
MĚSTO NEBO VESNICE? 

 
Tato otázka je velmi stará, a dnes je aktuálnější snad více než jindy. Na jedné straně máme masivní 

příliv lidí do měst, zejména do Prahy - stěhují se za školami nebo za prací, nemluvím-li o té úzké 

skupině, která vyhledává „pohostinnost“ velkých nádraží a podobných míst. Na druhé straně obyvatelé 

průmyslových městských aglomerací houfně prchají před hlukem a znečištěným ovzduším do lůna 

matičky přírody. Jsou ovšem i tací, kteří jsou spokojeni tam, kde jsou; proto jsme se ptali obyvatel 

měst, proč a zda nadále chtějí bydlet tam, kde dosud. 

Repo: 

 

Podobnou otázku jsme položili i na vesnici, tentokrát nás zajímalo, proč venkov a ne město. 

Repo: 

 

Jak je vidět, názory a důvody jsou nejrůznější. A je někdy velmi náročné, snaží-li se lidé s odlišnými 

názory svou představu sladit. Může to dojít dokonce tak daleko, že otázka kde bydlet zapříčiní rozpad 

rodiny. Nevěříte? 

 

Byli jednou jedni manželé z Prahy, on s maloměstskými kořeny, ona prožila velkou část dětství na 

venkově. Jejich dvě děti žily celý život ve městě, i když přírodu měly zastoupenu aspoň psem a 

kočkou. Jednoho dne se stalo, že se manželé rozhodli pořídit si někde na venkově, pokud možno 

v okolí Prahy, domek, aby bylo kam jezdit na víkendy. Než byl domek zakoupen, prožila si celá rodina 

pochopitelně peklo na zemi. Kdo to nezažil, nepochopí.  

 

Prvním bodem programu při takové akci je sehnání peněz. I žák základní školy snadno spočte, že i 

rodina se slušnými příjmy, chce-li mít na jídlo a studium svých dětí, by odpovídající dům splácela 

takových třicet let. Přinejlepším. I při uskromnění ovšem nejsou vyhlídky na půjčení oid banky nijak 

valné. V našem případě se nakonec záchranou stal jistý známý, kterýá peníze půjčil na zvládnutelný 

úrok a na relativně dlouhou dobu. 

 

Za druhé taková věc obnáší prohledávání inzerátů. Leckteré jsou tak vypečené, že neuvádějí cenu, čili 

je nutné zavolat nabízejícímu, aby se člověk potom mohl chytit za hlavu a zmateně vykoktat „Děkuji, 

nashledanou, ještě se ozvu“ s pevným úmyslem s takovým vyděračem už nikdy nejednat. Samosebou 

do užšího výběru postoupivší domy je nutné si prohlédnout. Pak člověk snadno zjistí, že i to, co 

vypadalo na tu cenu výborně, má nějaký háček - trať po oknem, kravín co by kamenem dohodil nebo 

hygienicky nevyhovující septik. Vůbec už není třeba dodávat, že povedené ratolesti do výběru velmi 

rázně zasahují, a to většinou argumenty, nad nimiž zůstává rozum stát: „No, víš tady by to bylo fajn, 

pár kilometrů odsud má chatu můj kámoš, tak bychom se mohli vídat“, rozplývá se u domu bez teplé 

vody a jeho kvalitu si nedá vymluvit. Ještě více problémů si užijí zájemci z venkova o bydlení ve městě 

- zejména v Praze je jejich šance na nalezení vhodného místa, tím spíš mají-li rodinu, téměř nulová.  

 



Za třetí je nutno domluvit se s prodejcem vybraného domu. Velmi časté jsou typy, které zdůrazňují svůj 

citový vztah k místu, z čehož plyne, že budou jezdit jednou za měsíc k nedělnímu obědu - to ovšem 

bohužel praskne vždycky až po prodeji. Ale co, i to se dá zvládnout, jen když je objekt, ze všech stran 

obhlédnutý a zkontrolovaný, zakoupen.  

 

Následuje jedno- až dvouleté období odhalování skrytých nedostatků budovy a horentních investic do 

jejího zvelebení. V našem případě proběhla velmi náročná rekonstrukce, která vlastně byla příčinou 

dalšího vývoje. Manželka se totiž rozhodla, že to není daleko od Prahy, že se dá dojíždět autem, a 

když si sníží pracovní úvazek a bude pracovat i tam, nic jí ve vysněném životě nebrání. K podobnému 

názoru se dal strhnout i mladší potomek, který zatoužil po projížďkách na kole a běhání po lesích, a 

tak bylo vše na spadnutí. Starší ratolest si město, školu a noční vyžití vymluvit nedala, podobně manžel 

si takový přístup nemohl dovolit, a tak se pes s paničkou a mladším děckem odstěhoval.  

 

Jak je vidět, rodina prodělala jak citově - neb rozloučení je náročné pro každého - tak i finančně, neb 

nadále je nutné platit za dům i za byt ve městě, o pořízení druhé kočky na venkov ani nemluvě. Rovněž 

opečovávání tisícimetrového pozemku včetně několika stromů - které je nutné, aby se dům po půl roce 

neztratil v houští - je prací, která vydá téměř na plný úvazek, a jen dlouhodobě trénovaní lidé jsou ji 

schopni zvládnout jen mimochodem nebo ji dokonce považovat za zábavu, ač je to povinnost velmi 

povinná. Pozvednutí hladiny spokojenosti obou polovin famílie je tak diskutabilní. 

 

A jaký závěr je tedy možné vyslovit? Stěhovat se za zdravým vzduchem ano, ale jen jste-li si jisti, že si 

tím ovzduší kolem sebe spíš neotrávíte. A naopak: cesta za lepšími finančními podmínkami by se 

mohla snadno spíš prodražit. 


