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Domov                            
           Co je to vlastně domov? Je to jen místo, kde večer upadáme do snů a ráno se budíme, nebo 
je to něco, k čemu si vytváříme vztah jako k osobě, kterou milujeme a nechceme ji ztratit? Ze všech 
stran už dlouhou dobu slýchám, že právě doma se mají lidé nejlépe, a já se musím sama sebe ptát, 
proč tomu tak je? Docela mě děsí představa, že je to jenom proto, že doma trávíme nejvíce času, 
jsme na něj zvyklí a nic nás v něm nepřekvapí. Já a doufám, že nejsem sama, v tom však vidím ještě 
něco víc, něco, co nedokáže nikdo přesně definovat. Není nám přece lhostejné, co se u nás doma 
odehrává ani jak náš dům vypadá. Tak co je tou magickou přísadou, která pevně drží náš domov 
pohromadě? 
          Je to láska. Právě ta je tou lepivou hmotou, která se pořád a pořád dotváří, a dokud na náš 
domov nezanevřeme a nepráskneme za ním dveřmi, pořád se dotvářet bude. Jak ale někdo může 
odejít z místa, do kterého vložil spoustu svého času, energie a které dříve bezmezně miloval, bez 
uronění jediné slzy? Jak to, že se těm lidem ani trochu nestýská? A nebo možná stýská a jen si to 
nechtějí připustit, aby se necítili bezmocní… A pak je tu další věc. Věc, kterou nikdo z nás neovlivní, 
ale přesto se noc co noc děje. 
           Sny jsou živé představy a my, když padneme znaveni na polštář, si je necháváme přehrávat 
před očima. V té chvíli jsme tělem doma, ale myslí nikoliv. Tak málo se člověku zdá o místě, které 
miluje a je mu blízké. Jako by se naše mysl chtěla odvrátit pryč od onoho bezpečí a uvrhnout nás do 
děsů, které číhají venku. Na druhou stranu má ale každá věc alespoň nepatrný význam a u nočních 
můr tomu není jinak. Vždyť jak rád je každý člověk, který zjistí, že není někde venku mezi těmi děsy, 
ale že je doma. Doma v teple, kde mu žádné nebezpečí nehrozí. 
 
            Jako každé slovo i domov v sobě nese skrytou souhru pocitů. Zní to jako touha, když toto 
nedlouhé slovo vyřkneme. Touha po něčem, co chceme mít právě teď u sebe a nikdy to nechceme 
ztratit. Touha po pocitu bezpečí a po lidech, které doma najdeme. Jak ale chápat pravou tvář 
tohoto slova? Máme si udělat chemický či fyzikální rozbor, myšlenkovou mapu nebo podrobit slovo 
domov rentgenu? No, možná by se pro jeho lepší poznání stačilo zaměřit na ty nepatrné, 
jednoduché věci, které slovo domov schovává pod svou šindelovou střechou, a tím ukrývá spoustě 
lidem svůj pravý význam. 
          Každému, kdo se přiblíží ke svému domu, se odehrává v hlavě něco jiného. Jeden se těší, až se 
natáhne na gauč k televizi, a druhý zase na to, jak obejme své blízké. Jedno mají ale domovy 
každého z nás společné. Když uvidíme ta typická okna, barvu fasády či přímo vchodové  dveře, 
podlomí se nám kolena. Nadechneme se vzduchu před domem a pohlédneme nahoru nad- nám již 
velmi dobře známé- orámování dveří. A tam visí na stěně cedulka. A co tam stojí? To nezáleží na 
domě, ale na tom, kdo se na cedulku dívá. A pro každého je na ní jiný vzkaz. Pro cizince něco jako: 
Vstup, pouze jsi-li volán. Pro lidi, co vstupují častěji než jiní: Vítej zase, pokud v dobrém sem jdeš. A 
pak je tu ten, který je v domě každý den a který ho má nade všechno rád. Pro něho je tam napsané 
jen jedno jediné slovo a to je DOMOV. Toto samotné slovo totiž mluví za všechno, a tak se tento 
člověk už jenom usměje a spokojeně vejde dovnitř. 
          A my teď konečně překročíme práh slova domov a snad se nám podaří proniknout do všech 
jeho zákoutí tak jako malé šedé myšce, která má v domě svojí skrýš. Tak přestaňme už s věčným 
čekáním a vezměme první písmeno slova domov, které už přešlapuje za dveřmi čekárny, a třeba se 
o něm i o domově samotném dozvíme něco víc. 
            Do domu dojdeme dveřmi. Dveřmi, které jsou prostředníkem mezi světem doma a světem 
venku. Jsou vstupní branou do našich vzpomínek a nutí nás spolu s neposedným klíčem nechat nás 
stát v očekávání na prahu našeho domova. D je dobrý duch, který nám pokaždé, když vejdeme, 
vdechne do plic pocit štěstí a každý večer nás něžně uspává ve své náruči. D je také dobromyslnost 
lidí, které spatříme po otevření té kouzelné brány a která nás bude pokaždé ochromovat svou nikdy 



nekončící přítomností.  D je dálka a dědictví, které máme vepsané do svého genetického kódu. Jako 
by tam mohlo být místo bází guaninu zaznamenáno místo, kam se máme vracet. Každý, kdo někdy 
svůj dům ztratil, pochopí, jak obrovský je domov dar. Dar, který si sami pro sebe vytváříme po celý 
náš život. D s sebou také přináší dějiny domova i naše, schovává je do malých krabiček a ty pak 
rozmisťuje po domě. Kdykoliv potom projdeme kolem, nějaká ze vzpomínkových krabiček se otevře 
a v mžiku nám před očima přehraje onu schovanou část dějin. 
           Jen co vstoupíme do domu a pohltí nás jeho sálavé světlo, pozastavíme se nad jeho 
obrovitostí. Skládá se přece z nespočtu věcí a ty zase z nespočtu dalších. Každá věc je jednou z částí 
tvořících celek a ten celek lidstvo nazvalo domov. Nezáleží ale na tom, kolik má domov metrů na 
šířku a jak vysoký má strop. Měl by se spíše poměřovat podle citových, nehmotných věcí. Proč se 
například ve fyzice neučíme o citové hloubce, o vzpomínkovém objemu a jiných veličinách? Vždyť 
právě v nich by bylo nejvhodnější poměřovat všechny věci kolem nás. 
          O je složeno nejen ze své obrovitosti, ale vyjadřuje také otevřenou náruč a již zmíněné obrazy 
ve vzpomínkových krabičkách. Tak, jako D jsou dveře, tak O jsou okna, kterými se díváme ven na 
svět, a přejeme si, abychom mohli s kočkou na klíně a horkým čajem v ruce zůstat doma navždy. 
Jsou dalším z obraných pomůcek, kterými je domov zaopatřen, abychom byli šťastni za to, že máme 
kam večer odejít. Ale nepřináší vždy jen to dobré. Lidé, co chodí kolem, nakukují okny dovnitř a s 
nimi se kolem našeho domova začne motat i Závist. Ta na každého kolemjdoucího hbitě přivolá 
pocit smutku a rozhořčení. Často našeptává nepravdivé a přehnané informace, a tak není divu, že si 
potom lidé neváží svých domovů a radši se ohlíží po jiných. 
           A dalším písmenem je M oblečené do kabátu moci. Lidé svoje domy zvedají, dávají je na obří 
váhy a poměřují je s domy jiných. Když vyhrají, náramně se těm druhým posmívají a povyšují se nad 
ně. A když prohrají? Tak to je potom věru zle, hádají se a snaží se k domu přidávat spoustu jiných 
věcí, jen aby se váhy naklonily na jejich stranu. A když ani to nepomůže, sbalí se a jdou hledat 
někoho dalšího, s kým by mohli svůj domov poměřovat. A proč toto ti lidé dělají? Možná proto, že 
se prostě a jednoduše chtějí pochlubit svým, pro ně majestátním, domem, nebo proto, že zrovna 
nemají nic jiného na práci. 
           K písmenu M se ale také váže mateřská láska, která se nás snaží ochránit před nebezpečím a 
držet náš domov pohromadě. M je snad nejmocnějším z písmen, a i když ostatní písmena se svými 
vlastnostmi padnou, ono se svou mateřskou láskou bude pevně stát dál. Co ale nastane v okamžiku, 
kdy mateřská láska selže a omylem pustí zbylé části slova? Písmeno se je snaží znovu chytit a 
přitáhnout k sobě, ale už se mu to nikdy nepodaří tak jako kdysi a většinou tuto bitvu prohraje. 
Tento stav byl lidmi nazván rozvod. Pokud ty dvě zbylé části slova domov odejdou a usadí se každá 
někde jinde, založí tam s novým písmenem M nový domov. Zamysleme se ale, jaká muka to musí 
způsobit dítěti, které bylo vychováno tímto, pro něj jedinečným písmenem M. A který z těch nově 
založených domovů bude pro něj ten pravý? Žádný nebo snad oba? A s kým v tom novém domově 
asi tak bude žít? 

           Odchylme se teď ale od pochmurných rozvodových představ a zkusme pokračovat ve výkladu 
slova domov. A hle, jen co vstoupíme do obývacího pokoje, opět se k nám dere písmeno O. Jako 
kdybych snad zapomněla ještě na něco, co s sebou O přináší. A opravdu. Každý malý ví, že slovo 
domov se váže k nějakému konkrétnímu místu a to místo bylo lidstvem již před dávnou dobou 
nazváno obydlí. Tam se to všechno děje, vždyť tam máme kuchyň, garáž a pracovnu. Je ale správné, 
že každé takovéto místo hned nazveme domovem? Domov by přece mělo být prostředí, které 
milujeme a ke kterému máme vztah, neměl by to být jenom materiální požitek z věcí, kterými se v 
domě obklopujeme. Měli bychom proto začít méně plýtvat slovem domov než doposud a raději 
bychom se měli zamyslet, jestli je místo, ve kterém trávíme většinu svého času, naším opravdovým 
domovem nebo si na něj jen dočasně hraje. 
           K tomu, že jsme vlastníky našeho domova, se také váže obrovská odvaha a stejně velké 
obavy o něj. Vždyť snad každý člověk alespoň jednou zažil pocit, kdy se o svůj domov bál. Snad 



tisíckrát už jsem slyšela o různých případech, jak lidi přišli o svůj domov, který milovali, a ocitli se 
sami na ulici. A tak nám pokaždé, když si máme třeba jen zapálit svíčku, naskakuje na čele vráska, 
pootevře se okno a do domu vklouzne bíle oděná osoba jménem Obava. Škrtneme sirkou a při 
pohledu na její ustaraný výraz ustaneme na chvíli v pohybu. A v ten moment z nás vyletí divoce 
tančící dívka v červeném. A to je Odvaha. Otázkou zůstává, která z oněch dvou dam vyhraje. 
Jednou jedna, podruhé zas ta druhá, ale jasné je, že právě ty nás drží celý náš život na uzdě a 
pomáhají nám chránit náš domov. 
             Posledním písmenem slova domov je V- stejně tak, jako poslední částí domu jsou malá  
vrátka, která nás dovedou do zahrady našich snů. Domov by měl být veselý a vlídný ke každému, 
kdo do něho v dobrém vstoupí, a měl by sloužit jako skříň plná věcí, které nám nikdo nemůže vzít. 
Opravdu nikdo? Vždyť kolem chodí i spousta jiných písmen, která v nestřežené chvíli mohou 
vniknout do našeho vlastnictví a část z něj si ponechat. I takové krutosti se bohužel dějí.  K písmenu 
V se ale také váže víra, variabilita a už zmíněné vlastnictví. Majitel vkládá do svého domova kus 
sama sebe, a když pak chce dům opustit, opustí tím i tu svou nepatrnou část, která se mezitím 
zažrala do zdí a podlah domu a už nikdy se jich nepustí. To proto tak bolí opouštění toho, co 
milujeme. Opouštíme tím i sebe. 
          V jsou také vůně, podle kterých poznáme svůj domov od milionu dalších. Některý domov voní 
vánocemi a cukrovím, druhý zase svíčkami a třetí kandovaným ovocem. A právě to je na tom všem 
tak krásné, protože i když se cukroví připálí a získá lehce nahořklou vůni i chuť a svíčky zrovna 
nejsou zapáleny, pořád tu vůni cítíme. A i když už posté vejdeme do našeho domu, znovu ji ucítíme 
a nepustí nás dál, dokud blahem nepřivřeme oči. Až potom smíme vstoupit. A po čem voněl náš 
dům, když jsem byla malá? I když to nedokážu přesně popsat, tak na tu vůni strašně ráda 
vzpomínám. Patří k mému dětství a já si ji nikdy nenechám vzít. A proto i vzpomínky patří 
neodmyslitelně k domovu každého z nás. 
          Spousta věcí v našem životě je pro nás obrovským závazkem a s vlastnictvím domova tomu 
není jinak. Připadá na nás veliká zodpovědnost. A čím více je v našem  domově lidí, tím víc 
zodpovědnost roste. Už to totiž není jen ten domov jako doposud, ale už je to domov plný našich 
blízkých, vždyť právě na nich domov, jako na pilířích, stojí. 
           A to je vlastně všechno, poslední písmeno slova domov se uklonilo a pokynulo nám 
inkoustovou ručkou k odchodu. Myslím si ale, že nejdůležitější je chápat rozdíl mezi domem a 
domovem. Dům je pouze velmi malá část domova každého z nás. Když se řekne dům, tak si sice 
jeden představí ten panelový a druhý rodinný dům, ale všechny si jsou alespoň trochu podobné. 
Kdežto domovy? Ten pro každého znamená úplně něco jiného. Pro jednoho je to jeho rodná země 
a pro dalšího třeba vesnice nebo prostě jenom místo, kde má svoje blízké. 
 
           Jak jsme se sami mohli přesvědčit, slovo domov toho o sobě říká opravdu hodně a nám se 
podařilo rozluštit snad úplně všechny jeho skryté části. A nyní stojím opět přede dveřmi onoho 
domova, a i když jsem trochu zmožena tolika informacemi, jsem šťastná. Šťastná proto, že i když      
z tohoto místa půjdu kamkoliv, všechny moje cesty budou směřovat už napořád k domovu. K 
domovu v mém srdci. 
 
          A toto všechno je domov, domov,  který nás naplňuje tím dobrým, blahodárným pocitem 
bezpečí, který nikdy nechceme ztratit. Domov, který je pro nás vším. Domov, na který můžeme být 
hrdí... 


