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žena a dekor

 P
okud si chcete zařídít bydle
ní podle zásad této východní 
filozofie, bude vás nejprve 
čekat analýza feng shui. Na 
to, co taková analýza obnáší, 

jsme se zeptali zakladatelky studia Mi
ramari Design Moniky Lněničkové 
a architektky Magdy Holé.
Jak se pozná dobré a špatné feng 
shui?
Magda: Negativní feng shui vytváří 
nepohodu a konfliktní prostředí, které 
má za následek rozpad vztahů, finan
ční ztráty, někdy i nemoc. Blokuje 
úspěch a příležitosti. Především však 
nedovolí, aby člověk naplno projevil 
svůj talent a schopnosti. Oproti tomu 
pozitivní feng shui, šité na míru, vy

tváří příjemné prostře
dí, které své obyvatele 
dokáže motivovat 
a uvolnit, podporuje 
vztahy, plodnost, přita
huje prosperitu, zdraví 
a bohatství.

Proč je prostorová analýza důležitá?
Magda: Analýza se týká nejenom pro
storu a jeho charakteru, ale také člově
ka a jeho individuálního horoskopu. 
Její závěry slouží jako podklad pro ná
vrh a design prostoru. Analýza nám 
pomáhá vybírat barvy a materiály. Je 
určující pro umístění nábytku, upo
zorňuje na důležité body prostoru. Je 
to hlubší poznání souvislostí a vztahů 
fungujících v rodině nebo ve firmě. 
Monika: Neomezuje se jen na klienta 
samotného, ale na všechny členy do
mácnosti. Snaží se podpořit jejich indi
vidualitu a harmonizovat jejich soužití. 
Co můžu od analýzy očekávat? Doká-
že něco změnit?
Magda: Analýza vystihuje základní 
principy prostoru a snaží se život zjed
nodušit. Člověk, který je od přírody 
nepořádný, může čekat systémové čle
nění prostoru, workoholik klidné  
prostředí umožňující relaxaci. Samo
tářům dodá chuť do vztahů, melan
cholikovi více radosti do života…

UMĚNÍ
vody a větru

Bydlení Podle zásad feng shui je 
stále PoPulárnější. oPravdu dokáže 
vnést do života harmonii, neBo jde 

jen o módní výstřelek? 
t e x t  K l á r a  T o m á n K o vá

3 sTupně feng shui
Feng shui „sedlácké zkušenosti“ se zabývá rozměry a tvarem 
domu, jeho orientací na pozemku. Řeší i funkčnost objektu, přede-
vším návaznost jednotlivých zón domu. 
Feng shui symbolické se zaměřuje na informace, které vysílají 
předměty – symboly. Je rozdíl, máte-li v sektoru bohatství prázdné 
lahve (symbol nedostatku), nebo zdravou rostlinu (rostoucí příjmy). 
Feng shui kompasu pomáhá určit, jakými prvky je třeba doplnit  
konkrétní část domu či bytu, aby se v ní člověk cítil příjemně. Každý 
sektor totiž náleží jiné světové straně, tzn. že má jiný charakter. 
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Tento typ interiéru je 
vhodný pro lidi, kteří 
potřebují podpořit  
komunikaci. Bílá barva 
spolu s modrou pomá-
hají vytvořit systém  
a vedou k pořádku.

1 Exteriér a interiér by spolu měly komunikovat a měly by organicky za-
padat do svého okolí. Oba by měly vypovídat o tom, v jakém prostředí 
se byt nebo dům nachází. Kostka z přiznaného betonu se na okraj lesa 
prostě nehodí, kámen či dřevo bude vypadat daleko přirozeněji. Naopak 
byt v prvorepublikovém činžáku či dům v historickém centru města by 
měl být vybaven městsky. 2 Celým interiérem by měla „probíhat“ jedno-
tící myšlenka. V tomto případě je to dřevěné obložení stěn, které vytváří 
soulad ve všech místnostech a nic nepůsobí jako vytržené z kontextu.  
3 Nedílnou součástí interiéru podle zásad feng shui jsou harmonické 
kompozice. Lampy na konzolách spolu se zapálenými svíčkami vytvoří 
doma útulnou atmosféru. 
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Monika: A když se melancholik bude 
častěji radovat, jeho klienti to jistě ne
nechají bez povšimnutí, přibude mu 
referencí a jeho pracovní i osobní vy
hlídky se zlepší. 
Jak feng shui analýza probíhá?
Magda: Nejprve zjišťujeme osobní ho
roskop klienta, vycházející z tradiční 
čínské astrologie. Ta pracuje s pěti živ
ly: ohněm, zemí, kovem, vodou a dře
vem. Tyto živly jsou v různém poměru 
obsaženy v každém z nás a horoskop je 
jejich vyjádřením. Mají svou pozici 
i v rámci světových stran. Pomocí horo
skopu získáme analýzu klientovy osob
nosti, která nám poskytne vodítka pro 
vytvoření prostředí. Napoví nám, jaké 
materiály, barvy či tvary mu budou pří
jemné a jakých se naopak vyvarovat. 
Pomůže nám odhalit, jak s ohledem na 
světové strany rozvrhnout prostor nebo 
kam umístit jednotlivé zóny – napří
klad která světová strana je nejvhodněj
ší pro ložnici a která pro šatnu.

Monika: Potom nastupuje klasická pro
jekční a designová činnost. Jejím cílem 
je vytvořit nadčasový prostor, do které
ho se klient bude rád vracet. Díky 
osobnostní analýze je individuální 
a měl by plně kopírovat klientův způ
sob života a jeho zájmy. Návrh pracuje 
i s umístěním stavby tak, aby plně vyu
žila potenciálu okolního prostředí, aby 
navrhovaný prostor ladil s okolím. 
Není například vhodné, když je ven
kovský dům vybaven exotickým dře
vem, které se nikde v okolí nevyskytuje. 
Byt na horách by měl využít maximum 
přírodních materiálů a barev, byt ve 
starém městském domě by měl praco
vat s prvky, které jsou pro dům typické. 
Magda: Pokud architekt prostor navr
huje na základě výsledků feng shui 
analýzy, výsledek nejen splní výše zmí
něné věci, ale klienta ovlivní v jeho 
kaž dodenním životě, osobním či pra
covním, může ovlivnit jeho úspěch, 
sny, cíle i fyzické a duševní cítění. ■

6 K dosažení harmonie by se prvky 
interiéru měly barevně i materiálo-
vě doplňovat. Tmavá barva oblo-
žení je zdůrazněna kontrastním 
květináčem a jasně zelenou rostli-
nou. 7 Decentní prostředí v tlume-
ných barvách uvolňuje napětí, což 
ocení lidé, kteří jsou velice aktivní 
a pracovně vytížení.

Zvířecí motivy vnáší 
do interiéru teplo 
a pohodu. Jsou 
vhodné pro toho,  
kdo potřebuje  
zlepšit vztahy  
a nastolit vzájem-
nou důvěru.
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4 Symbolické feng shui 
pracuje se symboly a je-
jich významy. Symboly 
mohou být civilní (třeba 
módní fotografie), du-
chovní (soška Buddhy) 
i motivační (obrázek auta, 
které chcete, či domu, kte-
rý se vám líbí). Lodičky na 
vysokém podpatku jsou 
znakem silné a dominant-
ní ženy. Pokud jste neprů-
bojná, bude vám jejich fo-
tografie v kanceláři velice 
prospěšná.
5 Barvy je nutné kombi-
novat s citem, přeplácané 
a agresivní barevné kom-
binace vytvářejí zmatek 
v pocitech i v myšlenkách. 
To platí zvláště pro ložni-
ce a koupelny. Zařizujte je 
jednoduše a čistě. 

Dřevěná stěna a tlu-
mené neutrální pozadí 
byly oživeny pomocí 
barevného polštáře, 
který celému zákoutí 
dodal čerstvou energii. 

Všechny interiéry  
pocházejí z autorské 
dílny studia Miramari  
Design. Další inspiraci 
najdete na  
www.miramari.cz.
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