
 

Dobrý den, paní Lenko, 

se zájmem jsem si přečetla Váš e-book. Ne proto, že bych se rozhodovala, ale protože jsem zažila něco podobného. 

Jsem také z panelákového sídliště, ale můj manžel je z domu z menšího města, tak má z paneláku fobii, proto jsme se 

rozhodli stavět. Třicet let jsem bydlela v paneláku a teď 13 let v rodinném domě a ne jednom.:) 

Myslím, že i můj příběh by mnohé pobavil a myslím, že i moje zkušenosti by mnohým pomohly se vyvarovat jistým 

chybám.  

Stavba prvního domu a bydlení v něm zní velmi úsměvně pro každého, komu to vyprávím. Manžel má děti z prvního 

manželství a musel začít do nuly. Bydlet v pronájmu a zároveň splácet hypotéku a platit alimenty je docela náročné. 

Proto manžel na domě až na krov vše dělal sám. V květnu jsme začali kopat, v srpnu položili první cihlu, 26.12. 

položili poslední tašku, mezí tím namontovali okna a protože jsme zjistili, že ne zrovna levný byt ve staré zástavbě je 

plesnivý, wafky v ložnici nefungují, tak jsme se 5. ledna, kdy bylo 20 centimetrů sněhu, přestěhovali do hrubé 

stavby.:) Žádné rozvody, žádné omítky, podlahy a některé příčky. Na mytí jsem ohřívala vodu na krbové vložce a myla 

jsem se ve velkém lavoru, který se prodává na stavební práce. Pro vodu jsem chodila do pumpy (leden) a když jsem 

prala v pračce, tak jsem lila vodu šuplíčkem na prášek. Zjistila jsem, že tak když pračka potřebuje vodu, tak se zastaví. 

Tak jsem ji pozorovala a lila vodu. Bohužel ji potřebuje snad dva kýble, což je víc, než jsem myslela.:) Jako kuchyň 

jsem měla vařič, který stál na pultě, který bych „vyroben“ z cihel a dřevěné podlážky od lešení. Stalo se, že zevnitř 

zamrzl zámek a nešel otevřít (jak dům ještě nebyl vyschlý a mrzlo). Musela jsem vylézt oknem a z druhé strany, kde 

na zámek svítilo sluníčko, to bylo rozmrzlé, otevřít.:) Léta jsme měli elektriku „rozvedenou“ pomocí prodlužováků.    

Dům jsme skoro dokončili, narodila se nám dcera a pak jsme zjistili, že na polosamotě u lesa, 2 km od zastávky, kam 

vede polňačka kolem pole, lesa a hřbitova a navíc vaše dítě je velmi přátelské a sotva se naučí mluvit, tak jedno 

z jejích přání je- „Mami, já chci kamarády“, není zrovna pravé ořechové pro takovou rodinu. Před tím, než jsme měli 

děti, se nám tam líbilo. Uvědomili jsme si, že by z nás byli věční taxikáři, protože v zimě je tma ve čtyři a jak bych 

nechala dívku takovou cestou samotnou chodit? 

Manžel přišel s myšlenkou „Tak dokončíme dům, prodáme ho a postavíme si jiný.“ Ze začátku jsem se strašně tomu 

„dobrému vtipu“ zasmála, protože mě ani nenapadlo, že to může myslet vážně, že by se mu chtělo po té práci začít 

znova od nuly. 

Tak jsme dům dokončili a prodali, na rok jsme se přestěhovali do paneláku a postavili si dvojdomek v satelitu, 500 

metrů od zastávky s pravidelnými spoji, kam vede bezpečná osvětlená cesta s asfaltkou a chodníčky. Kamarády tady 

dcera má, hned přes ulici mají podobně starou holčičku, je to jednu stanici od školy, kam to má krásné spojení ráno i 

odpoledne. V Praze jsme autobusem za dvacet minut na metru. Autobus jezdí po půl hodinách, v ranní špičce ještě 

častěji, o víkendu po hodině, jezdí do půlnoci a kdyby člověku ujel spoj, dá se pro něj dojet 2 km do větší vesnice, 

kam to jezdí ještě častěji.  

Všechno tohle super, ale nikdo nás neupozornil, že ani příčka 50 cm (dvě oddělené stěny a uprostřed vata) 

u dvojdomku není dostatečná. Dokonce architekt se divil, proč tolik, že stačí 20 cm. Když jsme druhý dům prodali a 

oni se nastěhovali, tak jsme byli překvapení. Ze začátku jsem se divila, co je to za hučení, které jsem přisuzovala 

luxování, pak jsem zjistila, že takto hučí voda při sprchování. Nemile jsem byla překvapena, když jsem byla v sobotu 

v 6:30 probuzena tím, že pračka šla na odstředění. Nebo když se rodina chystala na výlet a paní domu je 

popoháněla…  Také asi nikdo nepochopí, že když má někdo docela velkou zahradu, tak musí grilovat u dělící zdi, za 

kterou je naše zahrada a většina oken.  

A kvůli tomu a také kvůli schodišti stavíme další dům.:) Pro člověka z paneláku představa schodiště v domě se může 

jevit romanticky. V praxi je to ale všechno jinak. Nad každá matka na mateřské, se kterou jsem mluvila chce 

bungalov. Já se přestěhovala, když se narodila dcera, do dolní ložnice, ale i tak jsem si na mateřské a rodičovské 

z toho, že jsem schody vyšla snad 100x za den a to si myslím, že snad ani nepřeháním, zničila koleno.  



Tak stavíme kousek odtud, ve stejné vesnici, aby dcera nemusela měnit školu, přízemní samostatný dům. Jedná se o 

satelit- hned ob dům mají stejně starou holčičku a na druhé straně bydlí další. 400 metrů od zastávky, bezpečná cesta 

ne do kopce s asfaltkou, světly a chodníčky. Pravidelné spoje ke škole a do Prahy. 500 metrů od krámku a centra 

obce, kde se dělají akce. Na druhou stranu asi 100 metrů od vzrostlé aleje, která vede k lesu… Tak už snad to splní 

všechny naše potřeby.:) 

Člověk musí myslet, jak se dostane do práce, kam budou jezdit děti do školky, školy, střední, práce. Dostanou se tam 

bezpečně sami, až budou větší, nebo je budeme muset pořád vozit? Co cesta? Někde nemusí být asfaltka nikdy. Zažili 

jsme to v prvním domě (je to 15 let a není tam). Jednou za zimu sníh projel traktor, bylo to navíc do kopce. V zimě 

nechodila pošta a nevyváželi popelnice.:) Je lepší, když už v okolí domy stojí. Málokdy člověk ovlivní, když se soused 

zblázní a postaví si nějakou haciendu. Když je to 3 metry od plotu a splňuje % zastavění, tak s tím člověk zpravidla 

neudělá vůbec nic. Také je příjemné mít v docházkové vzdálenosti nějaký krámek. Kolikrát se mi stalo, že jsem 

v průběhu míchání těsta zjistila, že nemám kypřící prášek nebo vajíčko. Když člověk plánuje děti, je dobré, když 

v okolí budou žít rodiny s podobně starými dětmi. Určitě doporučuji navštěvovat místní školku a školu. Nějaký 

potenciální kamarád může žít někde za rohem a vaše dítě ho třeba nikdy nepotká a nebude mít šanci se s ním 

skamarádit. 

Já se do paneláku rozhodně vrátit nechci, i když až na potřetí to bude dům, co bude odpovídat našim představám a 

potřebám, které jsme ani před tím nevěděli, že máme. Myslím, že ale bydlení v domě není pro každého. Málo kdo si 

dokáže představit, co to obnáší. Když bude mít pozemek asi 500 metrů, bude ho sekat min. jednou týdně dvě hodiny, 

když 1000 m2, tak 4 hodiny. A ruční zalévání může zabrat hodinu i více někdy i denně. Když tam budou keře a 

rostliny, také je potřeba je zalévat a starat se o ně. A odklízení sněhu. Pro mě jsou takové práce příjemné 

antidepresivum a odbourávač stresu, ale kdo to tak nemá a nechce to dělat, bude se buď muset překonat nebo si na 

to někoho najmout. 

Ještě jedna rada ohledně posezení na zahradě. Nic nenahradí přirozený stín. Žádná plachta, střecha apod., na 

slunném místě by clona musela být navíc ještě z boku, což pak sezení v „krabici“ ale postrádá tu romantiku a hlavní 

účel. Buď to chce nějaký vzrostlý strom nebo sezení na severní straně domu. 

 

Tak přeji každému šťastné rozhodnutí při volbě svého bydlení a dopředu vše promyslet. 

Jiřina 

 

 


