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Kvalitu místa urãeného pro stavbu
domu nejvíce ovlivÀuje sklon pozemku a jeho ori-
entace ke svûtov˘m stranám. Jak jsme jiÏ podrob-
nû psali v minulém ãísle, v˘borné podmínky pro
bydlení poskytují proslunûné jiÏní, jihov˘chodní
a jihozápadní svahy. RovnûÏ je vhodné zjistit, zda
sklon terénu zaji‰Èuje pfiirozenou ochranu pfied
pfievládajícími vûtry.
V˘bûrem ideálního pozemku se zab˘vá i ãínské
uãení feng-‰uej. Podle jeho zásad je jedním
z v˘znamn˘ch vodítek pfiítomnost symbolické
hory za zády a symbolického jezera pfied námi.
O co vlastnû jde?

jedenprostor
třipohledy

KOUZLO SPRÁVNÉ

PARCELY

KDYŽ POZORUJI MÍSTO, KDE BY MOHL STÁT DŮM,

VŠÍMÁM SI KOPCŮ A ÚDOLÍ, POLÍ A MEZÍ, NEBE

A ZEMĚ. ROZHODUJÍCÍ JE TEDY VŽDY ROVNOVÁHA

MEZI DVĚMA VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍCÍMI KVALITAMI.

NA TOMTO ZÁKLADĚ USUZUJI, ZDA JSOU ATRIBUTY

TÉ KTERÉ LOKALITY VE SKUTEČNÉ HARMONII.
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▼

SNAD NEJVÍCE JSOU STAVBY
OVLIVNĚNY MÍSTY STYKŮ 
A ZLOMŮ GEOLOGICKÝCH VRSTEV.

Dispozice přízemí a patra domu včetně rozmístění nábytku jsou přizpůsobeny již v návrhu
tak, aby respektovaly červeně označené linie vyzařování způsobené spodní vodou

PŮDORYS PŘ ÍZEMÍ

Takzvané jezero je ve skuteãnosti pfiimûfienû
velká klidná vstupní plocha pfied domem,
mûlké údolí pfied danou lokalitou, cesta nebo
vyuÏívaná zahrada. „Hora“ je pak pfiedstavová-
na kopcem, svahem ãi hust˘m stromofiadím za
budoucí stavbou. V této souvislosti se také
nûkdy hovofií o aktivní a pasivní stranû místa.
Pfiítomnost obou tûchto prvkÛ je vÏdy velmi
dobr˘m signálem.

Rostliny na louce v liniích vyzařování spodní vody

PŮDORYS PATRA
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Elektromagnetický smog
V souãasné civilizaãní etapû v‰ak vstupují do hry
i dal‰í vlivy. Jedním z nich je napfiíklad elektro-
magnetick˘ smog. Jedná se o pÛsobení elektro-
magnetického vyzafiování vysílaãÛ mobilních
telefonÛ, rádiov˘ch a televizních emitorÛ, radarÛ
nebo rozvodÛ vysokého napûtí a transformátorÛ.
Vlnûní z tûchto zafiízení mÛÏe mít nepfiízniv˘
vliv na buÀky Ïiv˘ch organismÛ. Podle namûfie-
n˘ch hodnot intenzity záfiení doporuãujeme
vhodná opatfiení. Pokud „elektromagnetické
zneãi‰tûní“ pfiekraãuje stanovené normy, je lep‰í
zvolit jinou lokalitu. V pfiípadû, Ïe o takto
po‰kozen˘ pozemek pfiesto velmi stojíme, je
moÏné se v rámci projektu podílet na eventuál-
ním pfieloÏení rozvodÛ jin˘m smûrem.

Geologické zlomy
Druh˘m pohledem na v˘bûr pozemku je vliv
takzvan˘ch geopatogenních zón, za které jsou
povaÏovány rÛzné poruchy energetického pole
nad zemsk˘m povrchem.
Snad nejvíce jsou stavby ovlivnûny místy stykÛ
a zlomÛ geologick˘ch vrstev. Mohou zpÛsobit
praskání zdí, u ãlovûka pak mívají na svûdomí
únavu, rÛzné druhy chronick˘ch onemocnûní
a poruchy spánku. 
PotíÏe nûkdy vyvolává rovnûÏ pfiítomnost spodní
vody. Její vyzafiování, které mûfiím virgulí i mag-
netometrem, mÛÏe mít na ná‰ organismus
neblah˘ vliv. Není tedy vhodné trávit v zasaÏe-
n˘ch místech pfiíli‰ mnoho ãasu. Ideální je poãí-
tat s neÏádoucími projevy zemsk˘ch sil jiÏ pfii
navrhování stavby. 
Rozpoznávacím znamením jsou pro mne téÏ
energetické linie, které odpovídají v˘skytu urãi-
t˘ch rostlin. Je‰tû více pak takové zóny lákají
rÛzné Ïivoãi‰né druhy jako napfiíklad mravence.
To, co není vhodné pro ãlovûka, mÛÏe b˘t dobré
pro jiné organismy. 

Nezavrhujte intuici
DÛleÏit˘m pohledem na kvalitu pozemku je rovnûÏ posouzení pfií-
tomnosti takzvan˘ch vitálních sil v krajinû, které vût‰inou vyvûrají
z bodÛ, na nichÏ stávají sakrální stavby. Z tohoto hlediska jsou dobré
parcely v urbanisticky nepo‰kozen˘ch sídelních strukturách navazují-
cích ve správném rytmu na historickou zástavbu. Pfiíznivé vitální síly
pÛsobí pfiedev‰ím na pozemcích symetrick˘ch tvarÛ.
Tfietím, neménû dÛleÏit˘m kritériem je ná‰ celkov˘ pocit z vyhlédnuté-
ho místa. KaÏd˘ si asi dovede dobfie vybavit okamÏik, kdy ho urãitá
lokalita oslovila na první pohled. Pfii vybírání parcely, na níÏ hodláte
stavût, tedy dejte i na svoji intuici. 
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Vilka z třicátých let je umístěna velmi
vhodně vzhledem k proporci údolí. Není
ani příliš nízko ve stínu dole u řeky, ani na
hřebeni, kde mohou vát příliš silné větry 

POHLEDY NA DŮM
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