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Káléšvarovo vástu
Stavitelství a život v rovnováze

Na co je třeba dbát při výběru pozemku? 

 



Na co je třeba dbát při výběru pozemku? 

1. Terén 

Výška a tíha se musí nacházet na jihu, západě nebo jihozápadě pozemku (uvnitř a venku). Svahy        
a voda jsou doporučovány na severu, východě a severovýchodě pozemku (uvnitř a venku). Ve všech 
ostatních směrech je třeba se jim vyhnout. V pořádku je i rovná plocha. 
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Obr. 1: Optimální rozmístění 
výšky a tíhy

Obr. 2: Optimální svah Obr. 3: Optimální umístění vody
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Obr. 5: Svahu na severozápad a 
jihovýchod je třeba se vyhnout. Svah 
na západ, jih nebo jihozápad není za 
žádných okolností akceptovatelný.

S

Obr. 4: Výšce a tíze na severu, 
východě nebo severovýchodě je 
třeba se jednoznačně vyhnout.

Obr. 6: Vodě na jihu, západě a 
jihozápadě je třeba se za všech 
okolností vyhnout.
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2.  Směřování a tvar pozemku 

Pozemek musí být srovnán na základní světové strany. Akceptovatelné odchýlení je 15°, 
odchýlení větší než 15° je nepřijatelné. Odchýlený pozemek nebo pozemek nepravidelného 
tvaru, stejně jako pozemek s nežádoucími přesahy nebo useknutími může být za určitých 
podmínek optimalizován pomocí změny hranic. K tomu je však nezbytné poradenství přímo 
na pozemku. 

 

Pozemky podlouhlého tvaru orientované delší stranou na osu sever-jih mají uklidňující působení, 
zatímco pozemky orientované v ose východ-západ, mají spíše aktivizační efekt. 
 

3. Umístění budov 

Budovy mají být nejlépe v jihozápadím kvadrantu pozemku. 
Drobné odchýlení od tohoto pravidla je možné tolerovat.       
Je však třeba vyhnout se umístění budovy v severozápadním, 
jihovýchodním nebo se severovýchodním kvadrantu pozemku. 

Máte další otázky? 

Profesionální poradenství přináší jasnost. Nejste-li si jistí, zda lze na pozemku, který jste si 
vybrali, dosáhnout pozitivního vástu nebo máte potíže s posouzením některých bodů, napište 
nám na cz@kaleshwaravaastu.eu.  
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Obr. 8: Přijatelné odchýlení menší 
než 15°

Obr. 8: Pokud je pozemek odchýlený,  
jeho hranice lze případně korigovat 
pomocí vytyčení nových hranic.

Obr. 7: Nepřijatelné odchýlení 
větší než 15°

Obr. 9: Optimální umístění budov
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Tiráž
Kaleshwar e.V. 
Ludmily Konečné 8 
639 00 Brno 
Česká republika 

Internet: www.kaleshwar.cz 
Email: cz@kaleshwaravaastu.eu 
Tel: +420 737 125 205 

Prohlášení o zodpovědnosti 

Konzultace z oblasti Káléšvarova vástu mají čistě poradenský charakter. Nepřejímáme žádné ručení. 
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