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jedenprostor
třipohledy
HLAVNÍ DVEŘE A VSTUP

JSOU PRO STAVBU NEBO

BYT JEDNÍM

Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH

MÍST. JDE O OBLASTI,

KUDY SE DO DOMU

DOSTÁVÁ VELKÁ ČÁST

VITÁLNÍ ENERGIE. PRO

ČLOVĚKA JE TO PROSTOR

PŘELADĚNÍ MEZI

VNĚJŠKEM A VNITŘKEM.

KRÁSNÝ A PROSTORNÝ

VSTUP NÁS DOVEDE

VÝBORNĚ NALADIT.
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Vchody a jejich správná orientace hrály
dÛleÏitou roli ve v‰ech tradiãních architektonic-
k˘ch stylech. Napfiíklad ve staré âínû byla slav-
nostní hala v paláci císafie naz˘vána „OÏivující
hala“. Co se t˘ãe v˘znamu tohoto pojmu – v ãe‰-
tinû mu odpovídá slovo „pfiedsíÀ“. Tedy prostor,
kter˘ je pfied síní. A takov˘ „vstup“ je chápán také
jako slavnostní prostor. Dûlá na nás první dojem.

Spojení s vnějším světem
NeÏ vstoupíte dovnitfi, mûli byste b˘t dostateãnû
a pfiíjemnû naladûni. Tok vitální energie se pohy-
buje podobnû jako ãlovûk. Potfiebuje vhodn˘ ryt-
mus a dostatek volného prostoru, jímÏ prochází.
Pro podobné pfiíklady koneckoncÛ nemusíme
chodit do âíny. Staãí si vzpomenout na krásné
vstupy, ambity a pfiedsínû kostelÛ a katedrál. Také
u na‰ich tradiãních lidov˘ch stavení odpovídá
dne‰ní hale centrální vstupní chodba (pÛvodnû
s takzvanou ãernou kuchyní nebo schodi‰tûm na
pÛdu). Byla pozÛstatkem archetypu prostoru
mezi vstupem a ohnûm v jednoduché ch˘‰i.
Zkuste si pfiedstavit, Ïe pfiicházíte nûkam, kde
jste je‰tû nikdy nebyli. BlíÏíte se ke dvefiím, bere-
te za kliku, vcházíte... Vnímáte energii vstupu. 
Hlavní dvefie do domu mají hlubok˘ v˘znam.
Vitální energie jimi vstupuje spoleãnû s vámi. Ve
vchodu se síly z vnûj‰ího svûta shromaÏìují a pro-
nikají dovnitfi. Je to také místo, kde vitální energie
cirkuluje mezi vnûj‰ím a vnitfiním prostfiedím.
U ãlovûka tomu odpovídají ústa a celá oblast plic
s pravideln˘m rytmem nádechu a v˘dechu. 

Význam tvaru
Hlavní zásadou je udrÏovat pfiedsínû ãisté a dbát
na dobré osvûtlení. JiÏ prvním pohledem si ãlovûk
v‰ímá fyzick˘ch vlastností tûchto prostor. DÛleÏi-
tá je jejich pfiimûfiená velikost v pomûru k bytu
nebo domu. âím vût‰í je celková plocha, tím vût‰í
by mûla b˘t i „pfied-síÀ“ – tedy vstupní prostor. 
Podobnû jako nûkdy vítáte pfiíchozího roztaÏe-
n˘mi paÏemi, je vhodné také vstup více otevfiít
k vnûj‰í fasádû. Toho mÛÏete dosáhnout mírn˘m
roz‰ífiením boãních stûn k vnûj‰í zdi domu, nebo
vût‰ím prosklením vstupní stûny s dvefimi.
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KLÍČ
KE SPRÁVNÉMU VCHODU

1, 2. Fontány na principu „Flow forms“ zkvalitňují
vitálně energetické vlastnosti vody po průtoku tvary
harmonických proporcí. Vodní prvek je významným
doplňkem okolí. Design Jan Tajboš

3. Vstupní předsíň mezonetového bytu. Je navržena
tak, aby přijala co největší množství vitální energie.
Optimistickou atmosféru prostoru navozují světlé
barvy a prosvětlení od okna prosklenou příčkou
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Prostor před vstupem
K fie‰ení vstupÛ patfií i péãe o místo pfied vchodem. Charakter vitál-
ní energie, která pak vstupuje do domu, se vytváfií jiÏ venku. Vlast-
nosti vstupního prostoru dovedou posílit upravené pfiedzahrádky,
brány, branky, schody ke dvefiím, podesta pfiede dvefimi nebo
i stfií‰ka. U nûkter˘ch národÛ byla pfied vstupem rohoÏ, místo
zastavení a sejmutí obuvi. Vhodn˘m tvarem rohoÏek, které by mûly
b˘t zapu‰tûné do podlahy, je podle mého názoru pÛlkruh. Rovnou
stranou by pfiitom mûly pfiiléhat zvenku ke dvefiím. 
Ideální je vysadit symetricky vedle dvefií kvetoucí kefie nebo prostor
symbolicky vymezit sloupky ãi pergolou. DlaÏba pfied vstupem
mÛÏe upoutat tfieba krásn˘m ornamentem. 

Radost vstoupit
Vodní prvek, vitráÏ, ornament, osovû symetrické dvefiní okno, kle-
padlo, poctivá klika, zaklenut˘ pfieklad – to v‰e jsou detaily, které
pomáhají vytvofiit náladu vstupujícího. Toto druhé hledisko zahr-
nuje citov˘ proÏitek z prostoru. 
Hezká barva a vhodné ãlenûní dvefií ovlivní rytmus my‰lenek pfii
vcházení. Velmi dobr˘m fie‰ením mÛÏe b˘t takov˘ vstup, z nûhoÏ
pfiímo vnímáme srdce domu ãi bytu – jídelnu nebo centrální halu.
Takového efektu lze dosáhnout napfiíklad prosklenou pfiíãkou
s dvefimi mezi zádvefiím a vlastním bytem. MoÏnost prÛhledu posí-
lí vitální energii. Její pohyb, vlastnosti a ‰ífiení prostorem úzce sou-
visejí s lidskou psychikou. 
Vhodnost takového uspofiádání, kdy alespoÀ ãásteãnû vidíte
dovnitfi, spoãívá v tom, Ïe víte, kam jdete. PfiedsíÀ umoÏÀuje pfií-
pravu na vstup do dûje, kter˘ se odehrává za dal‰ími dvefimi.

Veřeje a pokora
Tfietím pohledem je duchovní vlast-
nost vstupu. Trám nad hlavními
dvefimi b˘val vÏdy nízko. Bylo tfieba
se symbolicky sklonit a vnitfinû podû-
kovat za ob˘van˘ prostor. Ne kaÏdé
lidské bytosti je souzeno dobfie byd-
let. PrÛchod z vnûj‰ích do vnitfiních
vstupních prostor proÏívejte co
moÏná nejkrásnûji. ZárubeÀ i dvefiní
kfiídlo udrÏujte opravené. A protoÏe
krásu si ãlovûk osvojuje sv˘mi city,
vûnujte fie‰ení „prostorÛ pfied síní“
velkou pozornost. Jsou branou, kudy
vstupujete nejen do bytÛ, ale i do
vlastního nitra.                                    ■

JE DŮLEŽITÉ UDRŽOVAT PŘEDSÍNĚ
ČISTÉ A DBÁT NA DOBRÉ OSVĚTLENÍ.
VÝZNAMNOU ROLI HRAJE JEJICH
VELIKOST V POMĚRU K DOMU.
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4. Budova truhlářské firmy 
JSJ Šesták ve Skorkově. Vnější
vstupní prostor je vymezen
tvarem schodů, stříškou
s nápisem, sloupy a stromy před
vchodem. Náladu před vstupem
dotváří madlo schodiště 

5. Vstupní prostor do světa
klidu, odpočinku a relaxace. 
Tvar zahradního altánu vychází
z archetypálních forem přírody

6. Skica prostorné vstupní haly
s recepcí a prodejnou firmy
Weleda v Praze

7. Ornament v dlažbě před
hlavním vstupem. Symbolika
tvarů podněcuje pozornost
člověka a podporuje
shromažďování vitální energie
před vstupními dveřmi
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