
Žila jsem asi tak, jak to většina 
z vás zná. Poslušná holka ve ško-
le i doma, dobře jsem se učila, 
abych měla pěkné známky, po 

vysoké škole rodina, děti, práce, krouž-
ky dětí, lyžáky, tábory, dovolená, která 
se obvykle musela napracovat. K tomu 
uklizeno, uvařeno, napečeno, vypráno, 
zahrada v pořádku. 
 Když děti vyrostly a byly na vysoké, 
začala jsem si uvědomovat, že je něco 
špatně. Že žijeme pořád více méně stejně, 
ale doba je jiná, my jsme jiní. Nemůžeme 
ignorovat vývoj, a to nejen ve vztazích, 
ale i v  práci, v kontaktu s přírodou, 
kterého je stále méně. Bylo mi jasné, že 
děti z hnízda nevyletí, protože nemají 
kam, a hlavně za co. Jednoho rána jsem se 
probudila a bylo mi nad slunce jasnější, že 
takhle dál žít nemůžu, nebudu a nechci. 

Domluvila jsem se s dětmi, že se odstěhuji, 
nechám jim svůj byt a každý víkend jim 
přijedu uvařit a vyprat. Obědy budou mít 
v menze a večeře nějak zvládnou. Naše 
děti obvykle nesnídají, protože vstávají 
v poledne. I to byla jedna z věcí, která ve 
společné domácnosti drhla. Když někdo 
obědvá, jiný snídá.    
 Opustila jsem nefunkční partnerský 
vztah, dala výpověď v práci a odstěhovala 
se na venkov. Pronajala jsem si malou gar-
sonku v bytovém domě a vzala si s sebou 
jen to, co se vešlo do auta. To předsta-
vovalo obrovskou úlevu. Zbavila jsem se 
všeho nepotřebného a mám jen pár věcí, 
které opravdu potřebuji, a několik kousků 
toho, co se mi líbí. 

ŽIVOT NA VSI
Po téměř padesáti letech aktivního života 
ve velkém městě jsem se ocitla na venko-
vě. Všude dojdu pěšky, v lese jsem za pár 
minut. Ubylo hluku i stresu. Pro mléko 
chodím do kravína, pro ovoce do sadu, 
pro maso na jatka. Pracuji na počítači, 
takže práce z domu mi nedělá problém. 
Dětem jezdím o víkendu vařit. Prát, 
respektive otočit knoflíkem pračky, se už 
naučily samy.
 Zapojuji se do tvorby místních novin, 
takže mám i přehled o tom, co se u nás na 
vsi děje. Velkým bonusem je i to, že mám 

nedaleko domu, v němž bydlím v proná-
jmu, malou chatičku, kterou postavil můj 
děda v šedesátých letech. Léto a pěkné 
dny trávím v zahradě, pěstuju bylinky, 
sekám trávu a cítím, jak se můj život stává 
opravdovějším, že žiju, neživořím. Každý 
den je trochu jiný, nepodléhám stereoty-
pům. Po dvou letech života na vesnici mo-
hu pravdivě říci, že jsem tu doma, cítím se 
šťastná a návrat do Prahy by pro mě byl 
noční můrou. Děti se osamostatnily, našly 
si životní partnery a máme spolu pěkné 
vztahy. 
 Postupem doby mi však začal vadit 
život v bytovém domě. Je tu hluk, i v noci, 
poměrně značný nepořádek na chodbách, 
stále se zvyšující nájem a služby mi radost 
rovněž nedělají. Začala jsem koketovat 
s myšlenkou, že by bylo fajn postavit si 
místo chatičky, kde se dalo pobývat jenom 
v létě, malý dům. Stačilo by mi přenést 
současnou garsonku na svou zahradu. 
Stále jsem však tuto myšlenku zavrhovala, 
protože jsem jednak neměla našetřené 
peníze na stavbu domu, a pak jsem si 
nevěřila, že bych to zvládla. Ale osud to 
vyřešil za mě, jak už to tak občas bývá. 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že na 
krásné louce, na kterou jsem koukala 
z okna a kde se pásly ovce, vyroste nový 
supermarket. K tomu velké parkoviště, 
odbočovací pruh ze silnice a rampy na 
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Restart v padesátiZnáte ona prohlášení růz-
ných ženských časopisů, 

že život začíná ve třiceti? 
Nebo ve čtyřiceti? Pro mě 
začal až v padesáti a pro-
buzení do reality nebylo 

nijak růžové. Obrátilo mi 
život vzhůru nohama a zdá 

se, že ještě není konec. 



noční zavážení zbožím. Okamžitě mi problesklo hlavou, že vedle 
takového monstra bydlet nechci. Byl únor – a v březnu už jsem 
stála na stavebním úřadě s žádostí o stavební povolení. Popiso-
vat peripetie spojené s tvorbou projektu nebudu, vydaly by na 
samostatný článek. Nechtěla jsem nic zadat projektové kanceláři, 
protože jsem věřila tomu, že všechno zvládnu sama. Sice se to 
povedlo, ale trvalo to dlouho, musela jsem hodně nastudovat ze 
stavebního zákona a dospěla jsem k názoru, že systém je posta-
vený tak, že člověk raději využije služeb projektanta i na malou 
stavbu, než aby běžel maraton s úředníky a zákony.

STAVBA POVOLENA 
Když jsem konečně držela v ruce papír s nápisem Stavba povolena, 
brečela jsem dojetím. Pak jsem začala shánět stavebníky. Rozhodla 
jsem se pro dřevostavbu, ale ty se dnes vyrábějí vesměs v továrně 
a na pozemek se přivezou hotové i s okny a pomocí jeřábu se 
poskládají. Jenomže moje zahrada je situovaná mimo dopravní 
tepny, stojí na konci úzké březové aleje, kam se technika nedosta-
ne. Oříšek byl sehnat firmu, která bude ochotná vše nosit a stavět 
ručně. Naštěstí mi pomohl můj bývalý přítel, jehož kamarád má 
stavební firmu. Že si chlapi alespoň zkusí, jestli ještě umějí řemeslo. 
 Dalším krokem bylo sehnat peníze. Ačkoli se všude říká, že 
hypotéky jsou výhodné a levné, v konkrétním případě zjistíte, že 
možností moc není. Je to, jako když sháníte určité boty konkrétní 
barvy, na podpatku tak akorát, ne šněrovací, hlavně aby netlačily. 
Roli hraje věk, děti na vysoké a doba splácení, abych to stihla do 
důchodu. Nakonec se vše podařilo a hypotéku mi schválili. Ne 
za nijak výhodných podmínek, ale nemohla jsem si moc vybírat. 
Od doby první myšlenky na stavbu do prvního výkopu uběhly 
neuvěřitelné tři měsíce. 

LOUČENÍ SE STARÝM, VÍTÁNÍ NOVÉHO
Aby mohl dům stát, bylo třeba dědovu chatičku zbourat. Jezdili 
jsme tam s dětmi o víkendech, v létě na prázdniny a měli jsme ji 
rádi. Vždycky, když jsme odcházeli, jednohlasně jsme řekli: „Dě-
kujeme ti, chaloupko milá, žes nás hezky pohostila.“ Najednou mi 

bylo líto zbourat ji. Ale nebylo vyhnutí, tak jsme se s ní alespoň 
rozloučili a provedli obřad poděkování. Vyzdobila jsem ji svíčka-
mi, posypala okvětními plátky růží a poprosila jejího ducha, aby 
se na chvíli vzdálil a dohlížel na stavbu domu, který měl téměř 
kopírovat původní půdorys. Ze vzpomínek na léta zde strávená 
mě vytrhl pták, který prolétl téměř nad mou hlavou. Viděla jsem 
v tom silnou symboliku s duchem chaty. 
 Demolice chatky trvala čtyři dny. Hustě pršelo, všude se linul 
zápach lepenky, starých, částečně prohnilých trámů, v trávě se 
válely hřebíky a třísky. Na zahradě jsme postavili velký stan, kam 
jsme ukryli postele a pár kusů nábytku. Ve stanu jsem spala, 
abych byla co nejblíž tomu, pro mě zásadnímu, dění. V průbě-
hu demolice se ukázalo, že nepůjde použít betonové základy, 
protože byly v malé hloubce, a místo toho bude nutné udělat 
klasickou základovou desku. Takových rozhodnutí, které stavbu 
stále prodražovaly, se udělalo v jejím průběhu poměrně hodně, 
takže nastala doba, kdy došly peníze. 

EUFORIE I PROPADY
Když už se dělala betonová základová deska, napadlo mě zabudo-
vat do ní krystaly. Do míst budoucího vchodu jsem do betonu 
vtlačila turmalín, který má očistné vlastnosti a pomůže příchozím 
očistit energii. Po celém obvodu základové desky jsem vysypala 
křišťály, do středu, přímo do místa, kde budou stát kamna, jsem 
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INZERCE

S padesát let starou chatou jsme se rozloučili 
prostřednictvím rituálu. 

V základové desce budoucího domu 
jsou zasazeny krystaly.



položila pyramidu z fluoritu. Na každou 
světovou stranu přibyly krystaly spojené 
s živly, které reprezentují světové strany. 
Do betonu jsem pak vyryla slunce a srdce, 
symboly světla a lásky. Měla jsem z toho 
obrovskou radost a pocit, že základy jsou 
pevné a dům bude dostatečně uzemněný 
a zároveň propojený s vesmírem.   
 Na základové desce vyrostl krásný 
rovný vysoký komín, který mi připomněl 
dětství, kdy jsem z dřevěných kostek 
stavěla komín vyšší, než jsem byla sama. 
Postupně přibývaly stěny z OSB desek 
a přímo na zahradě vytvářeli tesaři krovy. 
Na pozemku se v jeden den pohybovalo 
až deset lidí. Ta činorodost a denní pří-
růstky stavby mi dělaly radost. 
 Objednala jsem mobilní záchod 
a snažila se stavebníky přimět, aby nedo-
palky od cigaret a zátky od piva házeli do 
plechových kýblů, kterých bylo na stavbě 
mnoho. Ale to se nepodařilo. Vždycky mi 
to odkývali, ale stejně je pohodili na zem. 
Když byly stěny hotové, podlaha zaizolo-
vaná minerální vatou, ale střecha chyběla, 
spustil se několikahodinový liják. Z domu 
bez střechy se valila voda a mně bylo do 
breku. Pocítila jsem bezmoc a zjistila, že se 
musím naučit přijmout fakt, že určité věci 
nezměním, i kdybych je stokrát plánovala. 
 Na stavbě postupně vznikala hromada 
odpadu, na kterou se házelo všechno, od 
zbytků dřeva přes plastové lahve až po 
zbytky jídla. Zpočátku jsem vše poctivě 
třídila a vyhazovala, ale postupně se to už 
nedalo zvládnout. Když jsem upozornila 
stavebníka, odvětil, že se to „pak“ odveze. 

Postupně jsem začala zjišťovat, že staveb-
níci dům stavějí víc pro sebe než pro mě. 
Přibývalo materiálu, který se mnou nikdo 
nekonzultoval, přibylo patro a střešní 
okna. Bavili jsme se totiž o tom, že půda 
bude veliká a že někdy v budoucnu by 
tam bylo hezké patro, ale nenapadlo mě, 
že druhý den přijdu a bude to hotové. 
Měla jsem sice projekt, ale samotná 
stavba vykazovala tak značné odchylky, 
že jsem se rozhodla vzít si stavební dozor. 
Ovšem sehnat stavební dozor v průběhu 
stavby není snadné, navíc bylo potřeba 
psát oficiální stavební deník, který ovšem 
nikdo nepsal. Zaznamenávala jsem svoje 
pocity a postřehy ze stavby, ale ne nic 
o pracovních postupech a materiálech. 
Zjistila jsem, že když jsem si najala firmu, 
která staví ručně, navíc se jedná o kama-
ráda bývalého přítele, jenž různě střídá 
zaměstnance, není v mých silách to celé 
uřídit. Ze stavby se stal projekt tak trochu 
mimo mě a hodně mimo stavební plány. 
A hlavně mimo moje finanční možnosti.  

SKUTEČNÁ ŠKOLA ŽIVOTA
Je polovina podzimu a docházejí mi síly. 
Domu chybějí okna, dveře a fasáda. Víc 
než půl roku jsem denně na stavbě, do 
toho musím pracovat, dohaduji se se 
stavebníky a sháním další peníze. Místo 
pěstěné zahrady jsou všude louže a plno 
bláta se štěrkem a pískem. Za celé léto 
jsem neměla jediný den volna, večer 
jsem chodívala plavat do nedalekého 
rybníka, což mi pomáhalo získat sílu na 
další den. 

 Zjišťuju, že žiju ve strachu a napětí, což 
mě tedy rozhodně nikam neposune. Je mi 
líto, že jsem se nemohla věnovat zahradě, 
bylinám, výrobě mastí a olejů, protože na 
to nebyl čas. Vzala jsem si asi velké sousto. 
Nenaplánovala jsem si dobře finance 
a neudržela stavebníky v mezích projektu. 
Ale mám hodně přátel, kamarádů, kteří 
mě podporují, dodávají mi sílu a odvahu. 
Pomáhají mi i děti. 
 Vím, že když jsem se do takového úkolu 
pustila, nemůžu utéct, musím to dotáh-
nout. Nejdříve v mysli a pak v realitě. Je 
prostě potřeba přidat, nenechat se zlomit, 
nastavit si lépe hranice, vzít vše do svých 
rukou a nečekat, že za mě problém někdo 
vyřeší. I když by to bylo takové blaho! Tak 
děkuji za tu lekci, cítím se živá jako nikdy, 
pociťuji vděk za to, co jsem dosud mohla 
udělat, že jsem dokázala změnit zaběhlé 
koleje. A že se cítím vykolejená? To je toho 
zřejmý důsledek. Chodím na zahradu 
každý den, i když se tam momentálně nic 
neděje. Pociťuji vděčnost, radost a těším se, 
že se to podaří do konce roku dotáhnout, 
protože v nájmu jsem už dala výpověď. 
Jsou objednaná okna, takže se podaří dům 
před zimou alespoň zavřít. A přestěhovat 
ze stanu postel a spacák. Z chatičky mám 
schovanou propanbuta-
novou bombu, elektrická 
kamna a na zahradě 
studnu. V tom už se žít 
dá. Vyhlídky jsou dobré. 
Těším se! 
 Renáta Kiara 

VARGOVÁ 
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Ukázka zápisů z mého stavebního deníku
 Dnes jsem přišla na stavbu a zjistila, že na západním štítu je 
kus nezakryté minerální vaty. Konzultovala jsem to s Tomá-
šem, který sice říkal, že není moc nasákavá, ale když jsem 
jeden zbylý kousek zalila vodou, nasákla se jako houba. Dost 
složitě jsme to tedy zadělali a já nechápu, proč to stavebníci 
nemohli zakrýt fólií, než v sobotu odešli. Odpoledne pršelo, 
proto jsem moc ráda, že jsme to nakonec zakryli sami.
 V sobotu jsem uklidila staveniště, vybrala z domu zbytky 
vaty, fólií, krabičky od cigaret, prázdné láhve od nápojů a po 
zahradě posbírala různé zbytky všeho možného. Vše jsem dala 
na hromadu, která čeká na odvoz. Jenomže dnešní vítr mi to 
zase pěkně rozfoukal, a tak se budu snažit, aby se nepořádek 
odvezl na skládku co nejdřív.   
 Dnes se na stavbě nic nedělo, dělníci tam nebyli. V noci lilo 
a byly špatně přikryté OSB desky, ty vrchní byly úplně pro-
máčené, musela jsem je z hromady dát pryč a zbytek dobře 
zakrýt. Jak jsme včera zakrývali štít, všimla jsem si, jak ledabyle 
jsou přidělané palubky vruty. Každý je v úplně jiné výšce. To 

se mi hodně nelíbí. Dnes mám nějakou stavební krizi. Také 
jsem si znovu pročítala hypotéku, která má několik složek 
dokumentů, z nichž pouze podsložka pojištění má osmnáct 
stran. Trochu jsem pofňukávala, ale syn mi napsal povzbudivý 
dopis: „V dnešním světě asi člověk nemůže mít pořád dobrou 
náladu. Lidský mozek a emoce jsou komplexní systém, který 
dokážou ovlivnit i ty nejmenší drobnosti, a vzhledem k tvému 
postavení a situaci se to dá očekávat. Všechno špatné se jednou 
ale obrátí v něco dobrého, aspoň tak by to mělo, v rámci zacho-
vání rovnováhy, fungovat, dneska třeba není dobrý den, o to víc 
ti ale stojí za to, přežít a těšit se na ten zítřejší.“ 
 Ačkoli je neděle, stavba pokračuje, dělají se tašky na 
střechu. Nemilé překvapení je komín, jeho vrchní deska je 
ošklivá, nepravidelná a hrubá. Navíc je měděné oplechování 
spojené s pozinkovaným oknem pro výlez na střechu, a to by 
nemělo být. Tomáš říkal, že dojde k takzvanému galvanické-
mu článku a měď zinek rozloží. Jinak střecha vypadá pěkně, 
červenohnědé betonové tašky se mi líbí moc.


