
6. Jednotlivé pokoje
Dva nejdůležitější pokoje z hlediska feng-šuej jsou kuchyň  

a ložnice  pána domu. Je jasné, že mnoho bytů má vše kromě 
koupelny  a toalety v jedné místnosti. I v tomto případě však 
můžeme onu místnost rozdělit na několik částí a tyto části po-
suzovat odděleně. V následující kapitole se budeme problémy 
jednopokojového bytu zabývat podrobněji.

Kuchyň 
Kuchyň  je již tradičně považována za nejdůležitější místnost 

v bytě. A to hlavně proto, že jsou v ní umístěna kamna , která jsou 
symbolem rodinného bohatství. Důležitá je kvantita a kvalita 
jídla připravovaného v této místnosti. Kvantita podporuje pocit 
hojnosti, kvalita zase zdraví rodiny. Spižírna  a lednice by měly 
vždy být plné. Na Východě je to věc cti. Nejdůležitější je mít 
v bytě vždy dostatek jídla, abychom mohli nasytit nečekané 
hosty.



Sporák (nebo kamna či mikrovlnná trouba) by měly být situ-
ovány tak, aby kuchař viděl každého, kdo vstoupí do místnosti. 
Kuchař by nikdy neměl stát zády ke dveřím, protože by se mohl 
leknout, a tím ovlivnit kvalitu jídla. Pokud nelze sporák umísit 
jinam, sjednají určitou nápravu zrcadla  pověšená nad či vedle 
kamen . Tak kuchař vidí každého, kdo vejde do místnosti, a navíc 
dochází k symbolickému zdvojnásobení množství jídla.

Kamna  by neměla stát naproti předním dveřím, koupelnovým 
dveřím  nebo naproti vstupu do ložnice  pána domu. V jednopo-
kojovém bytě by neměla stát naproti postele .

Kamna  by měla být čistá a v dobrém stavu. Jakákoli vada 
způsobuje podráždění a negativní čchi. Pokud v kuchyni  – sídle 
rodinného bohatství – něco nefunguje, vyskytnou se problémy  
 na pracovišti.

Odpady a trubky v kuchyni  a v koupelně  by měly být skryty. 
Z hlediska feng-šuej totiž voda představuje peníze, a tak by bylo 
velmi špatné vidět, jak jsou odplavovány pryč.

Místnost by samozřejmě měla být dostatečně osvětlena, aby 
v ní mohla proudit čchi. To prospívá jak jídlu, tak lidem.

Jídelna 
Jídelna  by měla být co nejblíže k uchyni, avšak co nejdále 

od vstupních dveří . Kdyby totiž hosté tyto dveře  celou dobu sle-
dovali, ihned po jídle by odešli. Je-li to zapotřebí, dají se dveře  
zakrýt zástěnou .

Jídelna  by měla působit prostorným dojmem. Je důležité, 
aby lidé mohli vstát od stolu, aniž by zavadili o stěny či nábytek . 
Pokud však nábytek  nijak neomezuje pohy b lidí sedících u stolu, 
můžete jej mít v jídelně , kolik chcete.

Traduje se, že u kulatého stolu konverza ce probíhá nejlépe. 
Přijatelné jsou ale i stoly ve tvaru čtverce, obdélníku, oválu  
a t varu pa-kua . Čtvercové a obdélníkové stoly by však raději 
měly mít zaoblené rohy, jinak se vystavujeme nebezpečí šárů .



Zrcadla  plní v jídelně  dvojí funkci. Místnosti s nimi vypadají 
větší, prostornější. Také porce jídla vypadají větší, což vytváří 
pocit hojnosti.

Jídelna  musí být dobře osvětlená, aby do ní mohla pronik-
nout čchi. Pokud jsme dostatek čchi zajistili předem, můžeme 
si dovolit i večeři při svíčkách.

J ídelna  by měla být prost orná a útulná. To je samozřejmě 
dobré kvůli hostům, Číňané však mají ještě další důvod. Věří, 
že je-li jídelna  malá, budou malé i jejich finance. Z toho důvodu
má mnoho Číňanů jídelnu  spojenu s obývacím pokojem  – vytváří 
to pocit prostornosti a neohraničenosti.

Obrázek 6A: Jídelna spojená s obývacím pokojem



Obývací pokoj 
Obývací pokoj  je velmi důležitá místnost, neboť se zde scházejí 

všichni členové rodiny. Je to pokoj, kde se relaxuje, diskutuje  
a baví. Proto musí být útulný a pohodlný.

Obývací pokoj  by měl odrážet osobnost a zájmy obyvatel. 
Na stěny můžeme pověsit různé fotografie a ocenění. Vhodná
je také výstava vaší sbírky. Moje matka sbírala keramická ku-
řátka sedící na košíku. Měla je vystavena v obývacím pokoji . 
Nejenže prozrazovala její zájem o keramiku, ale také přitahovala 
prospěšnou čchi. Celý den na ně totiž svítilo slunce a odráželo 
jejich veselé barvy po celé místnosti.

Ideální j e, když má obývací pokoj pravidelný tvar. U úzkých 
pokojů či místností ve tvaru písmene L mohou určitou nápravu 
sjednat zrcadla . Zrcadlo  umístěné na dlouhé stěně úzké míst-
nosti přináší rovnováhu. Na ostrých rozích zase „zaretušují“ 
nebezpečné šáry .

Také nábytek  by měl odrážet osobnost. Měl by být pohodlný 
a přizpůsobený velikosti pokoje. Pán domu by měl sedět naproti 
hlavním dveří m do místnosti.

Ložnice 
Ložnice  je hned po kuchyni  nejdůležitější místností. Trávíme 

v ní v průměru osm hodin denně, takže by měla být klidná a bez-
pečná, aby nám zaručila klidný a nerušený spánek.

Ložnice  by se měla nacházet co nejdále od vchodových dveří . 
Podle feng-šuej se dům často rozděluje na vnější a vnitřní sekci. 
Vnější sekce zahrnuje vstupní dveře a místnosti, které jsou spíše 
„veřejné“ jako obývací pokoj  a jídelnu . Do vnitřní sekce patří 
místnosti soukromějšího rázu – koupelna , toaleta  či ložnice .

Dejte si pozor na umístění dveří  do ložnice. Dveře  od ložnice  
by neměly být v přímé linii se vstupními dveřmi , protože pak 
nám bezpečí „vyklouzne“ ven. Totéž platí i pro koupelnu  a kuchy-
ni , pachy a negativní čchi by tak pronikaly přímo do ložnice .



Nesmírně důležitá je poloha postele . Měla b y být umístěna 
tak, aby osoba, která na ní leží, viděla každého příchozího. Nej-
lepší obvykle bývá poloha diagonálně ke dveřím . 

Můžete také využít nauky o osmi polohách a umístit postel  
podle toho, co chcete podpořit. Obvykle se však postel  umísťuje 
do polohy zdraví  či dlouhověkost . Měli bychom však brát ohled 
i na estetickou stránku. Postel  by neměla být umístěna tak, aby 
v prostoru působila disharmonicky. Nelze-li postel  umístit do 
pozice, kterou chcete, můžete ji tímto směrem alespoň natočit.

obrázek 6B: postel v poloze smrt



Pelest postele  (tam, kde máte umístěny nohy) by neměla 
mířit ke dveřím (obrázek 6B). Této poloze se říká poloha „smrt“, 
protože Číňanům připomíná doby, kdy byly rakve vystaveny  
na dvorech chrámu a čekaly na pohřbení. (Navíc – mrtvoly se 
vždy a ve většině kultur vynášely z místnosti nohama napřed.)

Vyčnívající trámy  jsou považovány za šár , ať jsou v jakékoli 
místnosti. Nicméně nejhorší je, když tomu tak je přímo nad 
postelí . Člověk, který spí v takové posteli, bude pravděpodobně 
trpět zdravotními problémy v té části těla, která je přímo pod 
trámy. Má-li pod trámy hruď, pak pravděpodobně bude mít tento 
člověk problémy s dýcháním či b olesti na prsou. Není-li  možno 
umístit postel  jinam, je lépe, pokud trámy běží podél postele, 
než napříč jí.

Čelo postele  (ta část, kde máte hlavu) by mělo být u zdi , nikoli 
však po oknem, neboť byste byli vystaveni průvanu a necítili 
byste se v bezpečí. Jedna strana postele  také může být u zdi jako 
další podpora. Ovšem jen pokud spíte sami. Pokud se postel  zdi 
nedotýká, budete postrádat jisté zázemí a dobrý spánek.

Zrcadla  jsou prospěšná v každé části bytu, v ložnici  s nimi 
však zacházejte opatrně. Neměla by totiž být naproti té části 
postele , kde máte nohy. Zejména proto, že když se osoba spící 
na takovéto posteli  v noci vzbudí, mohla by se vylekat, protože 
uvidí svůj odraz v zrcadle  a mohla by jej považovat za ducha. 
Navíc se traduje, že zrcadla  takto umístěná způsobují napjaté 
vztahy.

Zrcadla  bychom také neměli umísťovat naproti dveřím , pro-
tože tak posílají přijatou energii ihned zpět, čímž matou čchi 
proudící do místnosti.

Naopak mohou být prospěšná tam, kde je špatný výhled  
na vcházející osoby.  Potom nám usnadní vidět jak příchozí, tak 
vstupní dveře .

Po probuzení by se nám měl vždy naskytnout pěkný pohled. 
Může to být příjemný výhled z okna nebo obraz na stěně.

Okno by mělo zabezpečit dostatek čerstvého vzduchu  
a světla. Nepov ažuje se však za dobré, aby slunečn í svit dopadal 



přímo na postel . Chceme, aby do ložnice  během dne proudilo co 
nejvíce čchi. Nejvíce jí přijde dveřmi , část ale vnikne i oknem . 
Mnoho ložnic  má ta ké funkci pracovny. V těchto případech je 
zapotřebí více čchi, a to k zajištění potřebné vitality, dostatku 
entuziazmu a stimulace.

Ujistěte se, že vás okn em  nenapadají žádné šáry . Pokud ano, 
pak vám pomohou těžké závěsy. Šáry  obzvláště těžce snášejí 
novorozenci. Pokud vaše dítě neustále pláče, zkontrolujte, zda 
v jeho blízkosti nepůsobí šáry . Je možné, že pláč ustane, jakmile 
šáry  zlikvidujete.

Toaletní stolky, sekretáře, prádelníky či komody by neměly 
stát hned u postele , zabraňují totiž toku čchi.

Tapety  a koberce  by měly být v souladu s osobním elemen-
tem. Také je přijateln ý element, nacházející se v cyklu tvorby  
před osobním elementem. V dětských pokojích je dokonce ještě 
lepší.

Toaleta 
Je-li to možné, měla by být toaleta  u vnější stěny a tak nená-

padná, jak to jenom jde. Měla by se nacházet v negativní oblasti 
bytu. Je-li totiž v pozici bohatství , sláva  či kariéra , tak „spláchne“ 
všechny příznivé možnosti pryč. Samozřejmě že pokud byt již obý-
váte, není leckdy možné polohu toalety  změnit. V každém případě 
však nechávejte víko sklopené a dveře  zavřené. Také je možno na 
dveře  pověsit zrcadlo  – místnost tak symbolicky zmizí.

Toaleta  by neměla být umístěna uprostřed bytu, jinak by totiž 
zde vzniklá negativní čchi proudila do všech směrů.

Jak jsme již uvedli, toaleta  by měla být nenápadná, a tudíž 
m alá. Je lepší, když jsou toaleta  a koupelna  od sebe odděleny. 
V řadě bytů to ale není technicky možné. Máte-li tyto dvě míst-
nosti propojeny, rozdělte je alespoň do půlky zdí, zajistíte tak 
určité soukromí a zlomíte proud negativní čchi.


