725-0240-7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plasticky živě utvářená vstupní fasáda waldorfské školní budovy v Bernu z roku 1978 (arch. Artur Bieri). 

 

 
Architektonické modely interiérů školy. Reliéfně zpracované ostění vstupních dveří do tříd přináší hlubší 

duševní spojení s prostorem, spoluvytváří styl, podporuje rozvoj paměti a pomáhá rozpohybovat éterné tělo. 



Pravda, krása a dobro v architektuře. 
K pedagogice a výchově patří určité principy, kterými dítě provázíme. Architektura tomu 
může svým utvářením napomáhat. Charakter tvarů školních budov a jejich vztahy, mají 
vliv na prožívání dospívajícího dítěte. Ovlivňují formování duševních vlastností. Mají vliv 
na morální i sociální úrovni. Vlivy prostředí s výchovou a dalšími skutečnostmi v osudu 
člověka spolupůsobí a v dospělém věku se síly těchto vlivů proměňují na celkové 
utvářející se zdraví. 
 
Pravda 
K principů utváření skrze které zažíváme pravdivost patří pravidlo, že to co je vepředu je 
více utvářené, to co je vzadu bývá méně utvářené. Tak můžeme pravdivě více 
propracovat hlavní vstupní fasádu školy.  A méně členitá může být zadní fasáda školy. 
Dům má také z hlediska vztahů svoje nahoře a dole (nahoře je přirozené hodně utvářené, 
členitější a menšího měřítka, dole méně utvářené a méně členité). K pravdivosti patří také 
seskupování motivů, kdy jeden motiv navazuje na druhý. Nebo je jeden motiv obklopen 
druhým. Tak vzniká přítomnost souvislostí mezi nimi, jedno navazuje na druhé. Vidím-li 
jedno odděleně od druhého, nevzniká z toho nic. Vidíme-li formy, které na sebe navazují, 
probouzí to v nás potřebu příklonu k druhému. Tak se může člověk vyvíjet ve spolupráci 
s druhým člověkem a skrze druhého člověka…Základem našeho organického světa je 
symetrie (stačí přiblížení se symetrii). Je to síla podporující tvorbu jasné vzpřímenosti. A 
rozhodnosti vkročit do života. K pravdivosti motivů a jazyka architektury patří například 
také jejich velikost. Důležité motivy, jako například vstupní dveře do školy je vhodné 
navrhnout větší a více utvářené. Dveře do méně důležitých prostor mohou být menší. 
Podobně je to s velikostmi oken do různě důležitých místností. Dítě tak zažívá skrze 
motivy pravdivost obsahů. Při samotné tvorbě dochází k vyrovnávání forem a 
k pravdivosti celkové nálady prostorů, když vznikající formy vytváří společně muž a žena.   
 
Krása 
Zážitek krásna má vztah k prožívání životního (éterného těla). Pocítění krásného vjemu 
přichází z časové posloupnosti zážitku proměny určitých forem. Metamorfóza je časový 
zážitek ze změny po sobě následujících podobných tvarů. V přírodě tak zažíváme 
například pohled na rostlinu, jejíž listy se tvarově odspodu nahoru mění. Zažíváme to 
jako celkový harmonický vjem. Podobné je to v architektuře. I tvary oken se například 
směrem nahoru podle pater mohou částečně tvarově mírně měnit. Z podobných tvarů na 
budově nebo v interiéru vzniká styl. Autenticitu stylu zažíváme při určité sourodosti 
tvarů. Detaily tvoří náladu. Styl ovlivňuje náladu toho, kdo do takových prostor chodí. 
Styl ovlivňuje rozpoložení duševní nálady. Nemohu-li utvořit náladu prostorů skrze styl, 
stává se obsah domu smutným a chaotickým. Stylová jednota spojuje lidi, kteří již před 
narozením udělali rozhodnutí, že chtějí navštěvovat prostory, kde se cítí dobře. Formy, 
z kterých promlouvá duch, jsou k tomu pojítkem. 
 
Dobro 
Rozvíjení muzikálnosti u dětí a rozvíjení smyslu pro to co „sedí“ nebo „ladí“ a „štimuje“ 
má souvislost se zvukem.  Nesení zvuku ovlivňují proporce místností. Tvorbu dobré 
nálady spoluvytváří akustika. Správná proporce rozměrů stěn tříd (2:3, kvinta), kde se 
vyučuje, pomáhá zpříjemnit barvu hlasu učitele. Dětem taková barva  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlasu pomáhá při naslouchání vyrovnávat rytmus tepu srdce a rytmus dechu. Prostory 
s nedobrou akustikou pedagogice nepomáhají. Ozvěna v sobě nese něco, co nepatří 
současnosti ale minulosti. Vzniká na příliš tvrdých površích. Ozvěnu a ostrost zvuku 
způsobují také naprostá symetrie a lineární kubické prostory. Jako opak k ozvěně je 
tlumení, které odebírá ze zvuku důležitou složku ryzosti. To způsobuje například samet 
nebo příliš velké množství čalouněných povrchů. 
 
A na závěr mi dovolte vzpomenout na obsah minulého článku na téma duchových 
vlastností v architektuře. Co nese ducha domu, jsou slavnostní okamžiky spojené s jeho 
záměrem. Je to také údržba věcí a úklid. Atmosféru školy podporuje význam vzpomínky 
na dům, vzpomínky na uskutečněné události a vyprávění o zažitém …svět se stává 
takovým, jakým o něm smýšlíme… 
 
 
Oldřich Hozman (1964) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura, 

interiéry a design nábytku. Během vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts 

v Helsinkách. Od absolvování školy v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 

založil vlastní architektonické studio pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury a 

zahrad, interiérům a nábytku z přírodních materiálů, designu a výstavnictví. Zajímá se o sociální umění a pracuje 

tak, aby zapojil lidskou tvořivost a stmelil hlubší zájmy a cíle ve skupinách a týmech. Používá zásady feng shui, 

sakrální geometrie a geomantie. Studoval Mezinárodní školu feng shui a Školu energie krajiny. V Čechách a v 

zahraničí se účastnil seminářů geomantie. V letech 2009 až 2011 studoval pohybové umění eurythmie. Navrhuje 

waldorfské školy a zážitková prostředí pro lidskou hru a pro prohloubené zážitky dvanácti smyslů. V současné době 

studuje a je lektorem geometrie a perspektivy na Akademii anthroposofické umělecké terapie Rafael v Bratislavě. 

V rámci vzdělávání léčebné eurytmie v Praze vyučuje modelování a projektivní geometrii. Vede a organizuje semináře 

modelování a řezbářství goetheanistických organických forem. 

 

Půdorys základní waldorfské školy v Soestu. Třídy (1-6) mají proporce stěn v poměrech intervalů (podle sedmiletí). 


