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PODLE FENG-SHUI

PROMĚNA

a klukárna

ÚÚČČEETT  PPRROOMMĚĚNNYY
1 rozkládací pohovka Alvros, IKEA .........26 900 Kč

Mjuk – tmavě hnědá kůže (varianta bílá kůže)

2 stolek Lack – bílý, IKEA..................................499 Kč

3 křeslo s podnožníkem 
Stressless MayFair....................................55 430 Kč
bílá – vanilla kůže, 
Studio MoDo Praha

3a varianta křeslo, IKEA Alvros....................12 990 Kč
světle béžová kůže Hjuk

4 koberec Esprit, KIKA.............................7 000 Kč
140 x 200 cm

5 lampa Lobby, Rendl Light Studio..............8 200 Kč
na chromovém oblouku s těžkým podstavcem

6 samozavlažovací květináče Lechuza .....8 100 Kč
1x v. 75 cm, 2x v. 30 cm

7 aromalampa, svíčky....................................1 500 Kč

8 výmalba.........................................................6 000 Kč

světle hnědá: strop, jižní stěna a 5cm nika
(25 m2) Dulux 50YR 74/043

hnědá: stěny severní a západní
(32 m2) Dulux 50YR 31/160

cena celkem ..................................................113 629 Kč
varianta křeslo Alvros ................................71 189 Kč

KRBOVKA SÉRIOVÁ

INTERIÉROVÝ DESIGNÉR, KTERÝ VYUŽÍVÁ SVÝCH ZNALOSTÍ A POZNATKŮ FENG-SHUI, 
SE SNAŽÍ O HARMONIZACI PROSTORU, O VYTVOŘENÍ ŠŤASTNÉHO A PŘÍJEMNÉHO
BYDLENÍ. MĚL BY VYCHÁZET Z UMÍSTĚNÍ OBJEKTU V KRAJINĚ, POROZUMĚT KVALITÁM
PROSTORU A ZOHLEDNIT FUNKČNÍ NÁROKY. V TOMTO DUCHU BYLA NAVRŽENA
PROMĚNA DVOU POKOJŮ V RODINNÉM DOMĚ, DĚTSKÉHO POKOJÍČKU PRO DVA
CHLAPCE A RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI PRO RODIČE. 

Krbovka
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Proměna

Jana Anna Hašková bývá často přizvána ke konzultacím, až
když nový dům stojí, stejně jako v tomto případě. Sportovně
založená rodina, která je často mimo domov, zajímá se
o karate, taj chi a skauting, požadovala navrhnout ve svém
domě z roku 2005 úpravu dvou místností v prvním patře –
pokoje pro syny předškoláky a místnosti, která bude využívaná
příležitostně pro hosty a běžně jako relaxační útulná místnost.
Pokojíček pro chlapce Klukárna (13,6 m2) měl už na zakázku
vyhotovenou policovou skříň v modré barvě a masivní dubové
lůžko, v Krbovce (16,5 m2) byla na západní stěně
sádrokartonová stěna s nikami, po celé východní straně pak
skříně s posuvnými dveřmi. Podlahy a dveře v celém domě už
byly vyhotoveny z dubového dřeva, výklopná francouzská
okna v obou místnostech směřují k jihu. Klienti si přáli, aby
bylo vše jednoduché a praktické, extravaganci se nebránili. 

Učení o vlivu nebes a země
„Vyznavači pojetí feng-shui se vracejí k léty prověřeným
moudrostem. Důvodem je i to, že se v současném přetech-

nizovaném světě odcizujeme přírodě a ztrácíme s ní
kontakt,“ říká Jana Anna Hašková a pokračuje: „Klasické
feng-shui, které si nesmíte plést s tzv. New Age feng-shui,
ostatně proto má možná dost odpůrců, je stále se rozvíjející
prastaré učení o vlivu ‚nebes‘ a země na člověka a jeho život-
ní prostor. Tradičně bývalo feng-shui výhradně mužskou
profesí a využívalo poznatků z astronomie, geologie,
topografie či architektury. Vychází z pozorování krajiny,
jeho důležitou veličinou je i čas. Vliv ‚nebes‘ je to, co
dostaneme do vínku od našich předků, vliv země jsou
energie příslušného místa a pak je tu konkrétní člověk, tedy
prostředí, v němž se pohybuje, lidé i situace, které ho
ovlivňují, a také to, jaký má charakter a jak žije.“ 

KRBOVKA ZAKÁZKOVÁ
ÚÚČČEETT  PPRROOMMĚĚNNYY
1 nízké skříňky – pódium.............................29 000 Kč

klopny nebo šuplíky sedací soupravy
7 cm nad podlahou podsvětleno
– LED diody v eloxovaném pouzdře

2 malý stolek se 3 šuplíky ............................16 000 Kč
ohýbaná dýha, 2x nerez noha

3 skříňka pod pevnou zástěnu, 
otočný prvek, nerez, prům. 40 cm,........24 000 Kč
dřevěná mísa, podsvětleno
– LED diody v eloxovaném pouzdře

4 velká dřevěná mísa, 
napuštěná olejem, .....................................22 000 Kč
zavěšená nerezovými lanky na kolejnici

5 montáž..........................................................15 000 Kč

6 motiv na skleněných dveřích skříně ..........4 900 Kč

7 tyč pro pevnou zástěnu včetně látky........3 000 Kč

(papyrus 1-924), 60 x 220 cm

8 kolejnice pro japonskou zástěnu 
včetně látky....................................................8 500 Kč
(papyrus 1-924), 110 x 220 cm

9 lampa na pódium, 
stolní keramická Alfredo, červená ................515 Kč

10 křeslo Stressless MayFair 
s podnožkou, kůže červená....................55 000 Kč

11 rozkládací pohovka Havet, IKEA .............9 900 Kč
potahová látka, Grasbo bílá

12 koberec, Visible, Linie Design, Dánsko ..15 000 Kč
ivory/mocca 130/190

13 výmalba..........................................................6 000 Kč

světle hnědá: strop, jižní stěna a 5cm nika
(25 m2) Dulux 50YR 74/043

hnědá: stěny severní a západní
(32 m2) Dulux 50YR 31/160

cena celkem ..................................................208 815 Kč
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Feng-shui dokáže pomocí různých systémů, metod a výpočtů
nahlédnout pod povrch věcí a propojit původní principy
s moderními poznatky zdravého bydlení a životního stylu.
Cílem je umístění objektu na pozemku s dobrou energií
a vytvoření příjemného, stabilního prostředí uvnitř budovy
tak, aby se v něm jeho obyvatelé cítili dobře. „Pouhá aplikace
feng-shui, byť zaměřená na konkrétní dům a osoby, sama 
o  sobě nestačí,“ zdůrazňuje Jana Anna Hašková. „Může po -
moci hodně, ale radost, štěstí, zdraví či prosperitu nedo sáhne -
me bez vlastního přičinění. Nic nepadá samo do klína.“

Harmonizace prostoru 
V úvahu je třeba brát mnohé aspekty. Pracuje se s místem, kde
objekt stojí, a přihlíží se k tvorbě krajiny (vodním tokům
i nádržím, kopcům i horám, komunikacím, zástavbě, různým
negativním vlivům, například elektrickým sloupům atd.).

ÚÚČČEETT  PPRROOMMĚĚNNYY
1 skříň Pax Lingdal, IKEA .............................6 990 Kč

bílá, posuvné dveře, bez vnitřního vybavení
150 x 60 x 236 cm

2 dětský sluha žirafa .....................................1 300 Kč
www.eurokosik.cz

3 komoda Promidi, se 3 kontejnery...........4 750 Kč
na kolečkách, bílá, 104 x 85 x 47 cm

4 lezecká stěna, žíněnka skládací, 
Promidi..........................................................2 500 Kč
strom bude nakreslen na stěně, 
kameny sada ..............................................1 750 Kč

5 plakát Gepard

6 mobilní box, Promidi..................................4 990 Kč
sedací, s čalouněním, 
400 x 570 x 525 cm

7 stůl Promidi Junior .......................................7 980 Kč
odkládací polička......................................1 290 Kč
stojánek............................................................445 Kč

8 židle Promidi Klára s područkami...........6 500 Kč

9 tabule na kreslení, Smoby 28028 .........2 500 Kč
výškově nastavitelná, 125 x 63 x 63 cm

10 rám vysoké postele Tromso, 
bílá, IKEA, 97 x 208 x 164 cm ..............3 490 Kč
zdravotní matrace Edsele, IKEA...........10 990 Kč
jehněčí vlna, 90 x 200 cm
lamelový rošt ...............................................3 490 Kč
polštáře barevné, IKEA 6 ks, 
50 x 50 cm .................................................1 200 Kč

11 koberec zelený, Lavella KIKA .................7 590 Kč
140 x 200 cm

12 houpací sedačka La Siesta, 
150 x 70 cm...............................................2 500 Kč

13 lampička stolní Tral IKEA, výška 64 cm ....699 Kč

14 lampička nástěnná Tral, IKEA – 2 ks,........798 Kč
výška 24 cm

15 lanko na obrázky IKEA, do 500 cm..........129 Kč

16 výmalba .......................................................6 000 Kč

bílá: strop, jižní stěna a 5 cm okraj od stropu
(17 m2) Dulux White

šedá: severní a západní stěna
(17 m2) Dulux 00NN 62/000

zelená: východní stěna
(9 m2) Dulux 30GY 40531

cena celkem ....................................................77 881 Kč

KLUKÁRNA SÉRIOVÁ

Proměna
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Teorie i praxe klasického učení 
feng-shui jsou starší než šest tisíc let.“Důležitý je tvar pozemku i domu, doba, kdy byl postaven, 

historie místa i objektu, jeho nasměrování vůči světovým
stranám, dispoziční řešení půdorysu, jak ladí energie osob
s daným prostorem, a také osobní představy, plány a trable
obyvatel. Zaměření a výpočty pro budovu i osoby (metoda
nazvaná čtyři pilíře osudu, v níž se podle data, hodiny i místa
narození vypočítává energetická mapa osob – Ba Zi) jsou
nedílnou součástí stejně jako pravidla tvorby interiéru,
kterými musí být kromě jiného také bezpečnost a vyváženost
prostoru. Interiérový designér, v tomto případě i konzultant
feng-shui, pracuje cíleně s materiály, strukturami, barvami,
tvary i vzory.
K posílení čili harmonizaci nebo vyvážení disharmonie se
v interiéru využívá teorie pěti prvků neboli energií. Velmi
zjednodušeně: Vodu zastupuje kromě čisté proudící vody 
(i ve fontáně) modrá nebo černá barva a tvar vlnovky. Dřevo

ÚÚČČEETT  PPRROOMMĚĚNNYY
1 šatní skříň s posuvnými dveřmi, 

MDF barva ..............................................32 000 Kč
– vnitřní vybavení – volné police, 
2 šuplíky, šatní tyč, v horní části klopna
– úložný prostor, dekorační čtverec
a obdélník – žlutá MDF barva žlutá

2 obklad stěny MDF barva ........................6 000 Kč
3 spodní skříňka dýha dub .......................18 000 Kč

4x dvířka, 2x volná police
(lamino a dub) 1x čalouněný sedák

4 velký psací stůl.........................................24 000 Kč
korpus, ohýbané šuplíky a skříňka 
MDF barva, plát dýha dub, noha 
nerez, rošt nerez (7x trubka 1,6 cm)

5 horní skříňka dýha dub, 
nika MDF barva žlutá ............................18 000 Kč
1x šuplík, 1x klopna, 3x dvířka

6 velké pódium s úložným prostorem 
(klopny) pod lůžky..................................26 000 Kč
barva MDF, plát dýha dub, výřez na radiátor

7 obkladová deska MDF barva .............18 000 Kč
1x nerezové madlo, 3x čalouněný opěrák

8 3x police „schody“ 
s úložným prostorem ............................. 27 000 Kč
(klopny), dýha dub, nerezová vzpěra

9 celočalouněná postel ............................22 000 Kč
nerezový závěs, dřevěné madlo

10 úprava stávající modré 
policové stěny..........................................30 000 Kč
(dvířka, klopny, obklad s nikou u horního lůžka)

11 police nad dveře dýha dub ....................4 000 Kč
12 montáž ......................................................25 000 Kč
13 židle k psacímu stolu Therapia, 

Židle Praha 1 ks.........................................8 100 Kč
14 koberec Eivor Cirkel IKEA........................2 990 Kč

200 x 200 cm, bílomodrý
15 box s víkem IKEA 3 ks ..................................900 Kč
16 hodiny nástěnné z kovu a plastu, 

Apropos shop.............................................1 539 Kč
17 tabule na kreslení dřevěná 

oboustranná Sevi.......................................1 599 Kč
18 sedací i hrací pytel FatBoy Junior 

stříbrný .........................................................3 650 Kč
19 boxovací hruška se stojanem 

nebo závěsná ................................................699 Kč
20 lampičky 4 ks Lampetta 

Riedel Light Studio...................................10 600 Kč
21 matrace zdravotní Edsele, IKEA...........10 990 Kč
22 výmalba.......................................................6 000 Kč

šedá: severní a západní stěna
(17 m2) Dulux 00NN 62/000
bílá: strop a jižní stěna (17 m2) Dulux WHITE
modrá: východní stěna (9 m2) 
Dulux 99BG 22/432

23 pěnové dekorace na stěnu......................1 000 Kč
24 plakát gepard

cena celkem .................................................297 067 Kč

KLUKÁRNA ZAKÁZKOVÁ
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Proměna

� IInnffoorrmmaaccee
oo ffeenngg--sshhuuii  mmůůžžee  kkaažžddýý  nnaaččeerrppaatt
vv  mmnnoožžssttvvíí  kknniihh,,  kktteerréé  ssee  uu nnááss  vvyyddáávvaajjíí..
ZZ  vvllaassttnníí  zzkkuuššeennoossttii  mmoohhuu  ddooppoorruuččiitt
ddvvěě  kknniihhyy,,  jjeejjiicchhžž  aauuttoorreemm  jjee  JJooeeyy  YYaapp,,
aa ttoo  FFeenngg--ššuueejj  pprroo  ddůůmm::  iinntteerriiéérr  aa ddáállee
FFeenngg--ššuueejj  pprroo  ddůůmm::  eexxtteerriiéérr..    

� SSttuuddiiuumm  ffeenngg--sshhuuii  jjsseemm  ddookkoonnččiillaa
vv  rrooccee  22000055  uu ssvvééhhoo  uuččiitteellee  RRooggeerraa
GGrreeeennaa..  KKee  ssttuuddiiuu  iinntteerriiéérroovvééhhoo
ddeessiiggnnuu  vv  IInntteerriieerr  DDeessiiggnn  ŠŠkkoollee
IInntteerrmmeezzzzoo  vv  PPrraazzee  jjsseemm  ssee  ooddhhooddllaallaa
pprroottoo,,  žžee  vvěěttššiinnaa  mmýýcchh  kklliieennttůů  ssii
ppřřeeddssttaavvuujjee  ppoorraaddeennssttvvíí  ffeenngg--sshhuuii
jjaakkoo  iinntteerriiéérroovvýý  ddeessiiggnn..  AA mmnnoohhddyy  bbýývváá
oobboojjíí  zzaamměěňňoovváánnoo  ss  iinntteerriiéérroovvýýmmii
ddeekkoorraacceemmii,,  aaččkkoolliivv  ssee  jjeeddnnáá  oo ttřřii
ooddlliiššnnéé  oobboorryy,,  zz  nniicchhžž  kkaažžddýý  mmáá  ssvvoouu
ssppeecciiffiicckkoouu  cchhaarraakktteerriissttiikkuu,,  ii kkddyyžž
vv  jjeeddnnoomm  ssee  sshhoodduujjíí  ––  mmaajjíí  úúzzkkoouu
ssoouuvviisslloosstt  ss  ddaannýýmm  mmíísstteemm..

Jana Anna
Hašková 

Podrobné informace o učení feng-shui můžete načerpat z mnoha knih.“

představují kromě dřevěných výrobků (nábytku, podlah, soch)
i živé rostliny, zelená barva a obdélník nebo sloup. Další
energií je Oheň. Kromě ohniště, kamen, krbu nebo hořící
svíce je to i barva červená, růžová, purpurová, žlutá nebo
oranžová a tvar trojúhelníku. Oheň je silná energie
a nevhodné použití může mít i výrazně negativní vliv. Prvek
Země může být zastoupen kamenem, keramikou, porcelánem,
cihlou, barvou hnědou, okrovou, pískovou, tvarem čtverce.
Kov pak představují jakékoliv předměty, sochy, stojany,
lampy, které jsou z oceli, cínu, mědi, zlata, využívají se
k harmonizaci negativních vlivů, vždy ale v rozměru odpovída-
jícím svou velikostí prostoru. Do místnosti 3,5 x 4 m nestačí
10 cm vysoká soška. Zastupuje ho barva bílá, šedá, tvar kulatý,
oblý. Abychom jednotlivé energie správně použili, je nutné
znát jejich vzájemný vztah. Výběr konkrétních zařizovacích
předmětů a dekorací se vždy konzultuje s klientem.

Konkrétní řešení 
„Klukárna a ložnice rodičů leží v příznivých sektorech domu,“
říká Jana Anna Hašková. „U Krbovky to neplatí. Ale jsou ještě
další, nadřazené systémy, které jsem v celkovém hodnocení,
při posuzování z hlediska feng-shui, brala v úvahu.“ Protože
jsou obě místnosti poměrně malé a podmínkou bylo ponechat
v Klukárně dubovou postel a policovou stěnu, v Krbovce
skříně a sádrokartonovou niku, manipulačního prostoru moc
nezbývalo. „Výhodou je, že energie domu jsou příznivé, často
tomu tak nebývá,“ pokračuje Jana Anna Hašková. „Bylo ale
nutné dodržet tzv. školu formy – uspořádání nábytku
v místnosti, vhodné ‚nasměrování‘ lůžka a v neposlední řadě
přání klientů, která projevili před započetím práce.
V Klukárně nebylo moc možností pro  umístění lůžek, která
mají být z formálního hlediska u stěny, ne mezi oknem a dveř-
mi či pod oknem. U zakázkové výroby jsem chtěla docílit

interiérová
designérka 
a konzultantka
feng-shui
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� Ba Zhai (8 sektorů)
PPookkuudd  ssee  mmáá  pprroovvéésstt  vvyyhhooddnnoocceenníí  bbuuddoovvyy,,  tteeddyy  vvlliivvůů,,  kktteerréé  nnaa
nneemmoovviittoosstt  ppůůssoobbíí,,  jjee  kk  ddiissppoozziiccii  nněěkkoolliikk  mmoožžnnýýcchh  ppoohhlleeddůů..  OOdd
jjeeddnnoodduuššššíícchh  kkee  sslloožžiittěějjššíímm..  JJeeddnníímm  zz  nniicchh  jjee  mmeettooddaa  ttzzvv..  oossmmii
sseekkttoorrůů  ––  BBAA  ZZHHAAII..  NNaa  pplláánnuu  bbuuddoovvyy  ssii  vvyyzznnaaččííttee  jjeejjíí  ssttřřeedd
aa oossuu..  SS kkoommppaasseemm  vvyymměěřřííttee  oossmm  ssvvěěttoovvýýcchh  ssttrraann..  DDůůlleežžiittéé  jjee
uurrččiitt,,  kkddee  ssee  nnaacchháázzíí  ččeellnníí  ssttrraannaa  bbuuddoovvyy,,  kkaamm  ssee  ddůůmm  ddíívváá,,  ttoo  jjee
zzáákkllaaddnníí  ssmměěrr..  PPooddllee  ppřřeessnnééhhoo  zzaamměěřřeenníí  mmůůžžeettee  ddůůmm  nnaa  pplláánnkkuu
rroozzdděělliitt  ddoo  oossmmii  vvýýsseeččíí..  KKee  kkaažžddéé  ssvvěěttoovvéé  ssttrraanněě  jjee  ppřřiiřřaazzeenn
ttrriiggrraamm..  KKaažžddýý  ttrriiggrraamm  jjee  ssyymmbboolliicckkyy  vvyyjjááddřřeenn  ččíísslliiccíí,,  mmáá
vvyyppoovvííddaaccíí  sscchhooppnnoosstt..  UUrrččuujjee  zzáákkllaaddnníí  eenneerrggiiii,,  bbaarrvvuu,,  ččíísslloo,,  ssmměěrr,,
oossoobbyy,,  ččáássttii  ttěěllaa  ii nneemmooccii  aa mmnnoohhoo  ddaallššííhhoo..  TTuuttoo  eenneerrggiiii  nneellzzee
uuppllaattnniitt  uu rryycchhllýýcchh  řřeeššeenníí  nnáápprraavv  ččii  pprroobblléémmůů..  

� Flying Stars (Létající hvězdy)
PPrroo  iinntteerriiéérr  vvyyuužžiijjeettee  ssvvěěttoovvéé  ssttrraannyy,,  aallee  pplláánneekk  rroozzdděěllííttee  nnaa  ddeevvěětt
sstteejjnnýýcchh  oobbllaassttíí  ––  sseekkttoorrůů..  ČČííssííllkkaa  nnaa  pplláánnkkuu  vv  ddeevvííttii  oobbddééllnnííccíícchh
ppaattřříí  kk  LLééttaajjííccíí  HHvvěězzdděě..  JJee  ttoo  vveellmmii  ppřřeessnnáá  mmeettooddaa,,  kktteerráá  nnaa  rroozzddííll
oodd  mmeettooddyy  BBaa  ZZhhaaii  ––  88  vvýýsseeččíí  ––  zzeelleenněě  aa ččeerrvveenněě  oorráámmoovvaannéé
ssvvěěttoovvéé  ssttrraannyy,,  nneepprraaccuujjee  ss  iinnffoorrmmaacceemmii  oo ppřříízznniivvýýcchh  aa nnee  ppřříí  zznnii  --
vvýýcchh  zzóónnáácchh,,  aallee  vvššíímmáá  ssii  ddoobbyy,,  kkddyy  jjssoouu  rrůůzznnéé  vvlliivvyy  nneejj  aakkttiivvnněějjššíí
aa nnaaooppaakk..  JJee  ttřřeebbaa  ssii  uuvvěěddoommiitt,,  žžee  eenneerrggiiee  ssee  nneeppoohhyybbuujjee  ppoo
ppřřeessnnýýcchh  hhrraanniiccíícchh,,  aallee  jjeeddnnoottlliivvýýmmii  mmííssttnnoossttmmii..  

� Ming Gua (Osobní číslo)
NNaa  ooppaaččnnéé  ssttrraanněě  bbuuddoovvyy,,  nneežž  jjee  ččeellííccíí  ((ččeellnníí)),,  lleežžíí  ttzzvv..  sseeddííccíí
ssttrraannaa..  OOddttuudd  ppaakk  ppllyynnee  rroozzdděělleenníí  nnaa  zzááppaaddnníí  aa vvýýcchhooddnníí  žžiivvoottnníí
sskkuuppiinnuu..  KK  zzááppaaddnníí  sskkuuppiinněě  ppaattřříí  sseevveerroovvýýcchhoodd,,  jjiihhoozzááppaadd,,
zzááppaadd  aa sseevveerroozzááppaadd,,  kk  vvýýcchhooddnníí  sskkuuppiinněě  vvýýcchhoodd,,  jjiihhoovvýýcchhoodd,,
jjiihh  aa sseevveerr..  VV  nnaaššeemm  ppřřííppaadděě  jjee  ččeellííccíí  ssttrraannaa  uummííssttěěnnáá  nnaa  jjiihhuu
aa sseeddííccíí  nnaa  sseevveerruu,,  ddůůmm  ppaattřříí  kk  ttzzvv..  vvýýcchhooddnníí  sskkuuppiinněě,,  ttrriiggrraamm
VVooddaa,,  ss  ppřříízznniivvýýmmii  ssmměěrryy  zzee  ssvvéé  sskkuuppiinnyy  aa mméénněě  ppřříízznniivvýýmmii
ooppaaččnnýýmmii..  PPřříízznniivvéé  ssmměěrryy,,  rreesspp..  oobbllaassttii  ddoommuu,,  mmaajjíí
zz  ddlloouuhhooddoobbééhhoo  hhlleeddiisskkaa  ppřříízznniivvoouu  eenneerrggiiii  aa kkaažžddýý  bbyy  ssee  zzddee
mměěll  ccííttiitt  ddoobbřřee..  VVyyuužžíívvaajjíí  ssee  pprroo  uummííssttěěnníí  oobbyyttnnýýcchh  mmííssttnnoossttíí,,  llůůžžeekk,,
pprraaccoovvnníícchh  ssttoollůů  aa ppooddoobbnněě..  

UU oossoobb  uurrččuujjee  ppřřiiřřaazzeenníí  kk  vvýýcchhooddnníí  nneebboo  zzááppaaddnníí  sskkuuppiinněě  rrookk
nnaarroozzeenníí..  KKaažžddýý  rrookk  jjee  ttaakkéé  ssyymmbboolliicckkyy  oozznnaaččeenn  ččíísslliiccíí,,  uu mmuužžůů
jjiinnaakk  nneežž  uu žžeenn..  TTaattoo  ččíísslliiccee  nneebboollii  oossoobbnníí  ttrriiggrraamm  jjee  zznnáámmáá  jjaakkoo
MMiinngg  GGuuaa..    JJee  llooggiicckkéé,,  žžee  oossoobbyy  ssee  sstteejjnnýýmm  ttrriiggrraammeemm  jjaakkoo
bbuuddoovvaa,,  rreesspp..    jjeeddnníímm  zzee  ččttyyřř  ttrriiggrraammůů  zzááppaaddnníí  nneebboo  vvýýcchhooddnníí
sskkuuppiinnyy,,  ss  bbuuddoovvoouu  llaaddíí,,  ccoožž  jjee  ppoovvaažžoovváánnoo  zzaa  ppřříízznniivvéé..  UU oossoobb  ssee
ssvvěěttoovvéé  ssttrraannyy  vvyyuužžíívvaajjíí  kkee  „„ssmměěřřoovváánníí““  ––  jjaakkýýmm  ssmměěrreemm  ssee  ddíívvaatt  ččii
ččeelliitt,,  ppřřííppaaddnněě  kktteerrýýmm  ssmměěrreemm  mmáá  bbýýtt  hhllaavvaa,,  kkddyyžž  lleežžíímmee  nnaa  llůůžžkkuu..

Různé pohledy a metody

vzdušnosti a hravosti, vypořádat se s masivní stávající 
postelí a vnést do prostoru kov v podobě materiálů
a barev.“ V hostinském pokoji Krbovce byly v podstatě
možné dvě varianty umístění sedací soupravy. Protože
místnost má být nejen odpočinkovým útočištěm paní
domu, ale sloužit také jako pokoj pro hosty, volila autor -
ka severní stěnu a barevné řešení i uspořádání tak, aby
podpořilo právě ji a pomohlo jí nacházet radost a poho -
du. Druhá, dražší varianta, vyvažuje již dříve vyrobený
nábytek na míru  a má působit lehce a radostně.
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