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Cestička k domovu 

„Cestička k domovu, známě se vine. Hezčí je, krásnější než všecky jiné. Douška a 

šalvěje kolem ní voní, nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych na světě bůhvíkam zašel, tu 

cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se míval, na téhle cestičce 

vždy bych si zpíval.“                                                                       - Karel Václav Rais 

 

Domov. Prosté slovo, které ve dvou slabikách splyne člověku ze rtů. Tak jednoduše, 

rychle, bezvýznamně. Objeví se na vzduchu a než se vůbec stačí nadechnout, už ho unáší 

proud konverzace bezohledně tekoucí dál. A tak znovu mizí z dohledu, vlny dalších vět ho 

smetou z povrchu, smutně a nepozorovaně. 

Báseň od Karla Václava Raise znám už od dětství. Musela jsem se ji naučit nazpaměť, 

jen abych ji mohla před třídou nervózním hlasem zarecitovat. Ve víru stresu a nervů se ale tak 

nějak vytratil její význam. Je to hezká roztomilá básnička, řekla bych obvykle, ale zajímavé 

je, že i přesto mi přišla na mysl právě ona, když jsem se zamyslela nad domovem. 

Je to totiž báseň hřejivá, která vám zalije tvář nostalgickým úsměvem a probudí ve vás 

hezké vzpomínky. Všichni mají svou vlastní cestičku k domovu, a ačkoliv ne každá je 

doprovázená vůní šalvěje, i přesto v nás dokáže vzbudit ty nejkrásnější pocity. Pocity štěstí a 

lásky, pocit, že jsme milováni a vítáni.  

Domov je velice obecný pojem a lze ho vysvětlit různými způsoby. Každý si asi 

představí místo, kde se narodil, kde vyrůstal, kde trávil nejranější roky svého života. Domov 

se vším, co k němu patří. S milujícími rodiči, prostředím, kde můžeme trávit svůj volný čas a 

kde smíme realizovat své nápady. Domov je první prostředí, do kterého je člověk vržen po 

narození. Tak, tady budeš žít. Poraď si. To je vzkaz, se kterým sem všichni přicházíme. 

Naštěstí jsme doprovázeni průvodci – rodiči, vychovateli, pečovateli, rodinou – jinak bychom 

se v tomto bludišti nesčetných chodeb, cest a pěšinek ztratili. Bezradně bychom se ptali a ještě 

než by náš život začal, už bychom bloudili ve spletitých úžinách světa. Naštěstí hned pocítíme 

jemné poklepání na ruku, tiché zavolání, které nás vábí k sobě, světélko v temnotě, jež se 

snaží nám pomoci najít cestu tam, kam patříme. Najít cestu domů. 

Domov se pak stává naším útočištěm, místem, kde můžeme spočinout v namáhavých 

chvílích, kde jsou pro nás dveře za všech okolností otevřené. Právě tam jsou fotografie, které 

dokážou navždy zarámovat naše nejšťastnější momenty, tam jsou truhlice, do kterých 



uzamykáme naše problémy. A když už jsou všechny truhly plné, vždy je tam někdo, kdo má 

zájem nám pomoci a ulevit naší duši a svědomí. 

Tak by to alespoň být mělo – bohužel, jsou i takové cesty, které nejsou zality teplým 

slunečním světlem a obklopeny vonícími květinami. Cesty, které den co den zarůstají 

pichlavým trním, cesty, nad kterými slunce nevychází. Pěšiny obklopené mlhou a tmou, ty, po 

kterých se už dlouhá léta nikdo nevydal. Opuštěná místa zastrčená kdesi v nejhlubším koutu 

mysli, kde jsou uschovány vzpomínky, které bychom nejradši vytěsnili, nechali je odplout co 

nejdál, odhodili je do rozbouřených vln oceánu. 

Bohužel, ne všichni se narodí v podmínkách vhodných pro život, lidem, kteří jsou 

připraveni, ochotni nebo schopni starat se o nového človíčka, který vyžaduje jejich plnou 

péči. Pak se domov nestává místem, kam se každý den těšíme, kde potkáváme osoby, které 

milujeme, ale spíše noční můrou, kterou bychom nejradši vyhnali z naší mysli, přítěží, jež se 

nám během dne opakovaně vkrádá mezi myšlenky a svými temnými prsty usmrcuje veškerou 

krásu každodenního života. 

Nesmíme však zavírat oči ani před těmi, jejichž cesty už z této planety zmizely. Ti, 

kteří se nemají kam schovat, kde strávit bezesné krušné noci, své domovy ztratili. Je spousta 

důvodů, proč se člověk může ze dne na den ocitnout na ulici, kde od té doby bojuje o svůj 

život a svou budoucnost. Dluhy, špatně investované peníze, různá neštěstí a selhání. Člověk 

se pak stává psancem, odpadlíkem společnosti, v níž se ještě den předtím vyhříval na výsluní. 

O domov se totiž musí pečovat, musí být chráněn jako nejdražší poklad, aby se z bezpečného 

přístavu našeho života nestalo cosi vzdáleného, co nám již nepatří. 

Jsou však i jiné možnosti, jak slovo domov vnímat. Právě člověk, který uklidňující 

jistotu pravého domova nikdy nepocítil, si může vytvořit vztah spíše s jinou osobou než 

s místem, a tak pro spoustu lidí znamená domov jejich blízký, partner, spřízněná duše. 

Zkrátka člověk, se kterým se cítí tak dobře, že nepotřebují žádné místo, žádný hmotný důkaz 

jejich lásky. Stačí jim pouze přítomnost toho druhého, která jim zajistí pocit bezpečí a jistoty, 

která jim přináší radost a lásku, a jejich bydlení je pak jen dalším z mnoha míst, kde lze trávit 

společné chvíle. 

Bohužel, slovy Albuse Brumbála z knihy Harry Potter a Kámen mudrců od J. K. 

Rowling, „potíž je v tom, že lidé mají sklon volit právě to, co je pro ně nejhorší.“ A proto 

někteří z nás sami nevědomky každý den ničí domovy své nebo ostatních. Jen uvažme, kolik 

lidí přišlo o domov během minulého století – první a druhá světová válka, celá města zničená 

bombami, tolik zdevastovaných domovů, zmařených budoucností, zoufalých osudů. Je proto 



nutné přistupovat k životu opatrně a svými volbami nezasahovat do práv druhých. Stačí se jen 

zamyslet.  

Lidé totiž nejsou jediní, kteří mají na planetě Zemi své domovy. Ačkoliv jako první si 

pod slovem domov vybavíme právě naše bydliště, jsou tu i jiní tvorové, kteří si své příbytky 

nestaví vedle těch našich, ale kteří obývají území, jimž se lidé vyhýbají nebo ve kterých 

jednoduše žít nemohou. Miliardám ptáků je domovem území vysoko nad námi, koruny 

stromů a nebe, které je pro lidi tak kouzelně tajemné. Pod zemí existují kolonie obydlí hmyzu, 

světy stále ještě řádně neprozkoumané člověkem. A pak jsou zde oceány. Obrovské třpytící se 

masy vody, jež tak magicky přitahují pozornost všech lidí a lákají je svou sytou modří a 

zelení. Obydlí myriád pestrobarevných ryb, které jen lákají k dotyku a bližšímu prozkoumání. 

Místa, kde člověk snáze propadá pokušení pokořit vlastní limity. Světy tajemna, říše barev a 

nesčetných zdrojů poznání, celé zakryté někdy klidnou, jindy rozbouřenou azurovou 

pokrývkou. 

Naneštěstí lidé často zapomínají, že i ostatní mají stejné právo žít a mít domovy na 

této planetě, a svými neuváženými rozhodnutími tak ničí životy a domovy ostatních tvorů. 

Nezodpovědné znečišťování ovzduší a vod, kácení lesů a jiné poškozování přírody má 

obrovský dopad na životní prostředí a omezuje v životech ty, kteří se sami neumějí ozvat. 

Nebo jejich volání není člověk ochoten naslouchat. 

Navíc, člověk je tvor zvědavý. Zajímá ho cokoliv, co je cizí. Exotika – toto slovo láká 

už spoustu let svými sliby tajemných dobrodružství, která vzdálené kraje skýtají. Člověk pak 

rychle zapomene na bezpečí a pohodlí rodinného krbu, jen aby mohl prozkoumat nepoznané. 

Tropické kraje u rovníku, polární oblasti, africké pouště – to vše jsou exotické krajiny, které 

se tak vymykají jeho každodennímu, monotónnímu životu. Tato slova skrývají vzrušení a 

dobrodružství, věci, po kterých člověk už odpradávna prahne. Ať už se díváme z hlediska 

obyvatele evropského vnitrozemí, nebo ostrovana z tichomořské oblasti, každý chce to, co 

právě nemá. Každý si chce pro sebe ukradnout kousek exotiky, jen aby ozvláštnil svůj život, 

aby si na poličce v pokoji mohl vystavit mořskou lasturu, skleničku pouštního písku, 

památkovou minci. Jakmile však do jeho sbírky přibude další suvenýr, staré jsou odsunuty až 

na kraj poličky, kde na ně ve víru let padá prach a zapomnění. 

I přes veškerou zvědavost si lze ale povšimnout jedné věci. Člověk znalý světa, kultur, 

krás ostatních zemí, kosmopolita, který se přizpůsobí kdekoliv, se však obvykle stále vrací 

domů. Ačkoliv svět skýtá tolik možností, většina lidí alespoň jednou za čas najde tu svou 

cestičku k domovu. Proč? Připomeňme si jeden z veršů z Raisovy básně. 

„A kdybych ve světě smutně se míval, na téhle cestičce vždy bych si zpíval.“   



Protože domov je místo, kde je nejjednodušší zapomenout na trable, vždy jsou tam 

lidé, kteří vám v těch nejtěžších chvílích pomohou. Téměř každý se proto rád vrátí do svého 

rodného kraje. Může za to asi určitý lidský sentiment, tendence lpět na věcech, nevykračovat 

ze zajetých kolejí, vracet se na tak důvěrně známá místa. To je ta neuvěřitelná síla domova, ta 

tužba znovu se vrátit tam, kde je nám všechno tak blízko. Tuto sílu byste asi těžko vyjádřili 

jako fyzikální veličinu, ale stejně existuje. Jak se říká, všude dobře, doma nejlépe.  

K domovu se přímo vztahuje ještě jedna potřeba typická pro lidská stvoření a to je 

touha začlenit se. Nikdo nemá rád, když je vyloučen ze společnosti, nikdo se necítí rád 

osamělý. A teď nemám na mysli lidi, kteří se spokojí s malým okruhem přátel nebo tráví rádi 

čas sami. Protože mezi tím být sám a osamělý je velký rozdíl. Domov nám dává příležitost a 

prostor být něčeho součástí, ukojit naši touhu být členem společnosti. Doma nejsme cizinci, 

protože právě tam by měli být lidé, s nimiž tvoříme naše malé společenství, do kterého nám 

nikdo nezasahuje. Doma má každý své místo, svůj koutek, kde se cítí, no, prostě jako doma. 

Tam máme možnost vyjádřit se, mluvit otevřeně, svěřit se ostatním se svými problémy. 

A doma máme také největší soukromí. Právě tam se můžeme oprostit od potíží, od 

očekávání okolí a v dnešní době neustále přítomného tlaku sociálních sítí a společnosti. Doma 

nikomu nevadí, když se neoblečete podle poslední módy, nikdo si za vašimi zády nebude 

šeptat o vašem novém účesu. Právě doma totiž člověk zažívá největší svobodu, a když je mu 

odepřen domov, spolu s ním odchází i určité právo. Právo být v dnešní uspěchané společnosti 

sám sebou, právo odpočinout si, právo zapomenout na všechny trable a jak se říká, vypustit 

páru.  

Závěrem bych chtěla podotknout, že domov není jen bezduchou definicí ve slovníku. 

Je to slovo silné, naplněné pocity a vzpomínkami, skrývající v sobě emoce, lásku, pochopení. 

Domov je studnou našeho života, ze které jsme čerpali v dětství a která je zdrojem našich 

zážitků a zkušeností i v letech nastávajících. 

 


