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ÚvoÚvoÚvoÚvodddd    
 

… já jsem typické pražské dítě, já jsem si v životě nedovedla 

představit, že mě jednou prostě pohltí něco jiného než Praha, ale 

je fakt, že čím člověk stárne, tak tím mění názory na život a 

názory na klid a názory na všechno možné, ale nikdy jsem si 

nedovedla představit, že bych byla ochotná prostě tam někde být 

a v podstatě to asi i jednou tak dopadne možná, že se tam i 

odstěhujeme. Nevím, to ještě nechci vůbec předesílat, ale prostě 

to tam strašně miluju. Hrozně mi to vzalo za srdce. Tam to okolí a 

i ti lidé, kteří tam jsou. Strašně ráda chodím na houby, strašně 

ráda chodím do lesa, já prostě potřebuju vypadnou vždycky z té 

Prahy, protože mám práci, kde furt jsem s lidmi, furt prostě něco 

řeším, furt se něco děje a prostě mám tu potřebu z té Prahy 

vypadnout a jít do lesa třeba sama na hodinu, buď sbírat houby, 

protože sbírání hub miluju nebo jen tak, když to jde.1 

  

Hlavním úkolem předkládané práce je analýza chalupářské 

subkultury, její vývoj a rozšíření v období tzv. normalizace, se 

zvláštním zřetelem na její vliv na každodenní život občanů 

v tehdejším Československu. 

Chalupaření definuji jako všechny aktivity odehrávající se ve 

venkovském objektu, který původně nebyl postaven pro 

rekreační účely. Tento typický český fenomén se 

v Československu rozšířil v druhé polovině 20. století a jeho 

pochopení vyžaduje zasazení do širších historických souvislostí a 

hlavně interdisciplinární přístup, neboť chalupaření provází řada 

aspektů a konotací. 

Téma práce podmínilo i výběr použité metody. Ačkoliv fenomén 

chalupaření prostupuje v podstatě celou českou populací, 

syntetické zpracování tohoto fenoménu neexistuje. Při 

zpracovávání tématu se opírám především o metodu orální 

historie a komparací s ostatními písemnými prameny se snažím 

odpovědět na otázku, proč se chalupaření stalo tak populárním a 

                                                 

1 Rozhovor s Markétou Věříšovou vedla Jitka Kybalová, duben 2009. 
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zásadním fenoménem životního stylu českého obyvatelstva. 

V úvodní kapitole vymezuji hlavní výzkumné otázky, věnuji se 

základní charakteristice metody orální historie a jejímu sepětí s 

antropologií a představuji okolnosti vlastního terénního výzkumu. 

V další kapitole se věnuji historickému vývoji chalupaření od 19. 

století po současnost, přičemž období tzv. normalizace patří 

největší pozornost. Obdobím po roce 1989 se zabývám ještě v 

závěrečné kapitole, protože chalupaření v posledních letech opět 

nabývá na intenzitě. 

Důležitou kapitolou je ta, v níž se snažím odhalit hlavní důvody a 

motivace, které přispěly k rozvoji a oblibě chalupaření. 

Kromě chalupaření je u nás oblíbená ještě další forma rekreace – 

chataření. Rozdíly a shody v životním stylu chatařů a chalupářů 

tvoří obsah následující kapitoly. 

Sousedské vztahy chalupářů zkoumám ze dvou úhlů pohledu: 

jednak mě zajímají vztahy chalupářů a místních obyvatel a za 

druhé, jaké vztahy panovaly mezi chalupáři navzájem. 

V kapitole pojednávající o volném čase chalupářů se zabývám 

otázkou, do jaké míry pohlcují chalupářské aktivity volný čas a 

jak jej samotní chalupáři vůbec vnímají. V této části se dotknu i 

neustále se rozvíjejícího trendu trvalého (či sezónního) bydlení na 

chalupě, čímž dochází k opětovné změně ve funkci objektu. 

Jaký vliv mělo chalupářské hnutí na zachování tradiční stavební 

kultury vesnice, je tématem další kapitoly. V této souvislosti se 

opět soustředím na otázku seberealizace, která byla podle mého 

názoru dominujícím prvkem chalupaření a dotknu se také 

problematiky nedostatku zboží a služeb v období tzv. 

normalizace. 

Chalupaření je bezesporu typický český fenomén, což ale 

neznamená, že ve světě neexistují podobné formy tzv. druhého 

bydlení. V předposlední kapitole stručně představuji naše největší 

„konkurenty“ v této oblasti. 

Na základě analýzy dostupných pramenů a vlastního terénního 

výzkumu metodou orální historie se chci pokusit vysvětlit 
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fenomén chalupaření a poukázat na jeho specifika, která však 

nemusí mít obecnou platnost pro území celého Československa 

v druhé polovině 20. století. 
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Prameny a metoda prácePrameny a metoda prácePrameny a metoda prácePrameny a metoda práce    
    

    

Vymezení problémuVymezení problémuVymezení problémuVymezení problému    

Chalupaření je fenomén, s nímž se ať už přímo či 

zprostředkovaně setkala většina české populace. Vlastnictví a 

využívání rekreačního obydlí se u nás stalo součástí životního 

stylu velké části především městských obyvatel. Trávení volného 

času v objektech tzv. druhého bydlení je považováno za 

přirozenou součást způsobu rekreace obyvatel České, respektive 

bývalé Československé republiky. 

Mezi odbornou i laickou veřejností převládá názor, že chalupaření 

se v ČSSR masově rozšířilo až v 70. letech 20. století jako reakce 

na tehdejší politickou a společenskou situaci. Chalupaření se 

obvykle vysvětluje jako uchýlení se do soukromé sféry, 

kompenzace zmařených profesních drah či jako náhrada za 

omezenou možnost cestovat do zahraničí. Poněkud černobílé 

vidění vnímá chalupáře jako neaktivní občany, kteří o víkendech 

utíkali z šedé reality do barevného útočiště chaty či chalupy, kde 

se mohli realizovat dle svých představ. Chalupaření možná mělo i 

určitý politický význam, ale za jeho vývojem nemůžeme hledat jen 

útěk do soukromí a nechuť společensky se angažovat. 

Částečně se tak sice dá vysvětlit nový zájem o chalupaření na 

počátku 70. let, ale počátky tohoto zvláštního českého fenoménu 

můžeme sledovat již mnohem dříve. Obyvatelé městských 

aglomerací trávili volný čas na chalupách či chatách také za 

jiných okolností a vedly je k tomu i jiné pohnutky než jen únik od 

politického života. 

Chalupaření prošlo během 2. poloviny 20. století několika fázemi, 

které můžeme přibližně ohraničit historickými okolnostmi a také 

společenskou situací daných let. Jednotlivé fáze ovšem nelze 

jasně vymezit přesnými daty či událostmi, jde spíše o rámcové 

vymezení, které přispěje snadnější orientaci v problematice. 

Charakteristické projevy a typy chalupaření se často překrývaly a 

prolínaly napříč fázemi. 

První fázi datuji do 50. a 60. let 20. století. Tehdy bylo chalupaření 
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v pohraničních oblastech spojeno s odsunem Němců a později 

také ve vnitrozemí s modernizací venkova doprovázenou 

odchodem obyvatel do měst. První chalupáři pojímali chalupu 

především jako prostor, v němž se cítili svobodní, blíž přírodě a 

často také zdůrazňovali společenský rozsah chalupaření. 

Další fáze je charakteristická zvýšeným zájmem o chalupaření a 

spadá do období tzv. normalizace. Tomuto trendu přispěl rozvoj 

motorismu, zkrácení pracovního týdne, nemožnost seberealizace 

v zaměstnání či nemožnost cestovat do zahraničí. Jednou ze 

základních motivací chalupaření byla stále touha po přírodě.  

Po společenských a politických změnách, k nimž došlo na 

přelomu 80. a 90. let, se chalupaření dostává do další fáze. Obliba 

fenoménu se z pochopitelných důvodů poněkud zmenšila, ale jak 

se později ukázalo, nebylo to na dlouhou dobu. Chalupaření se 

posunulo dalším směrem, chalupy už dnes nejsou jen místem, 

kde se jednotlivci i celé rodiny seberealizují manuální prací, ale 

mnohem více se zde věnují odpočinku. 

Základním tématem předkládané práce je analýza chalupářské 

subkultury, její vývoj a rozšíření v období tzv. normalizace, se 

zvláštním zřetelem na její vliv na každodenní život občanů 

v tehdejším Československu. Historický vývoj chalupaření a 

přesah tohoto fenoménu do současnosti bude přirozeně jen 

doplňovat hlavní zkoumané období. 

Období tzv. normalizace ve vývoji komunistického režimu v 

Československu spadá do let 1969- 1989, přičemž za výchozí 

mezník je považován rok 1968 a reakce na tehdejší reformní 

proces, která vyvrcholila vojenským intervenčním zásahem pěti 

států Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. 

„Základním cílem po srpnu 1968 nastoupené normalizace bylo 

obnovit a stabilizovat mocenský monopol komunistické strany, 

soustředit veškerou moc do rukou jejího vedení a aparátu a 

získat znovu kontrolu nad celou společností. Konec normalizace 

v Československu je potom spojen s proměnou celého 

komunistického bloku. … Klíčovou roli při nastolování 

normalizačního režimu hrály vnější faktory, tj. Sovětský svaz. 
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Jeho pozice a vliv byly posíleny i přítomností sovětské armády v 

Československu, která měla zabezpečit západní hranice, ale stala 

se i důležitou vnitropolitickou silou, jež měla zasáhnout v případě 

masové nespokojenosti Čechů a Slováků.“2 

Navzdory často vzpomínanému fenoménu chalupaření neexistují 

vědecké studie, které by se jím zabývaly z hlediska historického 

či antropologického. Výjimku tvoří práce socioložky H. Librové, 

která se otázkou chalupaření zabývá již od 70. let3 nebo J. 

Duffkové4, která zkoumá českou zálibu v chataření a chalupaření 

také z pohledu sociologie. Jako typickou formu uspokojování 

vlastních potřeb mnoha obyvatel v období tzv. normalizace 

hodnotí chalupaření antropolog L. Holý5. Problematikou druhého 

bydlení a jeho zařazení do sféry cestovního ruchu a regionálního 

rozvoje se zabývají pracovníci katedry sociální geografie a 

regionálního rozvoje PřF UK.6 V odborné historické literatuře 

najdeme spíše jen kusé zmínky o chalupaření, vysvětlující jej jako 

jeden z důsledků tzv. společenské smlouvy7. První příspěvky 

autorky ke studiu této problematiky vycházely z pilotního 

výzkumu realizovaného v Jizerských horách.8  

Kromě výše zmíněných prací společensko-vědních disciplín jsem 

                                                 

2 OTÁHAL, Milan: Komunistický režim v období tzv. normalizace. In: KOCIAN, 
Jiří (ed.): Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. 
Elektronická verze na 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf [4. 10. 
2008], s. 36. 

3 Např. LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení v ČSR. In: Sborník prací 
Filosofické fakulty Brněnské univerzity, G 19, Brno 1975; LIBROVÁ, Hana: 
Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno, Veronica a Hnutí 
Duha 1994. 

4 Např. DUFFKOVÁ, Jana: První a druhý domov. Vývoj české záliby v 
chataření a chalupaření z pohledu sociologie. In: Přítomnost 2/2002, s. 29-
31. 

5 HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ. Praha, Slon 2001. 
6 Např. BIČÍK, I. a kol.: Druhé bydlení v Česku. Praha 2001. 
7 Např. KALINOVÁ, Lenka: K sociálním dějinám Československa v letech 

1969- 1989. Studie z hospodářských dějin č. 12, FNH VŠE, Praha 1999; 
OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost. 1969/1989. Praha, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1994; nebo OTÁHAL, Milan: Dělníci a volný čas v 
období tzv. normalizace. In: VANĚK, Miroslav (ed). Obyčejní lidé…?! Pohled 
do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických 
profesí a inteligence. Praha, Academia 2009, s. 251-283. 

8 SCHINDLER, Petra: The Subculture of Weekend House Holders in 
Czechoslovakia: 1950-89. In: International Oral History Association 
Newsletter, Number 12:1, 2004; Chalupářská subkultura v 
Albrechticích Jizerských horách (1950-1989). In: Sborník Archivu MV, roč. 
2, Praha 2004, s. 125-149. 
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při studiu problematiky dále čerpala informace z architektonické 

literatury a také jsem prostudovala časopis Chatař9, který 

přinášel praktické návody a rady chatařům i chalupářům. Získané 

poznatky jsem konfrontovala s rozhovory s chalupáři 

realizovaných metodou orální historie. 

Pozoruhodnou prací je kniha V. Zapletalové o chataření, která je 

jakousi sondou, příčným řezem tímto specificky českým 

fenoménem. Zabývá se chatařením spíše z architektonického a 

estetického hlediska, zajímá se vlivy, kterými byla stavba chat 

bezděčně inspirována. Autorka této publikace s bohatým 

obrazovým materiálem dodává, že je „určena je pro nejširší 

vrstvy, aby si lidé všimli, po čem vlastně touží, získají-li prostor ke 

zhmotnění svých snů, k vytvoření místa, jehož jedinou funkcí je, 

aby se tam majitel cítil šťastný.“10    

    

Výzkumné otázky a cíleVýzkumné otázky a cíleVýzkumné otázky a cíleVýzkumné otázky a cíle    

Základním cílem této práce je analyzovat chalupářskou 

subkulturu v Československu se zvláštním zřetelem na její 

typické projevy v období tzv. normalizace. Pro pochopení 

významu tohoto fenoménu bude nezbytné zabývat se jeho 

vývojem ve 20. století i přesahem až do současnosti. Vycházím 

totiž z předpokladu, že chalupaření prošlo během 2. poloviny 20. 

století několika etapami. 

Předmětem výzkumu jsou především tyto problémy: 

− Proč se chalupaření v 70. a 80. letech stává tak rozšířeným 

fenoménem. 

− Jakým způsobem a za jakých podmínek se chalupaření 

stává typickým projevem každodenního života mnoha 

obyvatel tehdejšího Československa. 

− Z jakých sociálních vrstev společnosti se „rekrutoval“ 

typický chalupář. 

− Jak vypadalo trávení volného času na chalupě. 

                                                 

9 Chatař. Časopis pro chataře a chalupáře. Praha, Státní zemědělské 
nakladatelství 1969-1989 

10 ZAPLETALOVÁ, Veronika: Chatařství. Architektura lidských snů. ERA 2007. 
s. 14. 
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− Jaké společenské vazby a vztahy vznikají v chalupářském 

prostředí. 

 

V této práci se budu primárně zabývat chalupářskou subkulturou, 

která se odlišuje od jiné formy druhého bydlení, a sice chataření. 

Často se o Češích hovoří jako o národu chatařů a chalupářů, ale 

bylo by chybou domnívat se, že se jedná o jednu a tutéž formu 

rekreace. Majitelé rekreačních chalup měli jiné motivace a jinak 

trávili volný čas v rekreačním objektu než majitelé chat. 

V některých ohledech však mohlo být chování chatařů a 

chalupářů stejné. 

Soustředíme se také na otázku vztahu chalupářů k lidové 

architektuře, hlavně v souvislosti se stavebními úpravami těchto 

vesnických objektů. 

Východiskem práce je výzkum založený na metodě orální 

historie, konkrétně na 30 rozhovorech realizovaných s chalupáři 

pro účely této práce. Těžiště projektu spočívá nejen ve sběru 

rozhovorů s chalupáři z vybraných lokalit, ale především v další 

analýze a interpretaci těchto rozhovorů a následné konfrontaci 

s ostatními písemnými prameny a částečně i s rozhovory z jiných 

projektů. 

Zaměříme se také na výzkumy veřejného mínění realizované v 70. 

a 80. letech, které jsou i přes jistou míru dobového ovlivnění 

zajímavým a důležitým pramenem pro poznání chalupářské 

subkultury. Celkem tři výzkumy veřejného mínění se dotkly naší 

problematiky: Aktuální problémy života občanů. Praha, Kabinet 

pro výzkum veřejného mínění při FSÚ 1974; Názory občanů na 

práci a zaměstnání. Praha, Ústav pro výzkum veřejného mínění 

při FSÚ 1983; Názory občanů na vybrané problémy životní 

úrovně v ČSR. Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění 1989. 

    

Metodologie Metodologie Metodologie Metodologie ---- orální historie orální historie orální historie orální historie    

Po prvotní analýze pramenů jsem se rozhodla realizovat výzkum 

vedený metodou orální historie. V českých podmínkách se tato 

metoda etablovala teprve nedávno a v zahraničí se už tu a tam o 
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orální historii hovoří jako o oboru11. Zpočátku byla orální historie 

považována za metodu používanou výhradně historiky, ale 

během let pronikla do řady vědních disciplín. V určitých ohledech 

se například překrývá i s metodami a technikami, s nimiž pracují 

při terénním výzkumu antropologové. Následující metodologický 

exkurs bude věnován hlavně vazbám mezi orální historií a 

antropologií. 

Kolébkou orální historie jsou USA, kde se ve 30. letech 20. století 

v období velké hospodářské krize uskutečnil projekt financovaný 

vládou prezidenta Roosevelta. Cílem tohoto projektu bylo touto 

metodou zmapovat sociální dopad tehdejší ekonomické situace. 

Vzniklo tak množství rozhovorů s dělníky, bývalými otroky, farmáři 

i běžnými Američany, doplněné fotografiemi a dalším 

dokumentačním materiálem.12 Až o několik desítek let později 

získává orální historie podporu mezi odbornou veřejností a 

většího uznání se jí dostává také mezi klasickými historiky. Orální 

historie silně ovlivňuje pole sociální historie a také teoretické 

úvahy týkající se historického diskursu. 

Jako nový možný způsob interpretace minulosti se orální historie 

legitimizovala v 60. letech 20. století. V zahraničí začala vznikat 

pracoviště, v nichž se soustředili vědci z různých humanitních 

oborů (například sociologové, etnologové, lingvisté, 

psychologové) specializující se na orální historii. Rozmach 

metody souvisí s rozšířením a cenovým zpřístupněním 

záznamové technologie. V roce 1966 byla ve Spojených státech 

jako platforma pro setkávání a diskusi odborníků založena 

Asociace orální historie (Oral History Association) a v roce 1969 

vzniklo obdobné sdružení ve Velké Británii (Oral History Society) 

a také v Evropě se orální historie postupně zařadila mezi 

humanitní vědy. V zemích za „železnou oponou“ se z 

                                                 

11 VANĚK, Miroslav: O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. COH 
ÚSD AV ČR, v.v.i. Praha 2008, s. 25-27. nebo VANĚK, Miroslav – Mücke, 
Pavel – Pelikánová Hana: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a 
praktické aspekty orální historie. ÚSD AV ČR, Praha 2007, s. 12-14. 

12 FIALOVÁ, Zuzana: Orálna historia-historia s tvárou a menom, Bratislava 
1995, s. 33 nebo DeNATALE, Douglas: Oral History, Encyclopaedia of 
Social History, NY 1993, s. 398. 
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pochopitelných důvodů začala metoda rozvíjet až v nových 

začínajících demokratických podmínkách v 90. letech. 

V České republice se orální historie začala plnohodnotně rozvíjet 

až po roce 1989, i když „práce s pamětníky“ tu měla dlouholetou 

tradici.13 První výzkumy vužívající metodu orální historie se, díky 

určitým pochybnostem vůči nové metodě a také nesnadné 

dostupnosti odborné literatury ze zahraničí, objevují až v 2. 

polovině 90. let.14 Na počátku nového tisíciletí bylo v Ústavu pro 

soudobé dějiny AV ČR založeno Centrum orální historie, jež se 

vedle vzdělávací činnosti soustředí hlavně na vlastní rozsáhlý 

výzkum.15 V roce 2007 vznikla podle zahraničních vzorů také v 

České republice platforma pro setkávání zájemců o tuto metodu 

– Česká asociace orální historie.16 

Orální historie je specifická historiografická metoda využívaná při 

kvalitativním výzkumu. Jednoduše řečeno, orální historie 

zaznamenává životní příběhy lidí a jejich svědectví o určité 

události tak, jak si je lidé sami pamatují a interpretují. V kontrastu 

k tradiční historii se orální historie zabývá každodenním životem 

člověka, viděním určité doby či nějaké historické události 

vlastníma očima. Zajímá se o konkrétní zážitky a osudy 

jednotlivců, které pro ně mají svůj vlastní smysl. Narátoři17 

hodnotí svými slovy situaci, kterou prožili takříkajíc na vlastní kůži 

a toto hodnocení je tak závislé na životních hodnotách a 

postojích člověka. 

Podstatou orální historie je rozhovor, což není metoda, která by 

se v historii původně uplatňovala. Rozhovor jako zdroj informací 

používali již první antropologové, kteří tímto způsobem sbírali 

informace o zvycích, náboženství, sociální či politické organizaci 

u tzv. přírodních národů. Antropologové byly také průkopníky v 

                                                 

13 VANĚK, Miroslav – Mücke, Pavel – Pelikánová Hana: Naslouchat hlasům 
paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. ÚSD AV ČR, Praha 
2007, s. 55-56. 

14 Tamtéž, s. 57-59. 
15 Více na www.coh.usd.cas.cz 
16 Více na www.oralhistory.cz 
17  Orální historie užívá pojmy tazatel a narátor, anglický ekvivalent 

interviewee a interviewer. 
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pořizování zvukového záznamu rozhovoru, již na konci 19. století 

k těmto účelům využívali fonograf. 

V antropologii se biografické vyprávění rozšířilo s rozvojem 

psychologické antropologie ve 20. letech 20. století, která 

zkoumala vztah osobnosti a kultury s důrazem na studium 

socializace a enkulturace. Příbuznou disciplínou antropologie je 

etnohistorie, jejímž cílem je pochopit pojetí dějin národ, resp. jak 

národy své dějiny chápou.18 Etnohistorie také využívá ústních 

svědectví k rekonstruování dějin neliterárních národů. 

Etnohistorie spolu s orální historií se podílí na určení výpovědní 

hodnoty takového svědectví. Antropologové směřují svůj zájem 

na tradice a ústní předávání té které společnosti, konfrontují 

různá ústní svědectví a jejich výsledky s písemnými prameny. 

Tuto metodu zhodnotil ve svém bádání Vansina, jehož práce na 

poli etnohistorie, měla na orální historii velký vliv.19 

Rozhovor používaný jako základní technika orální historie má dvě 

polohy: odborné interview a životní příběh. Odborné interview se 

zaměřuje na určitou událost či proces v životě dotazovaného. 

Nemělo by mít konfrontační či nátlakový charakter, narátor musí 

odpovídat dobrovolně. Dotazovaný by měl být předem seznámen 

s daným okruhem otázek a smyslem takového interview i jeho 

případným použitím. Životní příběh by měl postihnout 

nejdůležitější události, etapy a činy v životě narátora. Rozhodující 

je, jaký význam a důležitost přikládá jednotlivým událostem 

narátor sám. I v tomto případě je dané, že vyprávění narátora 

nebude předmětem jakékoli kritiky či soudu nad jeho činy v 

průběhu života. 

Hlavním zájmem orální historie tedy není studium historických 

faktů na pozadí tzv. „velkých dějin“, ale subjektivní prožitky 

jedince, tzv. „malé dějiny“, který svým individuálním zkušenostem 

přikládá svůj vlastní význam a interpretaci. Orální historie tak do 

dějin vnáší každodenní život člověka a vede k demokratizaci 

                                                 

18 AUGÉ, Marc: Antropologie současných světů. Brno, Atlantis 1999, s. 14. 
19 VANSINA, Jan: Oral History. A Study in Historical Methodology, London 

1965. 
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dějin.20 Výhodou orální historie je její flexibilita a schopnost 

prostřednictvím svědectví účastníků konkrétní události doplnit 

chybějící prameny, které mohou být z různých důvodů 

nedostupné či zničené. Orální historie pomáhá dokumentovat 

zkušenosti generačních, menšinových či utlačovaných skupin.21 

Z tohoto důvodu se metody orální historie často využívá tam, kde 

prameny buďto úplně chybí anebo jsou či byly manipulovány 

určitou mocenskou elitou nebo institucí, která těmito uměle 

vytvářenými fakty kontrolovala nebo stále kontroluje svoji 

převahu. Orální historie tak výrazně přispívá k dokumentaci a 

interpretaci zamlžených historických zkušeností především v 

totalitních režimech. Její význam spočívá v zaznamenávání 

životního způsobu lidí, kteří patří k politickým, národnostním, 

ekonomickým či společenským minoritám. 

Po pádu „železné opony“ se historici v postkomunistických 

zemích snaží objasnit „bílá místa“ určitých dějinných událostí. 

Například v Maďarsku se objevily studie využívající metodu orální 

historie k objasnění revolučních událostí v roce 1956.22 

Významnou stránkou metody orální historie je možnost zachytit 

historické souvislosti tak, jak je vnímá běžný člověk. Hodnocení 

jedince je naprosto subjektivní a osobní a nemusí být tedy 

„pravdivé“. Tazatel by se ale neměl pokoušet o pravdivost nebo 

logiku takového hodnocení, protože jeho chápání určité události 

může být naprosto odlišné. Toto pravidlo musí být důsledně 

uplatňováno také v etnologii. Každý badatel má své subjektivní 

názory a postoje, ale jeho povinností je pokusit se je během 

výzkumu eliminovat na minimum. Badatel by měl zachytit názory 

a postoje tazatele, z nichž bude posléze vycházet. Tazatel by měl 

být spíše neutrální a neměl by narátorovi nic podsouvat. Orální 

                                                 

20  VANĚK, Miroslav - OTÁHAL, Milan: Sto studentských revolucí: Studenti 
v období pádu komunismu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, s. 32. 

21  VANĚK, Miroslav: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR. In: Soudobé dějiny IX/2, Praha 2002. s. 332. 

22 KOVÁCS, Eva: “Grenzerzählungen”, lokale Eigenmythen und 
“Rahmengeschichten” als identitätsformende Texte in Gemeinden an der 
österreichsch-ungarischen Grenze. In: HASLINGER, Peter (ed.): Regonale 
und nationale Identität. Wechselwirkungen und Spannungsfelder im 
Zeitalter moderner Statlichkeit. Würzburg 2000, s. 242. 
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historie sbírá názory a postoje narátora, ne tazatele. Navíc otázka 

lži je velmi subjektivní a nemusí být vědomá.23 Subjektivní zaujetí 

tedy nemusí být nic špatného, pokud jsme si vědomi toho, z jaké 

perspektivy (osobní, politické, ideologické…) k věci 

přistupujeme. Badatel není prostě subjekt stojící mimo, není jen 

pouhý pozorovatel, je součástí toho procesu. 

Pro dobré vedení rozhovoru mezi tazatelem a narátorem je 

důležité navodit vzájemný vztah důvěry a upřímnosti. Je třeba, 

aby byl narátor uvolněný a vyprávěl spontánně. Tuto skutečnost 

ovlivňuje několik faktorů a záleží především na tazateli, jak si s 

nimi poradí. 

Podstatné je také etické hledisko. Vzpomínky na minulost mohou 

být někdy velmi bolestivé a důvěrné a badatel je zavázán k tomu, 

aby takových informací nezneužil. Badatel musí navíc umět 

naslouchat a sledovat tok vyprávění, i když odbočilo od 

požadovaného tématu. Výzkumník si musí uvědomit, že není 

v terénu pro nastolení změny, ale pro pochopení smyslu. Tazatel 

se musí snažit zůstat neutrální. Nikdy nesmí poškodit své 

narátory, je nutné je chránit. Mezi tazatelem a narátorem je 

asymetrická komunikace, tazatel je v pozici moci, lidé mu 

důvěřují, často se stanou jeho přáteli. Tato skutečnost je pro 

badatele v následné analytické fázi někdy velmi tíživá. Je 

samozřejmostí, že badatel pracuje podle daného etického 

kodexu, ale žádný etický kodex či průvodce nemůže zcela 

předvídat jedinečné okolnosti výzkumu, specifické situace, které 

mohou nastat. Badatelé-tazatelé musí být připraveni opatrně 

zvažovat etické možnosti – při kvalitativním výzkumu totiž 

děláme v každé chvíli etická rozhodnutí. 

Narátor by tedy měl mít v tazateli jistotu a důvěřovat mu. 

Zaznamenávání by mělo být užitečné pro výzkum a další užití na 

základě etického a právního rámce, který ochrání zájmy 

respondenta. Je neetické a v mnoha případech také nelegální, 

využívat rozhovor bez informovaného souhlasu narátora. V 

                                                 

23 RITCHIE, Donald: Doing Oral History, New York, Twayn Publishers 1995, s. 
8-9 a 78. 
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souhlasu by měla být jasně vysvětlena povaha a způsob užití 

rozhovoru (můžeme se vyhnout mnoha právním omezením, 

pokud takový souhlas získáme; v případě že souhlas nebyl 

udělen, rozhovor nemůže být používán pro mnoho účelů a jeho 

hodnota je tak značně redukována). Někdy je velmi 

problematické dodržet všechny právní předpisy, protože dochází 

ke střetávání zákonů s realitou kvalitativního výzkumu.24 

Základní pravidla pro všechny typy interview by se dala shrnout 

takto: tazatel musí být skvěle připraven, měl by pokládat 

smysluplné, nejlépe otevřené otázky, nepřerušovat výpovědi, 

navazovat na to, co právě slyšel, perfektně ovládat techniku a 

vždy uplatňovat etický přístup. 

Velmi důležitou roli hraje v orální historii paměť. Kvalitu 

vzpomínání ovlivňuje řada faktorů, klíčové momenty zůstávají v 

paměti déle a jsou snáze vybavitelné než každodenně se 

opakující jednání. Neutříděné a nepochopené zážitky se v paměti 

uchovávají hůře. Lidé si pamatují to, co je důležité z jejich 

pohledu. Často to nemusí být právě skutečnost, kterou tazatel 

považuje za význačnou. Navíc lidé hodnotí a vysvětlují své činy a 

rozhodnutí zpětně. Díky rozhledu, který každý člověk během 

života získá, se může na minulé události dívat jinýma očima a 

přikládat jim tak nový smysl. 

Úspěch metody závisí také na výběru narátorů. Buď se užívá 

metoda nahodilých vzorků, která ze statisticky jednotné a 

vymezené skupiny vybírá respondenty nahodile. Anebo si naopak 

badatelé vybírají osoby patřící do jasně definované skupiny podle 

daného vědeckého záměru. Často se používá také metoda 

„snowball“, čili nabalování. 

Souvislost mezi antropologií a orální historií lze spatřit v jejich 

snaze zachytit životní zkušenosti příslušníků jakékoli skupiny, 

pokud je to ještě možné. Badatelé mnohdy hrají při řešení jejich 

výzkumů o čas, zabývají-li se tzv. „ohroženými skupinami“. 

                                                 

24 Více k etickým a právním aspektům kvalitativního výzkumu viz 
monotématické číslo Biograf. Časopis nejen pro biografickou a reflexivní 
sociologii, 2004, č. 35, Praha. 
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Socio-kulturní antropologie, resp. etnologie se v rámci tzv. 

záchranných výzkumů zaměřuje na skupiny, které jsou nějakým 

způsobem ohrožené. U nás byly takové výzkumy realizovány v 

50. a 60. letech 20. století v lokalitách, které byly například z 

důvodů těžby, či stavby přehrady odsouzeny k zániku. Odborníci 

se tenkrát soustředili spíše na kulturu materiální než na vzájemné 

společenské vztahy a postoje. 

Vyprávění příběhů je vlastní snad všem kulturám, můžeme je 

pokládat za antropologickou konstantu lidské existence.25 Díky 

jednotlivým vyprávěním se uchovává a dále předává obraz světa, 

který je vlastní té které kultuře. Rámec různých životních příběhů 

– vyprávěných pro nás srozumitelným jazykem – vytváří jakési 

povědomí o naší kultuře a svým způsobem tak ovlivňuje i její 

příslušníky. 

Jazyk má bezpochyby vliv na naše myšlení, na vnímání 

skutečnosti a také na její prožívání. Každý člověk používá svůj 

vlastní idiolekt, podle toho v jakém prostředí se zrovna nachází, v 

jaké je situaci a rozpoložení. Badatel, který pracuje technikou 

rozhovoru, by měl být schopen naslouchat vyprávění narátora a 

vnímat jeho vlastní jazykové vyjadřování. Specifické jazykové 

jevy mohou totiž výrazně přispět k pochopení určitého sdělení. 

Lidská komunikace se ovšem neomezuje pouze na slovní 

vyjadřování. Neméně důležitou roli hraje nonverbální 

komunikace. Různé nonverbální projevy, které doprovázejí 

mluvené slovo, mohou ukázat jednak na kulturní, sociální nebo 

geografickou oblast, z níž člověk pochází anebo přímo na jeho 

aktuální emoční stav.26 Nejdůležitější je v tomto smyslu akustická 

a optická komunikace. Například výrazná gestikulace a mimika 

nebo intonace a melodie řeči mohou hodně naznačit a pomoci i 

při celkové analýze rozhovoru. 

S tím souvisí problematika přepisu rozhovoru, jak zaznamenat, 

když narátor změní tón a rytmus řeči, což může být pro 

interpretaci velmi důležité. Může například existovat přímá 

                                                 

25 BUDIL, Ivo: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1998, s. 136. 
26 FRAŇKOVÁ, Slávka – KLEIN, Zdeněk: Úvod do etologie člověka. Praha 

1997, s. 45-68. 
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souvislost mezi rychlostí řeči a názorem narátora.27 Při analýze 

rozhovoru je důležité interpretovat i to, co nebylo řečeno. 

Orální historie je často kritizována za to, že sbírá subjektivní 

materiál. Badatelé ale musí k takovým pramenům přistupovat 

stejně kriticky jako k jakýmkoliv jiným pramenům. Riziko této 

metody je v „přílišné subjektivizaci příběhu“, která může badatele 

úplně pohltit. Úspěšnost metody předpokládá určitý vhled ze 

strany tazatele ve smyslu pochopení a vcítění se do příběhu. Na 

druhou stranu si ale tazatel musí zachovat jistý odstup a 

nenechat se příliš strhnout příběhem narátora. Při analýze 

takového materiálu musí být badatel schopen rozlišit fakta a 

interpretace, výmysl od skutečnosti. 

Kritickou analýzou rozhovorů může badatel objevit určité 

opakující se vzorce v chování lidí v podobných situacích. 

Částečně tak může pochopit, jak a proč se lidé chovají a 

přemýšlejí tak či onak. 

Orální historie i antropologie kladou důraz na interpretaci 

životních zkušeností, na vysvětlování a význam faktů a ne jen na 

fakta samotná. Obě disciplíny jsou založeny na silném impulsu 

nechat promluvit „němé“, odkrýt skutečnou hodnotu života lidí, 

kteří jsou pro soudobé ideologie skryté či nezajímavé. 

Mezi orální historií a antropologií je podle di Leonardo několik 

zásadních rozdílů28: 

− orálně historické rozhovory jsou většinou dvoučlenné, 

zatímco antropologové i když sbírají individuální životní příběhy, 

obvykle je pak zvažují v kontextu zahrnujícím velký počet lidí 

− etnografická terénní práce je konstitutivní akt, jímž se 

antropologie vymezuje, zatímco orální historie je stále v 

historické obci označována jako podezřelý zdroj informací 

− orální historie se zaměřuje na narativní způsoby sběru dat, 

zatímco moderní etnografové mají sklon nezdůrazňovat artefakty 

a zaměřují se na kombinaci narace a chování 
                                                 

27 PORTELLI, Alessandro: What makes oral history different. In: The Oral 
History Reader. Ed. PERKS, Robert – Thomson, Alistar. London 1998, s. 65-
66. 

28 DiLEONARDO, Micaela: Oral History as Etnographic Encounter. In: Oral 
History Review, Spring 1987. s. 1-20. 
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− antropologové ochraňují soukromí svých narátorů, 

většinou je anonymizují, zatímco orálně historické materiály jsou 

určeny pro veřejný výzkum29 

− etnografové se obecně soustředí na kroskulturní jevy, i 

když je zkoumaná kultura částí jejich vlastní společnosti, naproti 

tomu orální historikové kladou důraz na intrakulturní odhalení 

„naší“ minulosti 

Obě disciplíny mají ale i stejné problémy a sice, že lidé velmi 

odlišně hodnotí sociální realitu v odlišném sociálním kontextu. Je 

typické, že člověk mění své mínění i vnímání během času. 

Zásadní je interakce mezi badatelem a narátorem, lidé často říkají 

velmi odlišné věci různým lidem o jednom předmětu či 

skutečnosti. Rozdíly v jednotlivých příbězích často dávají vodítka 

k dalším otázkám a k lepšímu pochopení minulosti. 

 

Terénní výzkumTerénní výzkumTerénní výzkumTerénní výzkum    

Ve své předešlé kvalifikační práci jsem terénní výzkum (rozhovory 

s chalupáři) realizovala jen v jedné lokalitě a sice v Jizerských 

horách. V roce 2002 jsem zde uskutečnila pilotní výzkum, jež 

celkem zahrnoval 8 rozhovorů s chalupáři z jedné vesnice.30 Při 

kontaktování narátorů jsem nejprve využila osobních známostí a 

následně metodu „snowball“. Při prvním setkání jsem se 

s narátory seznámila a vysvětlila jim svůj výzkumný záměr. 

Všichni oslovení s rozhovorem souhlasili, a tak jsem mohla při 

druhém setkání realizovat samotné interview. Počáteční 

nedůvěru některých chalupářů pomohl překonat fakt, že sama 

pocházím z „chalupářské rodiny“. 

 

---- tazatel ze stejné  tazatel ze stejné  tazatel ze stejné  tazatel ze stejné skupiny jako narátorskupiny jako narátorskupiny jako narátorskupiny jako narátor    

Někdy je pro tazatele výhodnější, když pochází ze stejného 

                                                 

29 Pokud si však narátor přeje zůstat anonymní, je nemyslitelné mu 
nevyhovět.. 

30 Tento výzkum jsem uskutečnila v Albrechticích v Jizerských horách. Obec 
se nachází v údolí mezi horou Špičák a Mariánskou horou asi 10 km 
severozápadně od Jablonce nad Nisou. V době výzkumu měla obec 330 
obyvatel, 437 domů, z toho 160 rodinných a 277 rekreačních. V této horské 
vesnici se již od padesátých let soustřeďuje mnoho chalupářů, je to svým 
způsobem typická „chalupářská lokalita“.  
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prostředí jako jeho narátor. V takovém případě platí, že i když je 

třeba tazatel mnohem mladší než narátor, zná jména jeho 

vrstevníků a pravděpodobně vyslechl již mnoho historek a 

„drbů“, takže mu narátor může důvěřovat jako kolegovi. Pokud 

tazatel přichází do skupiny zvenčí, je pro něj mnohem složitější 

získat informace týkající se základní struktury skupiny a jejího 

fungování. 

Fakt, že tazatel pochází ze stejného prostředí jako narátor a má 

určité znalosti prostředí, mohou být i nevýhodou, tazatel nemůže 

být zcela objektivní, což ale při vší snaze není jakýkoli jiný 

badatel. Výzkumník, který je součástí stejné skupiny jako jeho 

narátor, totiž často pokládá mnoho věcí za samozřejmé a obecně 

známé – nikoli tak už osoba zvenčí, pro kterou jsou tyto 

skutečnosti neznámé –, a tak se na ně třeba nezeptá, ani nežádá 

o žádné vysvětlení. A zrovna tak narátor předpokládá, že určité 

věci jsou jasné a není proto nutné o nich mluvit a vysvětlovat. 

Může se stát, že narátor, který se domnívá, že tazatel se v daném 

tématu dokonale vyzná, nebude mít důvod k tomu, aby ve své 

výpovědi zacházel do detailů. Jakékoliv vysvětlování za této 

situace může přeskočit jednoduchou větou: „Víte o čem mluvím, 

že?“ Tazatel sice může vědět, o čem je řeč, ale člověk, který se 

dostane k přepisu takového rozhovoru za několik let, může být 

zcela ztracen. Ritchie radí, že nejlepší strategií v takovém 

případě je zahrát si na žáka a narátora pasovat do role učitele.31 

Během výzkumu jsem se do podobných situací občas dostala 

také. Jednak tu byl již zmíněný fakt, že moje rodina také vlastní 

chalupu, což jsem většinou narátorům řekla sama ještě před 

nahráváním rozhovoru a u některých narátorů mi tato skutečnost 

snáze „otevírala dveře“ k jejich chalupám. Zároveň s tím však 

měli pocit, že není nutné vykládat o některých detailech, protože 

je určitě znám. A pak tu byli narátoři, které znám navíc osobně, 

což tuto hranici někdy ještě posunulo. 

 

---- výběr narátorů výběr narátorů výběr narátorů výběr narátorů    

                                                 
31

 RITCHIE, Donald: Doing oral… s. 24. 
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Jizerské hory považuji za typickou chalupářskou lokalitu, kde se 

po nuceném odchodu sudetských Němců uvolnilo velké množství 

venkovských stavení později využívaných jako rekreační chalupy. 

Pro tuto práci jsem se rozhodla rozšířit výzkum i do dalších 

regionů, ale cílem práce není zmapovat chalupářskou subkulturu 

rovnoměrně na celém území České republiky, což by 

předpokládalo daleko rozsáhlejší terénní výzkum. Při výběru 

narátorů usilujeme hlavně o co nejrozmanitější socio-profesní a 

generační vzorek. Pro české chalupaření je totiž typické, že není 

omezeno na jednu úzce zaměřenou sociální vrstvu, ale 

prostupuje v podstatě celou společností. 

Většinu rozhovorů s chalupáři jsem realizovala sama a díky 

grantovému zabezpečení32 jsem mohla vytvořit malý tým 

tazatelů, kteří uskutečnili ostatní rozhovory.33 Každý tazatel využil 

při kontaktování narátorů především svých osobních známostí. S 

trochou nadsázky můžeme říct, že „co Čech, to chalupář/chatař“, 

nebylo tudíž tak obtížné narátory „sehnat“. Právě díky osobním 

kontaktům se bez větších potíží podařilo narátory přesvědčit, aby 

poskytli rozhovor, přestože jejich první reakce se pohybovala v 

rovině překvapení. Někteří se nepovažovali za vhodné „objekty 

výzkumu“ s tím, že jsou to jen obyčejní lidé a nejsou ani typičtí 

chalupáři, což již naznačovalo jisté stereotypy, které v pohledu na 

chalupaření v naší společnosti převládají. 

V porovnání s pilotním výzkumem, kdy si většina narátorů přála 

zachovat anonymitu, byli chalupáři, s nimiž jsme realizovali 

rozhovor v posledních třech letech, v tomto ohledu otevřenější a 

méně bojácní. Jistou roli zřejmě sehrál fakt, že výzkum byl vedle 

univerzitního zázemí zaštítěn i grantovou podporou Akademie 

věd ČR, v čemž řada narátorů viděla další záruku toho, že jejich 

vyprávění se nestanou terčem senzacechtivosti, ale základem 

vědeckého bádání. Někteří narátoři měli obavy hlavně z možného 

vykradení chalupy, kdyby se informace o jejím vybavení dostaly 

do nepovolaných rukou. Pozitivní úlohu naplnil také tzv. Souhlas 

                                                 

32 Juniorský grantový projekt AV ČR, reg. číslo B 800630704. 
33 Seznam narátorů viz příloha 1. 
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narátora34, který jsme s každým chalupářem uzavřeli, a který mu 

zaručoval, že rozhovor se využije jen pro vědecké účely. Ne 

všechny rozhovory se uskutečnily přímo na chalupách narátorů, 

ale i pokud tomu tak nebylo, tazatel většinou chalupu znal z 

předchozích návštěv díky osobním vazbám. V některých 

případech však na návštěvu chalupy nedošlo a to především z 

časových důvodů a možností tazatele i narátora. 

Celkem jsme tedy realizovali 30 rozhovorů s chalupáři z různých 

koutů České, resp. Slovenské republiky.35 Nejvíce rozhovorů bylo 

uskutečněno v Jizerských horách, celkem 13, dále 3 rozhovory 

na Vysočině, 3 na Slovensku, po 2 rozhovorech na Plzeňsku, 

Trutnovsku, v Orlických horách a v Jihočeském kraji a po jednom 

rozhovoru v Ústeckém a Středočeském kraji a v Beskydech. 

Nerovnoměrné rozmístění odráží možnosti tazatelů, respektive 

jejich kontakty na chalupáře a kraj odkud pochází. Pokud se týče 

vzdělanostní struktury, mezi našimi narátory převažují chalupáři s 

vysokoškolským vzděláním (celkem 19), 8 narátorů má 

středoškolské vzdělání s maturitou a 3 středoškolské vzdělání 

bez maturity či vyučení. Vyrovnané je genderové hledisko, 16 

rozhovorů bylo nahráno se ženami a 14 s muži. A co se týče 

generačního hlediska, bylo pořízeno 11 rozhovorů s narátory 

nejstarší generace (ročníky 1925-1945), 16 rozhovorů s narátory 

střední generace (ročníky 1946-1960) a 3 rozhovory s chalupáři 

narozenými po roce 1960.36 

Při přepisu rozhovorů jsme, stejně jako většina badatelů 

orálněhistorických výzkumů37, usilovali o to, aby byl přepis co 

nejvěrnější, zachytil přesný smysl a obsah rozhovoru, stylistické 

a jazykové zvláštnosti narátora, používání vatových slov apod.38 

 

                                                 

34 Souhlas narátora viz příloha 2. 
35 Viz příloha 3. 
36 Vymezení generací je jen orientační. Někteří narátoři ze střední generace 

byli například děti chalupářů z 50. let, zatímco někteří narátoři z nejstarší 
generace se k chalupě dostali až v pozdějším věku. 

37 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ Hana: Naslouchat hlasům 
paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. ÚSD AV ČR, Praha 
2007, s. 113-115. 

38 Přepisy rozhovorů jsou součástí přiloženého CD. 
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---- rozhovor, okruh otázek rozhovor, okruh otázek rozhovor, okruh otázek rozhovor, okruh otázek    

Cílem rozhovorů bylo zachytit osobní reflexe a zkušenosti 

narátorů týkající se chalupaření. Protože většina našich narátorů 

(případně jejich rodičů) se chalupaření věnuje už několik desítek 

let, je zřejmé, že chalupaření je důležitou součástí jejich životních 

příběhů.  

Pro rozhovor jsem stanovila základní okruh otázek, jejichž pořadí 

nebylo zcela závazné a reagovalo na průběh rozhovoru. S tímto 

seznamem jsme ještě před samotným nahráváním seznámili také 

narátory, kteří většinou chtěli vědět, jakým směrem se bude 

rozhovor ubírat, protože si nedovedli představit, o čem mají 

vlastně vyprávět, když jim chalupaření přišlo jako běžná součást 

jejich života. První otázky nejdříve směřovaly k rodinnému zázemí 

a profesi narátora a další vzpomínky se už týkaly chalupy: 

− Kde a kdy jste chalupu koupil/a? 

− Proč jste se rozhodla/a pořídit si chalupu, jaká byla Vaše 

motivace? 

− V jakém stavu chalupa tenkrát byla, musel/a jste ji 

rekonstruovat? 

− Jak často a na jak dlouhou dobu jste na chalupu jezdil/a? 

− Kdo všechno na chalupu jezdil? (rodina, přátelé) 

− Jaké jste měli sousedské vztahy s místními a s jinými 

chalupáři? 

− Jak jste na chalupě trávil/a volný čas? 

− Jaký význam pro Vás chalupa měla (hlavně v 70. a 80. 

letech, výhody a nevýhody)? 

− Přemýšlel/a jste někdy o rozdílu chata-chalupa? 

  

Některé rozhovory byly více otevřené, narátoři vyprávěli o svém 

chalupářském životě sami, u některých rozhovorů bylo nutné více 

narátora motivovat k vyprávění a rozhovor svíce strukturovat. 

Snažili jsem se narátorům nechat při vyprávění co největší 

prostor a usměrňovat je jen při úplném tématickém odbočení.  

Všechny výpovědi jsou samozřejmě velmi subjektivní a omezené 

kapacitou lidské paměti, podle toho k nim také musíme 
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přistupovat. Terénní výzkum, tedy sběr rozhovorů jejichž 

prostřednictvím se zachycují a pro další badatele uchovávají 

životní vzpomínky narátorů, je jen jednou z fází 

orálněhistorického bádání, tou další a dalo by se říci, že 

důležitější fází je následná analýza a interpretace shromážděného 

materiálu. 

Orální historie je kvalitativní metoda, interpretaci nelze chápat 

jako konečný výsledek výzkumu. Jiný badatel může na základě 

jiných strategií dojít k odlišným interpretacím. Analytické postupy 

se mohou zaměřit na obsah a formu rozhovoru, na různé 

psychologické momenty či například na lingvistické faktory. Při 

interpretaci rozhovoru jde o to pochopit jeho smysl a význam. 
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Vývoj chalupařeníVývoj chalupařeníVývoj chalupařeníVývoj chalupaření    

    

Česká záliba v chataření a chalupaření se obvykle datuje do 70. a 

80. let 20. století, ovšem v obou případech můžeme počátky 

tohoto ryze českého trávení volného času vysledovat již mnohem 

dříve. V této kapitole se budu věnovat vývoji chalupaření, jehož 

kořeny můžeme vystopovat už v předminulém století a během 

století minulého prošlo několika fázemi, které jsou vždy něčím 

typické, ale navzájem se prolínají. Problematikou vývoje 

chataření se budu zabývat v kapitole pojednávající o rozdílech 

mezi chatařením a chalupařením. 

    

Kořeny chalupaření (od 19. století dKořeny chalupaření (od 19. století dKořeny chalupaření (od 19. století dKořeny chalupaření (od 19. století do roku 1945)o roku 1945)o roku 1945)o roku 1945)    

Za první objekty sloužící k rekreaci a odpočinku můžeme 

považovat již středověké královské rezidence (např. Letohrádek 

královny Anny) i šlechtická sídla, kde ovšem jejich majitelé žili jen 

sezónně. Zpočátku byla rekreace výsadou vyšších a bohatších 

středních vrstev anebo byla spojena se spolkovou činností.39 V 

roce 1888 vznikl např. Klub českých turistů, který sdružoval 

turistické spolky z různých měst, díky jehož promyšlené 

koncepci u nás existuje kvalitní a hustá síť turistických tras, jaká 

nemá ve světě obdoby. Na počátku století vznikaly takzvané 

spolky pro okrašlování a ochranu domoviny, které zejména v 

měšťanských kruzích šířily zájem o krajinu.40 

Vlivem procesu urbanizace došlo k dynamickým změnám v 

systému osídlení, které se na jedné straně projevovalo 

vylidňováním venkova a větší koncentrací obyvatel do městských 

aglomerací, což ale přinášelo řadu také ekologických problémů a 

s tím spojenou potřebu trávit volný čas jinde než ve městě. 

Již na konci 19. století začali obyvatelé městských aglomerací 

trávit volný čas na venkově. Umělci tu hledali inspiraci pro svá 

díla, zapálení sběratelé zde nacházeli poklady lidového umění. 

                                                 

39 VÁGNER, Jiří: Vývoj druhého bydlení v Česku. In: Druhé bydlení v Česku, 
Bičík Ivan a kol. UK Přírodovědecká fakulta Praha 2001. s. 42. 

40 LIBROVÁ, Hana: Láska ke krajině. Brno 1988, s. 123. 
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První zmínky o venkovské architektuře se objevily v pracích J. 

Němcové a J. Nerudy, nejdůležitější odbornou studii napsal A. 

Jirásek a pod názvem „České chalupy a stará stavení městská“ ji 

otiskly Květy v roce 1887.41  

Jezdilo se na krátkodobé výlety na snadno dostupná místa, 

kterých díky vynikajícímu železničnímu spojení bylo kolem Prahy 

celkem dost. V těsném okolí Prahy kopírovala železniční doprava 

údolí řek Vltavy, Sázavy a Berounky, což umožnilo masový rozvoj 

rekreace ve vzdálenějších lokalitách i nižším vrstvám 

obyvatelstva. 

Zájem o tradiční architekturu venkova byl spojen s probouzeným 

národním vědomím, které hledalo v lidové architektuře záchytný 

bod a „zároveň si ji v intencích romantismu idealizovalo a 

sakralizovalo.“42 Trend vyvrcholil v roce 1891 na Všeobecné 

zemské jubilejní výstavě, kde byla představena tzv. Česká 

chalupa, která se záhy stala nejpopulárnějším objektem výstavy.43 

Pomalu narůstal i počet těch, kteří si cílevědomě budovali vlastní 

objekty, kde mohli trávit více času. Byli to především příslušníci 

středních vrstev, kteří jezdili na letní byt do různých letovisek 

anebo k příbuzným. Zpočátku si jen nejmajetnější vrstvy mohly 

dovolit trávit volný čas mimo město, ale postupem doby se tento 

trend dostává i mezi ostatní vrstvy obyvatel, které si podle svých 

možností staví vilky anebo trampské sruby. I když měla výstavba 

objektů druhého bydlení pro bohaté měšťany velký význam, 

Vágner se domnívá, že „hromadné rozšíření a obliba druhého 

bydlení vycházela u nás především z kořenů středních či dokonce 

nižších vrstev“, což považuje za významný odlišující rys ve 

srovnání s vývojem ve většině ostatních zemí. Rozvoji druhého 

bydlení pomohla výrazná diferenciace krajiny na malém prostoru 

a významným faktorem bylo i další zvyšování objemu volného 

času.44 

                                                 

41 WOITSCH, Jiří: Ta naše chaloupka česká? Proměny mýtu lidové 
architektury. In: Dějiny a současnost č. 6/2008, s. 31. 

42 CZUMALO, Vladimír: Architektura v národě chatařů a chalupářů. In: Era 21, 
3/2005. s. 64. 

43 WOITSCH, Jiří: Ta naše chaloupka … s. 30. 
44 VÁGNER, Jiří: Vývoj druhého bydlení … s. 44. 
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V polovině 19. století se oblíbeným výletním místem Pražanů 

staly Roztoky, Chuchle nebo Břevnov. Pravděpodobně nejstarší 

vilová čtvrť mimo hranice města vznikla v Tichém údolí v 

Roztokách, kde si své vily postavili podnikatelé, intelektuálové a 

umělci z Prahy. V letním sídle trávila žena s dětmi a služebnými 

prázdniny, manžel za nimi dojížděl vlakem, později automobilem. 

V zimě byla vila prázdná, zůstával jen zahradník.45 Co měli 

majitelé těchto letních sídel společného s moderními chalupáři, je 

snad potřeba odreagování se od města. S místními venkovskými 

obyvateli se muži stýkali většinou v hostinci, ženy v obchodech.  

Volný čas mimo město trávili také významní představitelé 

tehdejšího společenského života. Spoluzakladatel Královské 

české společnosti nauk, univerzitní rektor, astronom a 

meteorolog Antonín Strnad byl jedním z prvních, kdo začal užívat 

určitou budovu jako rekreační objekt. Zlonický kníže Kinský mu 

již koncem 18. století přepustil malý neobyvatelný zámek v 

Sazené u Velvar, kde se Strnad několikrát zotavoval a nakonec 

zde také zemřel.46 Rodina Františka Palackého zase o 

prázdninách využívala jako letní byt zámeček v Lobkovicích. 

Mezi městskými obyvateli, kteří odjížděli na prázdniny na venkov, 

najdeme i takové případy, kdy si rodina nepostavila honosnou 

vilu, ale koupila starší objekt, který původně nesloužil k rekreaci, 

což se velmi podobá chování chalupářů z 2. poloviny 20. století. 

Například politik F. A. Brauner zakoupil v Roztokách tzv. malý 

mlýn, který se částečně zadaptoval, ale původní venkovský ráz 

stavení zůstal zachován. Mlýn se později stal téměř trvalým 

bydlištěm a ateliérem Zdenky Braunerové. Další politik Julius 

Grégr si sice nechal postavit vilu u Libčic nad Vltavou, léta se 

sem ale vydával z Prahy na neděli anebo na delší pobyty a 

pracoval zde prý zcela v dnešním „chalupářském duchu“ a 

nakonec zde i zemřel.47 Antonín Dvořák převzal na Příbramsku do 

                                                 

45 BLAŽEK, Bohuslav: S úsměvem idiota proti ideologii. Chalupaření jako 
tichá, a proto přežívající a nekritizovatelná forma protestu. In: Přítomnost 
2/2002. s. 27. 

46 ŠPECINGER, O.: Chalupaření v minulém století. In: Chatař. R. 12, č. 1 
(1980), s. 18. 

47 Tamtéž, s. 18. 
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vlastnictví starý špýchar s rozsáhlou zahradou: „Z 

jednopatrového objektu dal zřídit obytné stavení a zahradu 

převážně vlastní prací změnil na velmi pěkný ovocný i ozdobný 

sad. Typickou součástí jeho chalupaření se stal chov holubů…“48 

V roce 1895 koupil Svatopluk Čech domeček v Obříství na 

Mělnicku. Mnoho prací si tam obstarával a dělal sám, možná ze 

stejného pocitu radosti nad zdařilým dílem jako chalupáři 

pozdější. Čech v Obříství zahradničil, choval včely a holuby, 

opravoval chalupu, chodil po výletech a také tvořil. Většinou zde 

trávil celé léto a několikrát dokonce i zimu. Kvůli zdravotnímu 

stavu se ale musel roku 1903 vrátit natrvalo do Prahy.49 

V období mezi dvěma světovými válkami je u městských obyvatel 

patrná snaha o prosazení nového životního stylu a díky většímu 

objemu kapitálu narůstá výstavba rekreačních domů a vil 

majetnějších občanů. Tyto domy se využívaly k trvalému i 

sezónnímu bydlení a občas se také pronajímaly příbuzným či 

dlouhodobým návštěvám. Zde se již pravděpodobně uplatňuje 

„sanitární funkce druhých domů“50, protože ovzduší ve stále se 

rozvíjejících městech se zhoršovalo. „Příroda, pohyb a péče o 

zdraví začínají patřit k životnímu stylu, tvoří protiváhu ke 

svazujícímu, znečištěnému městu.“51 Populárním se stal sport, 

turistika, vodáctví a vůbec činnosti spojené s poznáváním 

přírody. 

Běžným jevem bylo také pronajímání pokojů nebo bytů na 

vesnici, místní lidé na to byli zařízeni a zvláště v letních měsících 

se jim díky tomu zvyšoval rodinný příjem. Po 2. světové válce 

trend pronajímání venkovských chalup formou letních bytů 

poklesl, v soukromém pronajímání pokojů se viděla nežádoucí 

forma výdělku.52 

                                                 

48 Tamtéž, s. 19. 
49 ŠPECINGER, O.: Chalupář Svatopluk Čech. In: Chatař. R. 12, č. 2 (1980), s. 

27. 
50 VÁGNER, Jiří: Vývoj druhého bydlení … s. 43. 
51 CÍLEK, Václav: Chatařství jako fenomén, mentalita a osud. In: 

ZAPLETALOVÁ, Veronika: Chatařství. Architektura lidských snů. ERA 2007. 
s. 383. 

52 KADLEC, Alex – KADLECOVÁ, Anna: Rekreační chalupy. Praha SNTL 1968, 
s. 8-9. 
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Moderní éra chalupaření (2. polovina 20. století)Moderní éra chalupaření (2. polovina 20. století)Moderní éra chalupaření (2. polovina 20. století)Moderní éra chalupaření (2. polovina 20. století)    

Moderní chalupaření, jak jej chápeme dnes, se začalo rozvíjet 

prakticky až po 2. světové válce a během 2. poloviny 20. století 

prošlo několika fázemi. Po roce 1945 se díky několika faktorům 

zásadně změnil charakter vesnice, což mělo přímý vliv na její 

rekreační využití. 

 

---- odsun Němců (50. léta) odsun Němců (50. léta) odsun Němců (50. léta) odsun Němců (50. léta)    

Významnou skutečností, která umožnila velký rozvoj chalupaření, 

byl odsun Němců z pohraničí, čímž se uvolnilo obrovské 

množství stavení, která zůstala prázdná. Němci se dostali do 

postavení bezprávné menšiny, byl jim zabaven majetek a 

konfiskována zemědělská půda. Před válkou žilo v českých 

zemích 30% německého obyvatelstva. V roce 1950 podle 

oficiálních statistik zůstalo jen 1,8% německých obyvatel a ti 

kteří zůstali, byli nejčastěji rozptýleni do vnitrozemí. 

Jako důsledek odsunu Němců zůstal, hlavně v pohraničí, ale i ve 

vnitrozemí (Mělnicko, Jihlavsko a severní Morava), velký 

potenciál neobydlených domů. To se stalo prvním impulsem k 

hromadnému zabírání opuštěných objektů, které začaly být 

využívány pro rekreační účely. Pokud se nenašli zájemci o trvalé 

bydlení, nabízely národní výbory chalupy k rekreaci různým 

zájmovým organizacím i jednotlivcům, často za velmi malou 

částku.53 První zájemci mohli získat chalupu za symbolickou 

cenu, která se pohybovala od několika stovek do jednoho tisíce 

poválečných korun. Majitelem chalupy se zájemce stal dekretem 

Národního pozemkového fondu v Praze. 

Většina objektů už byla vyrabovaná dosídlenci, kteří se pak vrátili 

do vnitrozemí a tyto domy byly ve velmi špatném stavu. 

Osidlování jednotlivých pohraničních oblastí mělo své specifické 

rysy, různý charakter a intenzitu a v jednotlivých částech 

republiky probíhalo rozdílným tempem. Jižní Morava byla 

osídlena hned v letních měsících roku 1945. Naproti tomu 

                                                 

53 Tamtéž, s. 8. 
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převážně v horských oblastech západních a severních Čech a 

severní Moravy probíhalo osidlování pomalu a komplikovaně a 

právě v těchto oblastech se začali usazovat chalupáři.54 Mnoho 

lidí stále cítilo po válečných útrapách jistou averzi k Němcům, do 

těchto oblastí se jim moc nechtělo a nevraživost mezi 

starousedlíky a přistěhovalci byla častá. Během terénního 

výzkumu se někteří chalupáři této problematiky dotkli: Upřímně 

řečeno, já jsem nikdy neměla tendenci jít do těchhle končin. Já 

bych byla šla na jižní Čechy nebo tam někam. Já jsem pořád 

měla pocit, že tady takovej ten německej živel je tak jasnej a ty 

lidi jsou tím poznamenaný.55 

Jiná narátorka, která se o skutečném původu chalupy dozvěděla 

teprve nedávno, se s tímto faktem vyrovnává a dokonce uvažuje 

o prodeji chalupy: … a teprve letos v létě jsem se dozvěděla, když 

se tam vlastně znovu vyměřovaly pozemky, že ta chalupa nebyla 

odkoupena od Němce, ale že to byl konfiskát a vlastně ten 

Němec musel odejít dolů a oni to koupili od tehdejšího národního 

výboru…a mně třeba dost vadí, že teda vlastně z tý naší chalupy 

byl ten původní Němec vyhnán…56 

V těchto pohraničních vesnicích od 50. let rostl počet 

rekreačních chalup a počet trvale žijících obyvatel se zmenšoval. 

Větší objekty se přidělovaly podnikům pro závodní rekreaci, 

menší jednotlivcům. Narátoři, kteří koupili chalupu v 50. letech, 

vzpomínají na prázdné a někdy už zdevastované objekty, které 

zůstaly po odsunu Němců: To znamená, že polovina těch baráků 

byla prázdná po odsunu Němců a začali se sem stěhovat lidi z 

vnitrozemí, kteří tady dostávali zadarmo ty chalupy.57  

Ta chalupa byla určená k demolici jako ostatní chalupy. Protože 

to byl původně majetek těch Němců, kteří se odstěhovali. A 

samozřejmě ty chalupy byly zplundrovaný a opuštěný.58 

                                                 

54 SULITKA, Andrej: K otázke stretávania sa rozmanitých skupín presídlencov 
a ich kultúr v pohraničí. In: Český lid,  

 R. 72, č. 4 (1985), s. 196. 
55 Rozhovor s paní BT vedla Petra Schindler, červenec 2002.  
56 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
57 Rozhovor s panem GŠ vedla P. Schindler, červenec 2002. 
58 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002.  
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Lidé přicházeli s čistými úmysly založit v pohraničí trvalou 

existenci, ale přicházeli i „zlatokopové“, kteří však brzy více či 

méně uspokojeni odcházeli. Slévaly se sem i vlny přechodných 

pracovních sil a brigádníků a nakonec chalupářů: A oni sem 

vyhnali, protože tady byl dobytek a neměl ho kdo pást, tak měli 

takový nucený nábory vysokoškoláků, museli sem na tzv. brigádu 

a oni tu pásli krávy. A na národním výboru jim dali seznam, 

včetně albrechtickýho kostela, že si můžou vybrat chalupu, kde 

budou teda bydlet. Dostali akorát nějakou slámu, nacpali si 

slamníky, takže to bylo primitivní, když jsme sem začali do tý 

chalupy s paní jezdit, tak se spalo na slamníkách v tý době že jo.59 

Až do počátku 60. let neměli obyvatelé českého pohraničí žádné 

kontakty s bývalými německými spoluobčany, kteří byli odsud 

vyhnáni. Někteří z nich později navštěvují místa, odkud 

pocházejí, což vyvolává v českých občanech ambivalentní 

pocity.60 

Poválečná realita měla pochopitelně vliv na život tehdejší vesnice 

v pohraničí. Střetávaly se tu skupiny lidí, které se lišily etnicky, 

regionálně i sociálně, což se nakonec projevovalo i odlišným 

vztahem k lidové architektuře. Lidem, kteří se do pohraničí 

stěhovali natrvalo, připadaly německé domy cizí a často si je 

přebudovávali podle svých potřeb.61 Adaptace starých objektů 

chalupáři měla jiný ráz. Chalupáři se snažili, pokud to bylo 

možné, zachovat původní ráz stavení a zejména mladší generace 

již nechápaly dochované prvky jako rušivé německé elementy, 

nýbrž jako starou původní hodnotu. Dalo by se říci, že využitím 

objektů pro rekreaci v pohraničí tento proces neskončil, ale 

započal. U hranic se západními státy bylo masovému rozvoji 

rekreačního osidlování z pochopitelných důvodů bráněno. 

Na začátku 50. let byl nástup masového rozšíření chalupaření 

ještě na počátku, stále tu byly majetkoprávní překážky související 

zejména s vazbou povinných odvodů živočišných a rostlinných 
                                                 

59 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
60 Viz například příklady takovýchto setkání ve Smržovce v Jizerských horách: 

BITMAN, Jan: Jak jsme žili na Smržovce a v okolí ve 20. století. Město 
Smržovka 2006, s. 157. 

61 SULITKA, Andrej: K otázke stretávania … s. 194-200.  
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dodávek, které se důsledněji dodržovaly ve vnitrozemí.62 Noví 

majitelé získali chlupu koupí nejčastěji od státních statků, lesních 

správ a MNV. 

 

- změna zemědělské výroby (60. a 70. léta)změna zemědělské výroby (60. a 70. léta)změna zemědělské výroby (60. a 70. léta)změna zemědělské výroby (60. a 70. léta)    

Kolektivizace zemědělství v 50. letech a následná změna 

zemědělské výroby v 60. letech přispěla k dalšímu rozvoji 

chalupaření. Díky výstavbě velkých zemědělských provozoven 

klesl požadavek po pracovní síle a ten zapříčinil odchod lidí 

z vesnic do měst, čímž se uvolnily další budovy ve stavebním 

fondu, které mohly být využity pro rekreační účely. Budovala se 

soustava střediskového osídlení, které mělo venkovským 

obyvatelům zajistit vyšší standard bydlení i služeb a přiblížit tak 

úroveň bydlení na vesnici úrovni městské. Do měst odcházeli 

především mladí lidé, staří na vesnici dožívali nebo se časem 

přestěhovali ke svým dětem či do domova důchodců.63 

Následkem tohoto pohybu obyvatel se uvolňovaly další objekty i 

ve vnitrozemí, které se postupně stávaly rekreačními chalupami a 

ztratily tak svou původní funkci. Když zemřel poslední uživatel 

domku a nikdo neprojevil zájem o trvalé bydlení, začal se objekt 

využívat rekreačně. Šlo především o menší, staré a hůře 

vybavené nemovitosti, které stály v horském či podhorském 

prostředí, nebo poblíž vodních toků, což byla pro chalupáře velmi 

atraktivní místa. Prázdné domy zůstávaly také po vystěhovaní 

původních majitelů do podnikových bytů ve městech. Tyto 

objekty buď zůstaly v jejich vlastnictví a využívali je oni sami 

nebo jejich děti k rekreačním účelům anebo je kupovali k rekreaci 

lidé z měst. Některé vesnice tak značně změnily svůj ráz. Během 

roku mají několik set obyvatel, ale v sezoně se počet zvyšuje na 

tisíce.  

Například v nymburském okrese byl zaznamenán největší úbytek 

obyvatel po roce 194564, kdy velké procento lidí odešlo do 

                                                 

62 Z historie chalupaření na http://abecedabydleni.cz/clanek/z-historie-
chalupareni/, [21.9.2009]. 

63 KADLEC, Alex – KADLECOVÁ, Anna: Rekreační chalupy … s. 8-10. 
64 KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava: Příspěvek k problematice současného bydlení 



37 

průmyslu a do pohraničí. Vylidňování venkovské části okresu 

později stále pokračovalo, i když ne v tak silné podobě. 

Odcházeli zejména mladí lidé, hlavním důvodem byla snaha 

přiblížit se pracovišti a vhodnému zaměstnání, kultuře a dalším 

životním podmínkám. Silně v tomto ohledu působila i 

nevyhovující struktura domového fondu na vesnicích, především 

jeho stáří. Zpravidla to vypadalo tak, že čím byla obec menší, tím 

zde bylo větší procento starších bytů.  

Vlastně až v důsledku socializace zemědělství získával obytný 

dům pozvolna pouze funkci obytnou. Původně byly domy na 

vesnicích postavené jako součást zemědělské usedlosti a jejich 

půdorysné řešení bylo přizpůsobené hospodářskému provozu 

tehdejší zemědělské výroby. Vyčleňování domů „z 

hospodářského provozu zpomalovaly zpočátku malovýrobní 

prvky hospodaření JZD a existence záhumenků. Odklon od 

záhumenkového hospodaření a modernizace výroby JZD 

ukončily kvalitativní změnu způsobu bydlení a celého obytného 

prostředí.“65 

Přestavbami původně zemědělských usedlostí na rekreační 

objekty se často měnil jejich vzhled i vnitřní dispozice. Zpočátku 

byly úpravy chalupy vedeny romantizující snahou o zachování 

daného prostředí. Hygienický standard odpovídal tehdejší 

obecné úrovni bydlení a možnosti obyvatelstva. Voda se do 

chalupy nosila ze studny, samostatná koupelna byla výjimkou, 

záchod byl suchý. Interiéry se většinou zařizovaly původním 

selským nábytkem, kterým tehdejší i trvale obydlené chalupy 

oplývaly.66 Až později začalo být vybavení na chalupě podobné s 

vybavením městských bytů. 

Chalupáři z 50. a 60. let tvořili první vlnu, která se výrazně 

podílela na záchraně starých vesnických objektů. Vzhledem k 

nízkému stupni motorizace, nesnadné dostupnosti odlehlých 

vesnic a také nedostatku materiálu potřebného k rekonstrukcím 
                                                                                                                          

ve vybraných vesnicích nymburského okresu. In: Etnografie socialistické 
vesnice. Referáty z pracovní konference. Praha 1978, s. 36. 

65 Tamtéž, s. 41. 
66 KADLECOVÁ, Anna - KADLEC, Alex: Chalupy, vesnice, rekreace. In: Chatař, 

R. 12, č. 5 (1980), s. 100–101. 
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museli být tito chalupáři opravdovými nadšenci, kteří chalupařili 

se zvláštním zaujetím:  

Ze začátku to bylo těžký, protože tatínek byl bez auta a veškerý 

materiál, vzal si třeba do ruksaku pytel s cementem a jel sem 

autobusem nebo vlakem. Takže to byly takový ty začátky.67 

No příšerně to tam vypadalo, já z toho mám takový útržkovitý 

vzpomínky, ale jako vím, že tam nebyly omítky, jenom to bylo 

kamenný, to ty víš a pak tam po těch kamenech tekla voda, měli 

jsme tam nějakou kládu a nějaký prkno a na tom jsme jedli. To 

bylo takový dost drastický. Nebyla tam elektřina, táta to dával 

dohromady, něco sám nebo si na to někoho sjednal, aby to 

aspoň trošku bylo obyvatelný.68 

Vesnice v oblastech se zaostalou zemědělskou výrobou 

tradičního typu v převážně horských a podhorských oblastech, 

kde nebyl dostatek dopravních spojů, se asi nejvíce staly cílem 

chalupářů a jejich „druhým domovem“. Do těchto vysídlených 

vesnic přicházeli „obyvatelé městských center jako chalupáři 

anebo se snaží získat parcelu na chatu.“69 V horských oblastech 

lze 60. léta označit jako období „chalupářské exploze“. Například 

v Orlických horách dosáhl počet rekreačních chalup více jak 90% 

stávajícího počtu.70 

Chalupaření na mnoha místech přineslo opět povědomí o 

venkovském způsobu života. Podle Librové k tomu přispěl 

vysoký sociální status mnohých chalupářů, zejména v 

počátečních obdobích byli chalupáři lidé s „nejvyššími profesně 

vzdělanostními charakteristikami, lidé s vysokou prestiží. Často 

architekti a výtvarníci, herci, zpěváci a lékaři.“71 Ve výzkumu, 

který uskutečnila v jihomoravské vesnici Pavlov, měla naprostá 

většina chalupářů vysokoškolské vzdělání, přičemž osoby se 

středním vzděláním byli „novější“ chalupáři, zatímco první 

                                                 

67 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
68 Rozhovor s JM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
69 ROBEK, Antonín: Česká vesnice po roce 1945, Praha 1987, s. IV. 
70 Z historie chalupaření na http://abecedabydleni.cz/clanek/z-historie-

chalupareni/ [21.9.2009]. 
71  LIBROVÁ, Hana: Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, 

postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. In: Sociologický časopis 
XXXII, 3/1996, s. 294. 
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chalupářskou vlnu tvořili jen vysokoškoláci.72 Také Fialová 

konstatuje, že chalupaření započali v 60. letech zejména 

příslušníci uměleckých kruhů73 a Czumalo vidí za počátky 

chalupaření intelektuální a umělecké kruhy.74 

Nejznámějším chalupářským centrem, které vzniklo již po 2. 

světové válce v Orlických horách, jsou Říčky, kde z počátku 

chalupařili také známí malíři, spisovatelé, skladatelé.75 

Také v našem souboru najdeme takové chalupáře, například 

narátor, který vlastní chalupu na severozápadním Slovensku v 

okresu Liptovský Mikuláš, působil jako scénograf, pedagog, 

etnograf, dramaturg, scenárista a režisér.76 

Rozhovory se známými chalupáři – umělci přinášel také časopis 

Chatař nebo speciální vydání Knihovny Květy. Například v jednom 

čísle zpěvačka Ljuba Hermannová vypráví, že „během dne 

nezbývá na chalupě moc času na procházky v lese, chcete-li si 

ten váš druhý byt udržet v pořádku.“77 

 

----období tzv. normalizace (70. a 80. léta)období tzv. normalizace (70. a 80. léta)období tzv. normalizace (70. a 80. léta)období tzv. normalizace (70. a 80. léta)    

Další etapa chalupaření nastala v období tzv. normalizace. V té 

době se objevila nová vlna chalupářů, kteří už často museli volný 

objekt vhodný pro rekreaci zdlouhavě a namáhavě hledat. V 

atraktivních lokalitách byl chalup nedostatek, museli se usilovně 

shánět a často se i přeplácela skutečná hodnota. V místech, kde 

byla ještě povolena rekreační výstavba, se stavěly nové chalupy. 

Díky několika faktorům se chalupaření stalo i jakousi módou.78 

Svoji zásluhu na tom měla velká publicita v televizi, rozhlasu 

nebo v tisku. Například v časopisu Chatař se objevovaly 

                                                 

72  LIBROVÁ, Hana: Chalupaření jako součást kulturních proměn v 
jihomoravském pohraničí. In: FROLEC, Václav a kolektiv: Horní Věstonice. 
Společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. Univerzita J. E. 
Purkyně v Brně 1984, s. 555. 

73 FIALOVÁ, Dana: Transformace druhého bydlení (v zázemí Prahy). Disertační 
práce. Praha UK Přírodovědecká fakulta 2000, s. 14. 

74  CZUMALO, Vladimír: Architektura v národě … s. 66. 
75 Z historie chalupaření na http://abecedabydleni.cz/clanek/z-historie-

chalupareni/ [21.9.2009]. 
76  Rozhovor s Viliamom Gruskom vedla Petra Chrenková, leden 2008. 
77  Můj vztah k chalupě. Knihovna Květy 42, Rudé právo Praha 1980, s. 4. 
78 Srov. OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost. 1969/1989. Praha, Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR 1994, s. 32. 
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rozhovory se známými umělci, kteří si pořídili chalupu.79 Vtipně a 

trefně popisuje chalupaření také František Nepil.80 

Ve speciálním čísle Knihovny Květů z roku 1972 věnované 

chalupaření a chataření se objevují poznámky o velké oblibě 

chalupaření, což například vyplývalo z inzertních rubrik deníků a 

časopisů nebo ze skutečnosti, že každá nová publikace na toto 

téma byla hned rozebraná. Rovněž se zmiňuje korespondence 

národních výborů z atraktivních lokalit: „na leckterém MNV mají 

plnou zásuvku dopisů od zájemců na koupi chalupy. Z drtivé 

většiny odpovědí však trčí slůvko – bohužel.“81 Autor článku dále 

případným zájemců radil: „Najít takovou chalupu, to chce velkou 

trpělivost, dobrou mapu a boty, hůl do ruky a chodit po stráních, 

lesy a údolími od vesnice k vsi. V autě podél silnice se už totiž nic 

kloudného nenajde.“ 

Někteří naši narátory hledali svou vytouženou chalupu podobně: 

…tak jsme jeden nebo dva roky nedělali nic jiného, než 

odepisovali na všecky možný inzeráty a objížděli chalupy a 

všelijaký takový objekty, který by se hodily, ale všechno to bylo 

drahý. A já jsem na to neměla. … Tak mě s panem ředitelem 

seznámil a ten mně dal takový nacyklostylovaný asi čtyři nebo pět 

stránek a tam bylo vždycky, kde je ta chalupa a kdo tam bydlí a 

kdy se musí vystěhovat a v jakým je to stavu a jaká je asi cena. 

Tak to jsme začali teda objíždět zas teda znova.82 

Chalupaření bývá odbornou i laickou veřejností často 

vysvětlováno jako útěk od politiky, od tehdejšího systému, jako 

nezájem občanů o věci veřejné. Lidé se uzavírali do soukromí, do 

nejbližšího kruhu rodiny a přátel, začali se více zajímat o 

individuální blahobyt než o politické záležitosti. Mezi vedoucí 

elitou a občany platila nepsaná společenská smlouva,83 která 

                                                 

79 Např. BÜRGEROVÁ, J.: Pojďte s námi na návštěvu. (Chalupa A. Borna.) In: 
Chatař, R. 2, č. 3 (1970), s. 60–61;  

 BÜRGEROVÁ, J.: Neznámé o známých – utajená láska V. Chramostové. In: 
Chatař, R. 1, č. 8 (1969), s.181–183.  

80 NEPIL, František: Jak se dělá chalupa. Praha, Středočeské nakladatelství a 
knihkupectví 1984.  

81 CHOBOTSKÝ, Pavel: Naše chalupy. In: Knihovna Květy č. 12/1972, s. 25. 
82 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
83 Např. OTÁHAL, Milan: Opozice, moc… s. 15, 121– 122. Srov. ŠIMEČKA, 
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občanům zaručovala jisté sociální výhody a zabezpečení 

výměnou za loajalitu a poslušnost režimu. Byly ale chalupy 

opravdu místem, kde se lidé jen „schovávali“ před politikou, 

kterou určovala „vedoucí úloha KSČ“? Podle mého názoru šlo jen 

o jednu možnou příčinu chalupaření, za jeho masovým rozkvětem 

hlavně v 70. letech najdeme totiž hned několik faktorů, které jeho 

rozšíření napomohly. Podívejme se tedy o jaké faktory šlo. 

 

---- zkrácení p zkrácení p zkrácení p zkrácení pracovního týdneracovního týdneracovního týdneracovního týdne    

Důležitým přelomem v chalupaření bylo v roce 1968 zkrácení 

pracovního týdne na pět dnů a delší víkend nabízel nejen 

chalupářům nové možnosti. Pracovní doba byla zkrácena již v 

roce 1966, kdy došlo k uvolnění dvou sobot v měsíci.84 Zavedení 

pětidenního pracovního týdne realizované usnesením vlády č. 

63/1968 bylo již o rok později kritizováno: „Podle této kritiky 

proběhl přechod na zkrácený pracovní týden jednorázově bez 

přípravy podmínek a navíc se nedodržovala ani zkrácená 

pracovní doba. Trvaly pozdní příchody a předčasné odchody 

z práce a vytváření bloků několika volných pracovních dnů.“85 

Víkendový život se pro řadu lidí stal důležitější než pracovní 

týden. Občas se stávalo, že manželský pár toho udělal za dva 

dny na chalupě daleko více než za pět dnů v práci. Pro většinu 

chalupářů nepředstavoval víkend strávený na chalupě volný čas. 

Znatelné to bylo především v začátcích, kdy bylo na chalupě 

potřeba nejvíc práce. Víkend nebo svátky strávené na chalupě 

představovaly pro chalupáře spíše aktivní odpočinek než nějakou 

pasivní zábavu. Nebývalo výjimkou, že se po tvrdě 

odpracovaném víkendu na chalupě mnozí vraceli do svých 

skutečných zaměstnání více unavení, než z nich v pátek 

odcházeli. 

Bylo to i v tom, že za socialismu člověk nemusel tolik pracovat. 

Lidi se tak sedřeli o víkendu, aby pak mohli čtyři dny do 

                                                                                                                          

Milan: Konec nehybnosti. Praha, LN 1990, s. 104–105.  
84 Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní 

doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů č. 62/1966 Sb. 
85 KALINOVÁ, Lenka: K sociálním … s. 18. 
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čtvrtečního večera odpočívat. To byl zajímavý úkaz, který jsem za 

socialismu pozoroval, že nejvíc opilců v Praze bylo ve čtvrtek 

večer. To už byla naděje chalupy, a v pátek se pak už 

nepracovalo. Takže ve čtvrtek se zlili, a pak se šli sedřít na 

chalupy, aby se zase v neděli večer vrátili.86 

 I po tomto přechodu byly některé soboty vyhlašovány jako 

pracovní, z rozhodnutí vlády se muselo jít povinně nejen do 

práce, ale i do školy. Během 80. let pracovních sobot postupně 

ubývalo - poslední taková byla 11.3.1989.87 

Jak jsme si ukázali, chalupaření bylo rozšířené již v předchozích 

dekádách, ale delší víkend byl pro chalupáře skutečný „dar z 

nebes“ a později si už ani nedokázali představit, jak mohli dříve 

bez volných sobot existovat. 

 

    ---- rozvoj automobilismu rozvoj automobilismu rozvoj automobilismu rozvoj automobilismu    

Významným prvkem, který přispěl k dalšímu rozvoji chalupaření a 

chataření, je rozvoj automobilismu v 2. polovině 20 století. Éra 

automobilismu se začíná rozvíjet začátkem 20. století a to 

především ve Spojených státech, kde se automobil stal brzo 

předmětem masové spotřeby, zatímco v Evropě bylo vlastnictví 

automobilu vyhrazeno jen těm nejbohatším vrstvám.88 

Podle původních představ měl automobil přiblížit člověka přírodě 

a zároveň venkov zbavit izolace. Podle Henryho Fonda měl 

automobil umožnit dělníkům, aby si mohli podle svých představ 

vyjet třeba každý den po skončení pracovní doby do přírody. Od 

20. let bylo v USA běžné trávit prázdniny a dovolené s 

automobilem.89 Zdůrazňoval se také význam pro rodinu, ovšem 

jak se brzy ukázalo, automobil soudržnost rodiny neposílil a 

současně vedla větší mobilita obyvatelstva k narušení 

sousedských vztahů. 

Automobil byl prezentován jako prostředek dosažení individuální 
                                                 

86 Přepis rozhovoru s Davidem Vávrou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 
chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8. 4. 2007] 

87 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_sobota [10.1.2010]. 
88 KELLER, Jan: Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury. 

Praha 1998, s. 17. 
89 Tamtéž, s. 41. 
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svobody, jako prostředek individuální mobility, ale později se 

začíná mluvit o tzv. vynucené mobilitě.90 Je totiž potřeba 

překonávat stále větší vzdálenosti, než se dostaneme do přírody. 

V okolních západních zemích vlastnil automobil každý pátý 

člověk, u nás každý dvacátý, což bylo zapříčiněno tím, že pokud 

si chtěl občan sám dovézt vozidlo ze zahraničí, zatížil je stát daní, 

jejíž výše často přesahovala původní ceny automobilu. Navíc si 

mohl člověk dovést z ciziny auto jednou během deseti let. Prodej 

nových i ojetých vozů zajišťoval státní podnik Mototechna, ale 

automobilů byl nedostatek a zájemci se zapisovali do 

pořadníku.91 Ještě v roce 1953 činil prodej osobních automobilů 

pouhých 69 kusů, v roce 1954 311 kusů a teprve od roku 1956 

nabylo serióznější podoby. V posledních letech komunistického 

vládnutí byl už vnitřní trh celkem solidně zásoben, ale jak uvádí 

Komárek, trh osobních automobilů i přes velký rozměr ročního 

prodeje více než 100 tisíc vozů byl zcela nenormální. Přiděloval 

se automobil Škoda, jehož nucení odběratelé byli soustavně 

provokováni a sužováni chronickým nedostatkem náhradních dílů 

a obrovskými problémy při údržbě. Vysoká cena automobilu, v 

poměru ke mzdě sedminásobně převyšovala relace skvěle 

dotovaného trhu osobních vozů ve všech západních státech, 

odrážela kromě vysoké daně i hrubý protekcionismus, ochraňující 

jeden státní podnik proti československým občanům.92  

Od 60. let rostla životní úroveň obyvatelstva, zvyšovala se výroba 

spotřebních předmětů, což způsobilo navyšování rodinných 

úspor a možnost disponovat dostatečnými finančními prostředky. 

Vybavení domácností standardními výrobky se postupně 

zlepšovalo. Podle výzkumu z roku 197493 vlastnilo osobní 

automobil 31% domácností. V 80. letech už každá druhá 

                                                 

90 Tamtéž, s. 81. 
91 HOPPE, Jiří.: Starosti pana Nováka. Každodenní život “obyčejného 

člověka” v 60. letech. In: Dějiny a současnost 3/2005, s. 37 
92 KOMÁREK, Valtr: Vnitřní obchod. In:Jiří KOCIAN (ed.): Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948–1989. Elektronická verze na 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf [4. 10. 
2008], s. 72. 

93  Výzkum uskutečnil Kabinet pro výzkum veřejného mínění při FSÚ pod 
názvem Aktuální problémy života občanů. Závěrečná zpráva, s. 35 a 79. 
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domácnost vlastnila automobil, barevnou televizi a ledničku. 

Na konci 80. let realizoval Institut pro výzkum veřejného mínění 

výzkum94 zaměřující se na otázku, jak českoslovenští občané 

vnímali vlastní míru životní úrovně. Z výsledků šetření vyplynulo, 

že vývoj životní úrovně v ČSSR v období let 1985-1989 hodnotili 

respondenti méně příznivě než období let 1980-1985. Při 

posuzování vývoje vlastní životní úrovně dotázaných v období od 

roku 1970 se projevil pokles pozitivního a nárůst negativního 

hodnocení. Velká míra napětí mezi jednotlivými potřebami a 

možnostmi je uspokojit, se projevila hlavně v oblasti „…získání 

finančních prostředků, posílení zdraví rekreací a odpočinkem, 

dostatku času pro záliby a kulturu, zdravého stravování, vybavení 

bytu nebo modernizaci jeho zařízení a většího uspokojení 

z práce.”95  

Ve výzkumu se objevila i problematika druhého bydlení. Potřebu 

získat chatu nebo chalupu uvedlo 17% dotázaných a možnost 

chatu nebo chalupu získat mělo 13% respondentů. Vidíme, že 

potřeba chatařit a chalupařit byla na konci 80. let relativně 

uspokojena. Podle velikosti místa bydliště se preference potřeb 

lišily. Ve městech s 5 000 - 100 000 obyvateli byla touha po chatě 

či chalupě vyšší. Další zajímavé výsledky: posílit své zdraví 

rekreací a odpočinkem uvedlo 75% a takovou možnost mělo 

58% dotázaných. Osobní automobil si přálo 29% dotázaných a 

16% mělo možnost jej získat.96  

A právě vlastnictví automobilu přispělo k dalšímu zájmu o 

chalupy, které se většinou nacházejí ve větší vzdálenosti od místa 

trvalého bydliště. Automobil tak výrazně usnadnil chalupářům 

život a zvýšil četnost návštěv na chalupě. 

V roce 1975 si naše rodina koupila auto, modrozelenou škodovku 

100 a říkali jsme jí Hubert. Tato událost zásadně změnila naše 

                                                 

94  Výzkum provedl Institut pro výzkum veřejného mínění pod názvem Názory 
občanů na vybrané problémy životní úrovně v ČSR.... Závěrečná zpráva, 
prosinec 1989. 

95  Názory občanů na vybrané problémy životní úrovně v ČSR. Praha, Institut 
pro výzkum veřejného mínění 1989, s. 23. 

96  Viz tabulka 3. 
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cestování a život na chalupě. Mohli jsme na ní začít jezdit 

mnohem častěji – o víkendech a také v zimě. Byl konec 

doprošování sousedů, jestli nás přiberou do svého auta.97 

Také další narátoři mohli na chalupu jezdit častěji od té doby, kdy 

si pořídili automobil: 

Každý týden jsme sem jezdili. Nejdřív autobusem, to jsme přijeli 

v pátek a v neděli nás buď někdo odvezl, protože sem jezdili jedni 

známí z Klatov, tak nás většinou vozili domů a potom nám tady 

přispěli manželovi rodiče, abychom jsme si mohli koupit auto, 

protože jsme nemohli tak nějak si ho hned pořídit, tak nám jako 

hodně pomohli, takže jsme sem pak mohli takhle dojíždět a začali 

jsme to opravovat….Tak my jsme zkraje sem třeba tolik nejezdili, 

ale potom jako jo. A když jsme měli to auto, tak už pravidelně 

každý týden.98 

Několik chalupářů, kteří jezdili na chalupy už jako děti, 

vzpomínalo, jak původně na chalupy dojížděli vlakem nebo 

autobusem a autem až o mnoho let později. Některé rodiny 

nejprve cestovaly na chalupu hromadnými dopravními prostředky 

i desítku let: 

[Bydleli jsme] v Ostravě – Porubě a vlastně dojížděli jsme opravdu 

autobusem vlastně do toho Makova. Naši si koupili auto až v roce 

1987, takže 12 let jsme jezdili autobusem nebo vlakem.“99 

„My jsme jezdili vždycky vlakem. Celý život jsme s rodiči jezdili 

vlakem. To trvalo tak tři hodiny, ale to byla úžasná cesta, protože 

jiskry, v noci se přijíždělo. To nám chodil děda naproti k vlaku, 

protože tam se šlo tou cestou rovnou od vlaku do kopce nahoru, 

takže třeba pomáhal tátovi s kufry a tak. Tahali jsme to ručně, 

protože neměl žádného koně. … Tehdy ty vlaky jezdily líp než 

dneska. Byl to rychlík, jel přímý rychlík Praha – Svoboda nad 

Úpou, takže se nemuselo přestupovat. Ta cesta byla celkem 

příjemná a my jsme tam v tom dětství jezdili většinou jenom na 

prázdniny. Což bylo až tak, bych řekl, do té maturity skoro až. 

                                                 

97 Kronika a fotoalbum chalupy ve Zdobnici, zhotovila Dana Pečená, archiv 
DP. 

98 Rozhovor se Zdeňkou Klausovou vedl Miroslav Vaněk, červen 2009. 
99 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
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Protože pak jsme jezdili buď stopem nebo autobusem nebo 

vlakem, pak už se to trošíčku prolnulo. Pak už jsme taky měli 

auta, na vysoké škole už někteří měli auta a pak, když jsem se 

zaměstnal, tak už jsme jezdili auty.100 

 

    ---- nemožnost cestovat nemožnost cestovat nemožnost cestovat nemožnost cestovat    

Po roce 1968 se značně omezila možnost cestovat do zahraničí a 

chalupa se v mnoha případech stala místem, kde se dal trávit 

volný čas. Rodinné chalupaření bylo protikladem k nepříliš 

oblíbeným kolektivním rekreacím na poukaz ROH.101 Veřejná 

ubytovací zařízení byla dimenzována spíše na dlouhodobé 

pobyty, v letní sezóně nebyla schopna uspokojit požadavky 

krátkodobé rekreace. Ubytovací kapacita odborářsko-

podnikového cestovního ruchu disponovala 310 tis. lůžky s 

neúnosně nízkým (19-23 %) celoročním využitím. Nestačila ani 

ubytovací kapacita volného cestovního ruchu (160 tisíc lůžek). 

Ještě omezenější byla nabídka atraktivních zahraničních zájezdů 

podléhající přídělovému principu. Účast československých 

občanů na zahraničním cestovním ruchu byla velmi nízká: 

„…výdaje na zahraniční cestovní ruch na obyvatele v ČSSR 

nedosahoval 20 USD ročně (včetně převažujících výdajů v 

měnách socialistických států), zatímco v Rakousku 

představovaly 431, v SRN 329, v Nizozemí 306, ve Švýcarsku 529 

USD apod.“102 

Také naši narátoři se ve svém vyprávění zmínili o nedostatečné 

možnosti cestovat: A měl člověk hlavně míň možností. Jednak 

neměl peníze, jednak neměl v podstatě kam jet, jednak 

neexistovaly penziony. Ty děti byly malý, nám se to sešlo tak, že 

v podstatě se to tenkrát celkem hodilo, že jsme tam jezdili, že to 

těm dětem dělalo docela dobře, ale ono v podstatě stejně nebylo 

                                                 

100 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
101 MOŽNÝ, Ivo: Proč tak snadno… Praha, Slon 1999, s. 36. 
102 KOMÁREK, Valtr: Služby. In:Jiří KOCIAN (ed.): Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948–1989. Elektronická verze na 
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf [4. 10. 
2008], s. 75. 
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moc kam jinam jet, takže ta chalupa tenkrát nějak vyhovovala.103  

 

    ---- zákonná opatření zákonná opatření zákonná opatření zákonná opatření    

V neposlední řadě přispěla k novému zájmu o chalupy 

skutečnost, že díky novým zákonným opatřením o ochraně 

zemědělské půdy104 byla omezena možnost výstavby chat. Vládní 

usnesení č. 130/1971 přistoupilo k regulaci chatové výstavby a 

výrazně ji tak omezilo a ve stejném roce usnesení vlády č. 

283/1971 začíná podporovat rekreační využití stávajícího 

bytového fondu nestřediskových obcí, tj. chalupaření a výstavbu 

rekreačních domků. Mnoho lidí se v této době orientuje na 

získání staršího objektu z dochovaného vesnického fondu, které 

postupně adaptují na rekreační obydlí.105 Výše zmíněné usnesení 

vlády zavedlo do praxe střediskovou sídelní soustavu. Sídla byla 

rozdělena do čtyř kategorií, přičemž investice proudily především 

do střediskových obcí obvodního a místního významu a naopak 

nestřediskové obce byly často odsouzeny k zániku. Rušily se zde 

totiž školy, obchody, zdravotní střediska, což řadu lidí donutilo k 

odchodu. Tím pádem se uvolnil prostor pro rekreační využití a 

chalupáři na některých místech tato opouštěná sídla zachránili. 

Ovšem kromě problémů s nutnými stavebními úpravami, 

znamenala koupě chalupy nutnost řešit i další problémy. Jeden 

ze zásadních spočíval v tom, že občanský zákoník106 a bytový 

zákon107 ještě neznaly kategorii „rekreační chalupa“. V osobním 

vlastnictví mohly být jen stavby, které byly svým uspořádáním 

určeny k uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů, tj. 

rodinné domky, rekreační chaty a garáže. Ovšem většina 

vesnických chalup byla svým uspořádáním vlastně rodinný 

domek a podle ustanovení bytového zákona o dvojím bytu se 

majitel musel rozhodnout, který z objektů si ponechá, protože 

                                                 

103 Rozhovor s JM vedla Petra Schindler, červenec 2007. 
104 Zákon č. 53/1966 o ochraně zemědělského půdního fondu. 
105 SCHINDLER, Petra: Chalupářská subkultura v období tzv. normalizace a 

po roce 1989. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kol.: Hodnota zmeny – zmena 
hodnoty. Demarkačný rok 1989. Ústav etnológie SAV a Národopisná 
spoločnosť Slovenska, Bratislava 2009. s. 230-231. 

106 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
107 Zákon o hospodaření s byty č. 41/1964 Sb. 
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podle práva nebylo možné vlastnit dva byty. Tuto výsadu měli jen 

významní vědečtí a umělečtí pracovníci nebo veřejní činitelé. 

Podle platných právních předpisů se situace dala řešit tak, že se 

vesnické objekty považovaly za druh rekreační chaty.108 Až v roce 

1976, tedy v době kdy chalupářský boom v podstatě vrcholil, 

vešla v platnost vyhláška, podle níž se „… na rekreační chalupy 

mohou upravit, popřípadě využít stavby bytové nebo 

hospodářské venkovského rázu, které jsou součástí 

venkovského osídlení a byla u nich povolena změna účelu 

užívání.“109 

 

    ---- st st st statistické údajeatistické údajeatistické údajeatistické údaje    

V polovině 60. letech evidujeme necelých 109 tisíc rekreačních 

objektů, v další dekádě nabyl tento specifický český fenomén 

ještě větších rozměrů. Podle jednorázového šetření Českého 

statistického úřadu ve spolupráci s národními výbory o počtech 

objektů individuální rekreace provedeného k 31. 10. 1971 bylo na 

území ČSR 156 402 užívaných rekreačních objektů, z toho 24 659 

chalup. Důvodem pro toto šetření byl fakt masové výstavby chat 

a s tím spojenými problémy a jeho výsledky měly sloužit jako 

podklady pro analýzu vztahů a vazeb. Šetření bylo prováděno po 

jednotlivých obcích, kde se u rekreačních objektů zkoumalo 

období dokončení výstavby, zastavěná plocha, kde je objekt 

umístěn, způsob využití objektu atd. O výsledcích tohoto 

jednorázového šetření informoval měsíčník Chatař své čtenáře na 

sklonku roku 1972. Z průzkumu například vyplynulo, že v 

porovnání s počátkem roku 1970 došlo k nárůstu o 22 000 chat. 

O dekádu později se eviduje téměř 225 tis. rekreačních objektů.110 

V 70. letech a na začátku 80. let dosáhla výstavba objektů 

druhého bydlení svého vrcholu, mezi lety 1970-1991 se „počet 

objektů individuální rekreace u nás prakticky zdvaapůlnásobil, 

                                                 

108 KADLEC, Alex - KADLECOVÁ, Anna: Rekreační … s. 34-35. 
109 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č. 83/1976 Sb. § 50  
110 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení v ČSR. In: Sborník prací 

Filosofické fakulty Brněnské university. Brno 1975, s. 61.  
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což nemá ve světovém měřítku obdoby.“111 Přehled nárůstu 

počtu rekreačních objektů je zaznamenán v tabulce 1.112 

 

Tabulka 1 Tabulka 1 Tabulka 1 Tabulka 1 ---- Počet rekreačních objektů v Česku Počet rekreačních objektů v Česku Počet rekreačních objektů v Česku Počet rekreačních objektů v Česku    
 

RokRokRokRok    Počet rekreačních objektůPočet rekreačních objektůPočet rekreačních objektůPočet rekreačních objektů    

1930 22 964 

1945 40 174 

1955 62 487 

1965 108 925 

1971 156 402 

1980 224 992 

1991 267 632 
 
Při získávání údajů o počtu rekreačních objektů se postupovalo 

různě, často se nerozlišovalo mezi chatou a chalupou a tudíž i 

výsledná čísla se mohou lišit113. Například Stoklasa uvádí, že 

počet rekreačních objektů v roce 1991 dosahoval téměř 500 000 

a 13,5% domácností v ČR vlastnilo nějaký rekreační objekt114, 

zatímco většina jiných autorů udává 12% podíl115. 

K základním svobodám jednotlivce patří něco vlastnit, mít svůj 

kus půdy a starat se o něj. Vlastnictví chaty či chalupy bylo v 

období tzv. normalizace nejzřetelnější ukázkou soukromého 

vlastnictví. Byla to legální podoba kapitalizace příjmů i vlastní 

práce.116 Chalupy a chaty se stávaly prostorem, kde lidé hledali 

náhradní náplň svého života a zapomínali na každodenní šeď. 

Rekreační objekty tak vyplňovaly jednu ze základních potřeb 

člověka, totiž mít svůj prostor, kde se člověk cítí svobodný a kde 

se může realizovat podle svého. 

 

                                                 

111 VÁGNER, Jiří: Vývoj druhého bydlení … s. 49. 
112 Tamtéž, s. 49. 
113 Více k problematice viz FIALOVÁ, Dana: Transformace druhého bydlení … 

s. 25-28. 
114 STOKLASA, J: Krajina jako druhý domov aneb vývoj chatové a 

chalupářské rekreace v české krajině. In: SVOBODOVÁ, H. (ed.): Krajina 
jako domov. Žďár nad Sázavou 1996, s. 64. 

115 Např. KALINOVÁ, Lenka: K sociálním dějinám … s. 60-61. nebo BIČÍK, 
Ivan: Druhé bydlení … s. 31. 

116 KALINOVÁ, Lenka: K sociálním dějinám … s. 58. 



50 

Návrat Návrat Návrat Návrat –––– znovuobjevení  znovuobjevení  znovuobjevení  znovuobjevení chalupaření  chalupaření  chalupaření  chalupaření  (období po roce 1989)(období po roce 1989)(období po roce 1989)(období po roce 1989)    

Na počátku 90. let chalupářský trend mírně zeslábl. Lidem se 

otevřely nové možnosti, mohli se seberealizovat v práci, 

neomezeně cestovat po světě apod. V současné době se k 

chalupaření a chataření opět vracejí a otvírají tak novou kapitolu 

tohoto fenoménu. 

Politické změny, které odstartovaly události na sklonku roku 

1989, sebou brzy přinesly i změny společenské. Pro existenci 

chalupaření se jako nejzásadnější jeví tři faktory, které občanům 

nově svobodné země přinášely nové možnosti a díky nimž se 

zdálo, že chalupaření začne upadat. Prvním faktorem byla 

možnost svobodného cestování do míst, o nichž si řada lidí v 

období tzv. normalizace mohla nechat jen zdát. Češi začali 

obrazně řečeno „objevovat Ameriku“, navštěvovali i velmi 

vzdálené a neznámé destinace. Druhým faktorem byla možnost 

svobodného podnikání a také možnost seberealizace v 

zaměstnání. Důležitou roli hrál i ekonomický faktor. 

Předpokládalo se, že pro mnoho lidí bude nemožné udržovat dvě 

domácnosti.  

Z hlediska dnešních možností se dá čas trávit i levněji kdekoliv 

jinde, protože chalupa je poměrně drahý koníček a když na to 

člověk nemá čas, tak je to i ne zcela efektivní investice.117  

Řada odborníků měla za to, že lidé nebudou mít už tolik chuti, 

finančních prostředků a také času věnovat se chalupaření, a že 

se tento typický český fenomén začne pomalu vytrácet. Ti, kteří 

nahlíželi na chalupaření spíše kritickýma očima, měli za to, že 

chalupaření jako přežitek musí postupně zmizet. Jak ale čas 

ukázal, chalupaření svoji krizovou chvíli přestálo, i když jistý odliv 

zájmu o chalupaření po roce 1989 sledujeme. V současnosti však 

chalupaření opět zažívá určitý posun, který dokazuje, že jeho 

obliba nebyla vázána jen na společenskou atmosféru let 

sedmdesátých a osmdesátých. 

Po roce 1989 se měnil životní styl lidí, pokud jde o trávení 

volného času, začal se postupně přibližovat západnímu stylu 

                                                 

117 Rozhovor s Vladimírem Klabanem vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
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cestování, tedy pronajímání letních apartmánů nejčastěji u moře. 

Na začátku 90. let každý kdo mohl, vyjel do ciziny a chalupy a 

chaty zůstávaly opuštěné. Lidé měli najednou možnost volby: 

Protože před listopadem jste vlastně neměla tolik volby, jako teď. 

Teď se můžete opravdu rozhodnout, jestli chcete jezdit pravidelně 

udržovat chalupu do Jizerek anebo jestli si vyjet k moři někam do 

Asie nebo do Jižní Ameriky. To jste neměla. Tehdy jste vlastně 

neměla možnost.118 

Po prvotním nasycení dovolených u moře se však lidé začínají 

znovu vracet na chaty a chalupy. Mnozí si začínají uvědomovat, 

že chalupa je druh investice a ti, kteří takový rekreační objekt 

nevlastní, jej začínají hledat anebo stavět od základů nový. 

Vhodné objekty k rekreaci byly totiž v podstatě „vybrané“ už před 

sametovou revolucí. Pokud se měnily vlastnické vztahy, šlo spíše 

o předávání chat a chalup v rámci rodiny na další generace, které 

na chalupách postupně dorůstaly.  

Ne všem se v nových podmínkách volného trhu dařilo a udržovat 

byt ve městě a zároveň chalupu na venkově se pro řadu lidí stalo 

nemožné. Zároveň se stále zvyšuje nájemné ve městech, což 

představuje zejména tlak na důchodce, aby opouštěli městské 

byty a přestěhovali se natrvalo na chalupu, pokud jsou 

uzpůsobeny pro celoroční užívání. Jistým omezením však v 

takových případech bývá nedostatečná vybavenost obce 

obchody a službami včetně zdravotní péče.119 Život na venkově 

se v tomto ohledu po roce 1989 změnil, na což upozorňují i 

někteří narátoři: 

No jinak se v podstatě zhoršilo, když si to tak vezmu, tak za 

komunistů tam bylo kino v létě, pošta, krám, to tam teď není. Tak 

on se změnil styl života, protože se chodí nakupovat do velkých 

prodejen a autem, to už to nakupování s ruksakem je pryč…. 

pošta tam není a ten krám tam je, ale takovej nějakej vždycky, já 

nevím, jeden den dopoledne, pak druhý den odpoledne a musíte 

                                                 

118 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
119 STOKLASA, J.: Krajina jako … s. 66. 
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si to objednávat a takový.120 

Druhou početnou skupinou, která začíná chalupy využívat k 

trvalému bydlení, jsou mladé rodiny s dětmi, které dávají 

přednost zdravému životnímu prostředí, nemají problém s 

dojížděním za prací, protože díky moderním technologiím 

(internet, mobilní síť) mohou pohodlně pracovat i z domova. 

Podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001121 bylo v České 

republice zjištěno 540 tisíc neobydlených bytů. Mezi hlavní 

důvody neobydlenosti bytů patří rekreační účely. Celkově se 

jedná o 169 tisíc bytů, tj. 31,3 % všech neobydlených bytů. 

Naprostá většina těchto bytů je ve venkovském osídlení, 

především jsou to byty v chalupách a starších rodinných 

domech, nevyřazených z bytového fondu. 

Cílek se domnívá, že hlavní příčinou obnoveného zájmu o 

chataření a chalupaření je prostředí měst, v nichž převzaly 

nadvládu automobily. Chaty a chalupy se poslední dobou stávají 

pracovištěm i druhým domovem, jak si ukážeme ještě v 

závěrečné kapitole věnované chalupaření po roce 1989. 

    

                                                 

120 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
121 Tisková informace. Počty neobydlených bytů a důvody jejich 

neobydlenosti. Sčítání lidu, domů a bytů, Český statistický úřad, 2002. 
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Motivace aMotivace aMotivace aMotivace a důvody chalupaření důvody chalupaření důvody chalupaření důvody chalupaření    

 

V českém veřejném prostoru se o chalupářích nemluví příliš 

lichotivě, hlavně pokud jde o rozvíjení a provozování jejich 

koníčku v 70. a 80. letech 20. století, tedy v období tzv. 

normalizace. Chalupáři v takových soudech vystupují jako lidé, 

které nezajímal tehdejší společenský systém a politická sféra.  

Chalupaření bývá vysvětlováno jako typický příklad stáhnutí se 

do soukromí, jako útěk z veřejné sféry, kde nemělo význam se 

jakkoli angažovat. Svým odjezdem na chalupy se prý chalupáři 

zbavovali odpovědnosti za stav občanské společnosti, která v 

období tzv. normalizace ale téměř neexistovala. Po euforii, která 

zavládla v československé společnosti během Pražského jara, 

přichází velké zklamání z politického vývoje po vpádu 

Varšavských vojsk do ČSSR v srpnu 1968. Až na konci 80. let se 

stále více objevují aktivity vystupující proti tehdejšímu 

politickému režimu, vznikají tu tzv. „ostrůvky svobody“122. Pro 

většinu obyvatel je však pořád důležitější vlastní blahobyt 

představovaný pěkně zařízeným bytem, vlastní chatou či 

chalupou a samozřejmostí je také vlastnictví automobilu. To byly 

konkrétní symboly všeho, o co se dalo usilovat a vše ostatní 

pozbývalo smysl.123  

Faktem je, že během let tzv. normalizace stoupl počet chalup 

více než jedenapůlkrát.    Pro velkou část obyvatel ztrácí najednou 

občanská angažovanost smysl a motivaci. A právě v chataření a 

chalupaření nalézá mnoho lidí možnost, jak být dál aktivní. Místo 

seberealizace ve společenské angažovanosti se lidé upínali do 

svého okruhu přátel a rodiny a chalupy se staly ideálním místem, 

kde se toto všechno mohlo realizovat. 

Chalupáři bývají v divácky velmi oblíbených filmech zobrazováni 

jako ti, kteří v pátek často ještě před skončením pracovní doby 

odcházejí ze zaměstnání, rychle zabalí do automobilu potřebné 

věci, často sbalené a připravené už od čtvrtečního večera a po 
                                                 

122 VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Praha, ÚSD AV ČR a Votobia 
2002. 

123 HOLÝ, L.: Malý český … s. 31-35. 
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ucpaných silnicích se vydávají na své chalupy či chaty, aby je až 

do nedělního večera kultivovali k obrazu svému. Ale jaká byla 

vlastně motivace těch tisíců lidí jezdit na chalupy a především 

proč si je pořizovali? Co byl ten hlavní důvod, který přiměl 

člověka k tomu, aby se z něj stal chalupář či chatař? Podívejme 

se, jaké motivace k chalupaření uváděli naši narátoři. 

 

Chalupa jako investiceChalupa jako investiceChalupa jako investiceChalupa jako investice    

Několik narátorů uvedlo, že jedním z důležitých důvodů pro 

pořízení chalupy, byla skutečnost, že vlastnictví chalupy bylo 

vnímáno jako vhodná investice finančních prostředků. Vlastnictví 

chaty či chalupy bylo nejtypičtější ukázkou soukromého 

vlastnictví v komunistickém Československu. Potřeba starat se o 

něco svého je zakotvena v lidské podstatě, člověk potřebuje 

něco vlastnit a chalupa se pro mnoho lidí stala místem, kde si 

tuto elementární potřebu mít svůj kus světa beze zbytku 

naplňovali. Navíc to v té době byla vlastně jediná legální možnost 

kapitalizace nejen finančních prostředků, ale i vlastní práce.  

„V lidských vlastnostech, v lidské podstatě chce člověk něco mít. 

Nestačí mu řeči, že teď je všechno kolem dokola nás všech. 

Člověk chce něco vlastnit a možnost mít domeček, do kterého 

budu jezdit, který si budu zvelebovat, ve kterém se budu 

seberealizovat, uplatňovat tvůrčí fantazii, je ohromná věc.“124 

Soukromé vlastnictví bylo v socialistickém právním systému 

omezeno na tzv. osobní vlastnictví. Chaty a chalupy spadaly do 

osobního vlastnictví, jehož předmětem byly podle občanského 

zákoníku z roku 1964 věci určené osobní spotřebě občanů. Tento 

druh vlastnictví byl určen pro věci uspokojující hmotné a kulturní 

potřeby občanů, kteří je nabývali za peníze získané prací. Podle § 

127 příslušného zákona byly v osobním vlastnictví především 

„…příjmy a úspory z práce a ze sociálního zabezpečení. V 

osobním vlastnictví jsou dále zejména věci domácí a osobní 
                                                 

124 Přepis doplňujícího rozhovoru s Přemkem Podlahou v pořadu Historie.cs, 
díl Utečeme na chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: 
http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ 
[8.4.2008]. 
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potřeby, rodinné domky a rekreační chaty.“125 Instituci 

soukromého vlastnictví v podstatě nahradila instituce užívání či 

držby a její osamostatnění přispívalo k možnosti kombinovat ji s 

institucí osobního vlastnictví, což se projevilo také ve velké 

oblibě chalupaření a chataření v období tzv. normalizace.126 

Motiv mít něco svého, v podobě vlastního domu, resp. chaty či 

chalupy se prolíná s pocitem svobody, který tito majitelé ve 

svých domech zažívali. Důležitá byla pro ně skutečnost, že jim 

jednak patří konkrétní nemovitost a následně mnohdy ještě 

významnější moment možnosti seberealizace vnímaný tak, že si 

tam mohl člověk dělat, co chtěl    a „…nikdo se ho neptal, jestli tam 

udělá trpaslíka s červenou nebo modrou čepicí. Do určité míry 

tam byla jakási volnost, nebo iluze volnosti.“127 Významným 

faktorem byla v tomto ohledu také „láska k půdě“128, která je v 

lidech zakořeněna několik tisíciletí a skrze chalupaření a 

chataření se k ní lidé vracejí. 

V následující ukázce narátorka vzpomíná zprostředkovaně na 

důvod koupě chalupy právě jako na touhu vlastnit něco svého. 

Chalupu koupili její prarodiče a narátorka ji chápe jako 

přirozenou součást svého života, jako prostor, kde se žije jinak. 

No, pořizovali jsme ji už v roce 1949, protože babička nějak ještě 

se sousedkou z baráku prostě chtěly mít něco svýho. Ještě za 1. 

republiky se jezdilo někam na výlety blízko Prahy, takže ona 

chtěla mít něco vlastního. A tehdy bylo opuštěný pohraničí a 

nabízelo se v novinách, nějaká organizace nabízela volný chalupy. 

A dědeček … vybral prostě jednu chalupu a od roku 1949 teda 

tam, původně to mělo být provizorní na dva roky a máme tu 

chalupu až doteď.129 

U některých chalupářů se jednalo o celoživotní touhu mít svůj 

                                                 

125 Zákon č. 40/1964 Sb. 
126 ŠMÍDOVÁ, Olga: Vlastnictví a kvazi-vlastnictví bytů za socialismu a jejich 

postsocialistická mutace. In: Cahiers du Cefres č. 11/2006. s. 127. 
127 Přepis rozhovoru s Janou Duffkovou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 

chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8.4.2008]. 

128 CÍLEK, Václav: Chatařství jako fenomén, … s. 393. 
129 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
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dům, a když se to nepodařilo, jistou náhradu představovala 

chalupa: 

Já jsem chtěla chalupu, já jsem na to tlačila. Já pocházím z 

vesnice, celý dětství jsem strávila venku, celý dětství v malý 

vesničce…já jsem chtěla za každou cenu barák a můj muž chtěl 

bydlet v bytě. A když jsme potom bydleli v bytě, tak jsem za 

každou cenu prosazovala tu chalupu. Já jsem chtěla barák 

hrozně.130 

Vidíme tedy, že u některých chalupářů byla touha mít chalupu 

svázána s tím, odkud pocházejí. Lidé, kteří vyrostli na vesnici, se 

prostřednictvím chalupy do ní zase vraceli. Podobný prvek 

pozorujeme u chalupářů, kteří sice bydleli ve městě, ale zážitek 

vesnice si nesli díky prázdninám tráveným u prarodičů na 

venkově. 

Nejčastěji se s chalupařením spojuje útěk z města a potřeba 

rekreace, jak si ukážeme v následující kapitole, ale mezi chalupáři 

byli i tací, pro něž únik z města nebyl ten primární důvod pro 

pořízení chalupy, ale prostý fakt vlastnění nějaké nemovitosti, jak 

uvedl narátor v následující ukázce: 

Ne, myslím, že to [útěk z města] nehrálo v tomhle nějakou 

podstatnou roli, spíš prostě [otec] chtěl dům. Jestli jako 

výhledově na penzi nebo to …, myslím, že s tím nějak zvlášť 

nesouviselo to, aby to bylo na venkově. Tady šlo o to, že [otec] 

chtěl absolutně, aby [dům] byl u vody.131 

Další narátor hned na začátku rozhovoru uvedl, že otec sice 

koupil chalupu kvůli rekreaci, ale zároveň proto, že se mu to jevilo 

jako vhodná investice: 

Takže ta chalupa byla pořízena někdy v roce 1979, koupil ji otec. 

Myslím si, že ji koupil z důvodu toho, aby rodina měla nějaký 

rekreační objekt, kde by mohla trávit volný čas, protože se mu to 

jevilo jako vhodná investice i finančních prostředků.132 

V první fázi chalupaření se chalupy daly sehnat velmi lacino a 

                                                 

130 Rozhovor s paní L.P. vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
131 Rozhovor s Prokopem Šourkem vedla Hana Zimmerhaklová, červenec 

2009. 
132 Rozhovor s Vladimírem Klabanem vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
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někteří lidé si je pořizovali právě z tohoto důvodu. Tušili totiž, že 

chalupy budou mít jednou hodnotu. V další fázi v období tzv. 

normalizace už sice byl mnohdy problém vůbec chalupu sehnat, 

přesto to stále byla jedna z mála možností, jak určitým způsobem 

investovat peníze.  

Narátorka, jejíž prarodiče koupili chalupu již na konci 40. let, si 

vzpomněla, že chalupa tehdy stála 2 500 Kč. Nejdřív to bylo 

v pronájmu a pak jsme to koupili asi za 2 500. Tak chaloupka byla 

v takovém docela nedobrém stavu a my jsme ji nějak moc teda 

nebudovali.133 

Podle inzerce v novinách se chalupy v Sudetech v dobrém stavu 

daly sehnat v 60. letech okolo 5 000 Kčs.134 

Na konci 60. let už byly ceny vyšší a během dalších let cena ještě 

stoupala: 

Barák byl prakticky asi 15 let prázdný. Což příbuzní majitelé, my 

jsme to koupili za 8 nebo 9 tisíc tenkrát. Byla to cena dobrá.135 

A já jsem měla možnost, začala jsem jezdit s mým manželem, ti si 

koupili chalupu někdy v 70. roce kousínek nad Turnovem, 

Voděrady pod Fridštejnem. Tak koupili takovou chalupu nebo 

domeček. To v té době stálo, mám pocit, 13 tisíc, co jsem 

zjišťovala. A bylo to teda v hrozném stavu.136 

Pro porovnání, cena práva osobního užívání pozemku pro 

výstavbu chaty nebo zřízení zahrádky se řídila podle pevně 

stanovených sazeb, ceny se pohybovaly od 4 do 15 Kčs/m².137 

Vlastnit nemovitost jako důvod k chalupaření však rozhodně 

neplatí u všech chalupářů. Mezi chalupáři totiž najdeme i takové, 

kteří bydlí ve městě v rodinném domku. Touha vlastnit 

nemovitost a pečovat o ni jako jeden z častých důvodů 

chalupaření, nepřichází v těchto případech v úvahu. Například 

někteří chalupáři z jihomoravského Pavlova, kde uskutečnila 

výzkum H. Librová, bydleli v Brně v nájmu v rodinném domku 

nebo jej dokonce vlastnili a třetina respondentů vlastnila ve 
                                                 

133 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
134 HOPPE, Jiří.: Starosti pana Nováka. … s. 36. 
135 Rozhovor s Otakarem Turkem vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
136 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
137 JANALÍK, Oldřich (ed.): Stavíme chatu. Praha, Merkur 1970, s. 7. 
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městě i zahrádku.138    

    

Únik z městaÚnik z městaÚnik z městaÚnik z města    

Tak asi to byl únik, ale únik z města nějak. Mně to přišlo takový 

normální, já jsem si ani nedovedla představit, že bych neměla 

chalupu, že bych jako neměla kam jet. A nějak i všichni známí 

naši měli chalupy.139 

Již jsem se zmínila o tom, že o chalupaření se velmi často mluví v 

souvislosti s únikem z města do přírody. V tomto ohledu se zde 

prolíná několik jevů, které od sebe nelze jednoznačně oddělit. 

Jednak je to útěk z města do přírody, v němž pozorujeme nejen 

potřebu přírody jako takové, ale také potřebu změny, určitého 

odreagování se od městského způsobu života. S tím souvisí i 

změna sociální role, kterou u chalupářů často pozorujeme. Této 

problematice se ještě budeme věnovat později. Dále je to touha 

po rodinné rekreaci. Tuto skutečnost můžeme ještě rozvést na 

dvě části a sice jako společné trávení volného času rodiny a za 

druhé jako snaha dostat děti pryč z města, často z důvodu 

špatných podmínek životního prostředí ve městech, které se v 

období tzv. normalizace neustále zhoršovalo. 

Potřebu dostat se na pár dnů z města do přírody zmiňovalo 

mnoho chalupářů. Samozřejmě to odráží skutečnost, že naprostá 

většina chalupářů bydlí ve městě. V podstatě platila úměra, čím 

větší město tím víc chalupářů.140 Podle výzkumu veřejného mínění 

z roku 1974 vlastnilo chatu 4% domácností na venkově, 10% 

domácností ve městě a 22% domácností ve velkoměstě.141 

Chalupáři si byli této skutečnosti vědomi, často v této souvislosti 

negativně hodnotí život ve městě hlavně pokud jde o trávení 

volného času a naopak pozitivně vyzdvihují přírodu: 

                                                 

138 LIBROVÁ, Hana: Chalupaření jako součást kulturních proměn … s. 555-
556. 

139 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
140 Holý uvádí, že v Čechách vlastnilo roku 1991 12,2% domácností chatu, 

chalupu či rekreační domek, přičemž v Praze to bylo 27,7%, více jen v Plzni 
- 28,9%, která leží blíž k pohraničním oblastem osídleným do konce války 
Němci. HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk … s. 140. 

141 Aktuální problémy života občanů. Praha, Kabinet pro výzkum veřejného 
mínění při FSÚ 1974, s. 35. 
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My jsme povětšinou lidi z města a v tom pravým slova smyslu - 

městský lidi. A tohle je úplně jinej způsob života, tady člověk 

poznával takový úžasný věci, že třeba venku je hezky, i když je 

hnusně. Takový to počasí, že by takzvaně psa nevyhnal obrazně, 

by v Praze bylo strašný, ale tady je krásně. Když je člověk na to 

oblečenej, tak ta příroda je prostě úžasná. Takže k tomuhle 

poznání jsme my z Prahy, Pražáci mastňáci [s ironií], museli 

nutně dojít.142 

No, že jsme chtěli vypadnout z Prahy, abychom byli venku, 

protože jsme všichni děsně rádi chodili do lesa a tak a tam na to 

koupaliště a byli jsme na zahradě, měli tam kamarády a dřív to 

tak jako bylo. Co tady v Praze na tom chodníku?143 

Podobně reagovali i další narátoři: 

Nevim, chtěli jsme asi jako bejt venku někde, z města. Protože co 

v paneláku?144 

… z paneláku se chtělo do přírody.145 

Jiný chalupář na otázku prvotní motivace pořízení chalupy 

odpověděl hned a bez přemýšlení, že v jejich rodině byla hlavním 

důvodem příroda: Hlavně ten únik a být někde v přírodě. Ta 

příroda, člověka to tam táhne, táhne ho to tam pořád… únik od 

něčeho, jít pryč. Tady na zahrádce přijdete na jiný myšlenky a 

zapomenete, co se děje jinde, dejme tomu v Praze nebo v 

zaměstnání.146 

Podobně to vnímala i chalupářka z Orlických hor: 

A navíc jako tam, když jsem …, prostě v práci měl člověk nějakej 

problém, teď jsem tam prostě přijela a tam jsem si sedla na 

takový místo v lese, kde je vidět na ty kopce a ty mraky, jak tam 

plujou a najednou vám prostě, mně všechno připadalo úplně 

prostě, všechny ty starosti, který jsem měla v Praze, tak mně 

přišly najednou úplně nicotný.147 

V tomto smyslu cítili chalupáři přírodu v její autentičnosti jako 

                                                 

142 Rozhovor s paní KM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
143 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
144 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
145 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
146 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
147 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
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jasně vymezenou vůči civilizaci. Představovala pro ně nezbytnou 

změnu, kterou tak beze zbytku naplňovala. Staré chalupy v 

malebné přírodě navíc připomínaly kouzlo a romantiku dávných 

časů. 

Potřeba přírody se tedy ukazuje jako jasná motivace k tomu 

pořídit si chalupu. Z rozhovorů navíc vyplynulo, že se nejednalo 

jen o to, dostat se ven z města, ale v širším aspektu zde 

nacházíme původní touhu po svobodě a po změně jako takové. 

Důležitou motivací u chalupářů bylo odreagování se od 

městského způsobu života převážně nemanuálního charakteru 

práce, uniformního bydlení a také dočasná změna sociální role. 

Dobře, jenomže přes týden, aspoň já jsem to tak cítila, vlastně 

celý den v práci zavřená, potom honem domů, uvařit, uklidit a 

dítě úkoly a televize jeden program, druhý program, ten byl na 

takovou krabičku nějak po 70. roce, tak nějak. A ta chalupa, já 

nevím, mně to prostě přišlo jako úplně zase něco jiného, protože 

já jsem byla zvyklá už odmalinka jezdit, čili jsem v tom 

pokračovala.148    

    

Zážitek venkova ve vzpomínkách z dětstvíZážitek venkova ve vzpomínkách z dětstvíZážitek venkova ve vzpomínkách z dětstvíZážitek venkova ve vzpomínkách z dětství    

Někteří chalupáři jezdili na chalupy již od dětství a sice za 

prarodiči, kteří původně ve vesnickém objektu bydleli a až 

později se tento objekt začal využívat k rekreačním účelům. V 60. 

letech mívali lidé ještě příbuzné na venkově, ovšem od 70. let 

zkušenost venkova upadá a je nahrazována právě zkušeností 

chaty či chalupy.  

Chalupáři, kteří trávili na chalupě u babičky a dědečka prázdniny, 

mají zpravidla k chalupě citový vztah, mají tu své kořeny a rádi 

přebírají určitou rodinnou tradici.  

V dětství jsme samozřejmě jezdili k babičce na chalupu do 

Malých Svatoňovic, což je vlastně náš rodinný grunt nebo to, co 

přetrvává od předků a tam jsem poprvé byl asi někdy ve třech 

letech, jak mi říkali rodiče, …, tak jsme trávili prakticky většinu 

svých prázdnin nebo léta. Měli jsme to tam hrozně rádi a to 

                                                 

148 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
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přetrvává dodnes nebo tam se to všechno utvářelo, … takže jsme 

hodně pomáhaly na poli, takže odtamtud mám vztah, bych řekl, 

k tomu zemědělství nebo vůbec k té půdě, protože se tam od 

sušení sena, žní, sázení brambor, vyvážení močůvky a všechny 

možné práce, dokonce jsem chodil s dědou i do lesa, protože si 

děda třeba koupil kus lesa na pokácení, takže vlastně všemi 

těmito pracemi jsem tam prošel a děda byl zručný a šikovný, 

takže dost jsem se toho od něho naučil a myslím si, že to hlavní, 

dokonce i politické názory začaly u něj.149 

Většinou to vypadalo tak, že chalupáři jezdili na chalupu nejprve 

na prázdniny jako děti, později se starali o prarodiče či rodiče, 

kteří tam bydleli a pomáhali jim s nezbytnými pracemi, které již 

třeba prarodiče nemohli zastat a pomalu za nemovitost přebírali i 

odpovědnost. Postupně si chalupu začali upravovat podle svých 

představ a začali ji využívat rekreačně. 

Tam jsme vlastně jezdívali opravdu celé ty roky, od toho 75. roku 

jsme tam jezdili, protože jsme se starali jakoby o tu babičku, ale 

hlavně se to přebudovávalo s tím, že naši si mysleli, že si to 

udělají k obrazu svému s tím, že teda vždycky s tím musela babka 

souhlasit. To nikdy nešlo přes její nesouhlas nebo něco.150 

Také další narátorka s jistou dávkou nostalgie vzpomíná, že 

nejprve jezdila na chalupu k babičce, kde se jako děti spíše 

rekreovali. 

…vlastně jsme to tam využívali, že jsme tam byly jako děti na 

prázdninách, že babička nám tam pekla ty makové koláče a 

jezdily jsme tam na lyže. Takže my jsme to odjakživa brali vlastně 

spíš jako rekreaci, vlastně to byla pro nás rekreace. My jsme tam 

nikdy nějakou práci moc nevykonávali.151 

 

Rekreace s dětmiRekreace s dětmiRekreace s dětmiRekreace s dětmi    

Narátoři, kteří se k chalupaření dostali z vlastní iniciativy, aniž by 

následovali nějakou rodinnou tradici, uvádějí jako hlavní důvod 

pro pořízení chalupy rekreaci dětí. Již jsme mluvili o potřebě 
                                                 

149 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
150 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
151 Rozhovor s Jitkou Kybalovou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
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přírody jakožto přirozené součásti člověka. V této souvislosti má 

potřeba přírody poněkud jiný charakter. Někteří narátoři se totiž 

ve svém vyprávění zmiňovali o tom, že prvotní motivací pořídit si 

chalupu byly snaha, aby se jejich děti dostaly ze špinavých měst 

ven do přírody.  

Dřív kdo měl malý děti, tak to byl taky důvod, ty to měli 

indikovaný vypadnout z Prahy na čerstvý vzduch.152  

V 70. a 80. letech bylo výrazné zhoršení životního prostředí 

závažným problémem. Jednou z nejvíce poškozených složek 

životního prostředí byla kvalita ovzduší. Československu patřily 

nejvyšší příčky na žebříčku emisí na obyvatele i na plochu a 

zároveň byl náš stát významným exportérem škodlivin do 

okolních zemí. Nejzatíženějšími lokalitami byly Podkrušnohoří, 

Praha a Ostravsko, jež překonávaly jen údaje z oblastí 

rozvojových zemí.153 Znečištění ovzduší mělo neblahý vliv na 

životní podmínky obyvatelstva. Téměř 28% obyvatelstva ČSSR 

žilo v oblastech s narušeným znečištěným ovzduším, což se 

projevilo např. na střední délce života obyvatel těchto lokalit a 

také větší nemocností dětské populace.154 Pokud jde o hlavní 

město, z něhož pochází většina chalupářů, v Praze byla hlavním 

problémem kvalita ovzduší, jíž dominovala vysoká koncentrace 

oxidů dusíku a oxidů síry, ale na rozdíl od severních Čech a 

Ostravska se jí vyhnula devastace krajiny.155 

Řada rodičů chtěla dostat své děti z prostředí se zhoršeným 

nebo špatným ovzduším města na „čistý a čerstvý vzduch 

vesnice“.156 Nemuselo jít primárně o zdraví dítěte, ale i o jeho 

záliby, zkrátka o trávení volného času: My jsme vlastně chalupu 

chtěli kvůli tomu, že syn hodně lyžoval a nikde se nemohl dostat, 

protože všechno bylo vždycky obsazený. Tak jsem řekli, 

                                                 

152 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
153 VANĚK, Miroslav: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v 

letech 1968 až 1989. ŮSD AV ČR 1996, s. 18. 
154 Tamtéž, s. 45. 
155 Tamtéž, s. 64-65. 
156 Z ankety časopisu Chatař z roku 1975 vyplynulo, že nejčastějším 
důvodem chalupaření, resp. chataření je potřeba rekreovat se v přírodě, pobyt 
na čerstvém vzduchu, zajistit dětem a rodině rekreaci v přírodě, touha po 
odpočinku a klidu. Chatař č. 7/75. 
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seženeme chalupu.157 

Na chalupách i chatách se většinou realizoval volný čas rodin, 

které zde doháněly to, co přes týden zameškaly. Rodiče měli na 

děti více času a více se jim věnovali. Na chalupě se v mnoha 

případech rodinné vztahy upevňovaly. Život na chalupě či na 

chatě probíhal jiným způsobem než doma. Děti zde mohly dělat 

věci, které měly ve městě zakázány. Čas strávený na chalupě 

navozoval určitý pocit volnosti.158 

Ať už byly záminky chalupářů pořídit si rekreační objekt původně 

jakékoli, pro jejich děti to často znamenalo aktivní trávení 

volného času a zároveň možnost být ve zdravějším prostředí než 

ve městě, což bylo určitě přínosem. 

V časopisu Chatař se v sedmdesátých letech objevilo několik 

inzerátů o koupi chalupy, kde jako značka bylo uvedeno 

„rekreace pro děti“.159 

Tito chalupáři nebyli typickými zachránci chalup, nebyli to takoví 

nadšenci, co se samotného objektu týká, ale většinou jim šlo 

právě jen o to být v přírodě a trávit zde se svými dětmi co nejvíce 

volného času. Chalupu upravili do takového stavu, aby byla 

obyvatelná a splňovala určité podmínky. Tito lidé neměli potřebu 

dodávat svému stavení typický venkovský ráz dané lokality a ani 

se tolik nesnažili zachovat jeho původní stav. Jejich zájmem bylo, 

aby chalupa byla účelně zařízena a splňovala určité parametry:  

Ale že bychom to vyhledávali a oprašovali chalupu, to ne, to 

nevyhledáváme. To umíme rozhodně trávit líp - jenom aby to 

nepadalo.160 

Na druhé straně někteří chalupáři vyzdvihují výchovnou či 

formující funkci chalupy, jakou na jejich děti měla: 

… častá existence v tamních podmínkách, mně výrazně pomohla 

při formování potomků, dětí. To jsou děti mimořádně pracovité, 

mimořádně aktivní, spokojené, s velkým vztahem k přírodě. Já se 

snažím, pokud jsem tam, tak i těch pár domácích dětí 
                                                 

157 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
158 SCHINDLER, Petra: Chalupářská subkultura v období tzv. normalizace a 

po roce 1989. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kol.: Hodnota zmeny… s. 232. 
159 Např. Chatař 3/76, s. 65. 
160 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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zaměstnávat, pozvu je, natírají mně, malují, značkujeme všelicos, 

ony rády chodí, proto jsem se dal poučit mým synem, protože 

ten mně vysvětlil, jaké to bylo, když jemu bylo šest let a když ten 

soused chtěl tohle spravit, prostě dnešní dospělý člověk 

nezadává dětem práci a úkoly, ale ony potřebují usměrnit, to 

hraní jim nestačí.161 

Zajímavý je případ narátorky, u níž můžeme vypozorovat tři 

přístupy či fáze chalupaření. Nejprve to byl její „ rodný dům“, kde 

bydlela maminka, pro niž bylo později náročné se o stavení starat 

a chtěla jej prodat. Nastupuje další fáze, narátorka domek 

odkupuje jako rekreační chalupu a jako hlavní motiv uvádí právě 

rekreaci dětí: 

V tu chvíli mě napadlo, že jako co asi, kam já bych jezdila 

s malými dětmi. Tak jsem jí nabídla, ať si sežene odhadce a za tu 

odhadní cenu že od ní ten domek koupím jako chalupu 

k rekreaci. Takže rodný domek jsem potom začala využívat jako 

chalupu. 

A kruh se v případě této narátorky uzavřel tak, že se nedávno do 

chalupy opět přestěhovala natrvalo.  

 

Změna a útočištěZměna a útočištěZměna a útočištěZměna a útočiště    

Chalupaření uspokojovalo také přirozenou potřebu změny, která 

přináší osvěžení tím, že se člověk vymaní alespoň na chvíli ze 

svých každodenních zvyklostí. Práce na chalupě pro řadu lidí 

představovala aktivní odpočinek od vypjatého povolání. 

Tak chalupu máme, ty víkendy jak kdy. Někdy se pracovalo a 

někdy se jezdilo po schůzích, po konferencích, ale jakmile teda 

byl čas, na jaro, na víkendy, prostě na chalupu, no a když byly 

prázdniny, tak prostě chalupa, chalupa. Tak nějak ani posledních 

už, dejme tomu, patnáct, dvacet let, nějak nikde jsme nebyli, 

protože je to chalupa v lese, je to samota a relaxace toho ticha, 

přírody tam je nádherná. Tam jsem, já nevim, pracoval, dělal 

jsem tam doktorskou práci, je to taková oáza klidu, kam strašně 

rádi jezdíme a než zase vlítneme do tý kantořiny, která je 

                                                 

161 Rozhovor s Viliamem Gruskom vedla Petra Chrenková, leden 2008. 
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samozřejmě, nechci řikat namáhavá, ale je náročná.162 

Já si myslim, že to byla samozřejmost, tak možná jo, že jsme 

pořád prostě netrčeli v té Porubě nebo něco, ale zas na druhou 

stranu, tak je fakt, že nebylo takové vyžití, které je dneska, to se 

nedá srovnávat, že kdysi nebylo tolik prostě možností jako 

dneska. My jsme se chodili bavit tam vlastně. 

- Byl to ten pocit změny? 

Byla to pro nás změna. My jsme tam byli svým způsobem vlastně 

jeden čas potom braný jako zajímavý, protože jsme tam jezdili a 

najednou jsme se tam s nimi kamarádili a všechno. Tak jsme tam 

jezdili rádi, celkově, si myslím, že to bylo, ale jako obohatilo, 

nevím. To byla samozřejmost, prostě tak to bylo a jinak to nešlo 

vlastně.163 

Velmi zvláštní a v našem souboru ojedinělá byla motivace ke 

koupi chalupy v následujícím případě, kde rodina zpočátku 

chápala chalupu jako jistý druh psychické relaxace, dokonce 

záchrany od pracovního nasazení hlavy rodiny. V základu 

můžeme tento motiv přiřadit k potřebě odreagování se a určité 

změny, zde je však navíc konkrétně zmíněna historická souvislost 

s politickými událostmi na konci 60. let.  

Ono víte, upřímně řečeno, s tou chalupou jsme začali, to jsem si 

vlastně vymyslela já, protože můj muž propadl Pražskému jaru 

tak, že z toho byl úplně nepřítomný a jednou přišel domů, někde 

nějak dlouho úřadovali a přišel a sotva poznával mě a děti, což 

teda popírá a bylo to tak. A já jsem si řekla, tak buďto skončí 

v blázinci nebo se odpoutá od toho. Takže jsme začali hledat 

chalupu a propadli tomu všichni.164 

Naopak jiný chalupář sice vyzdvihoval fakt, že člověk se na 

chalupě cítí svobodně, ale rozhodně to nespojuje s politickým 

systémem. Chápe chalupu jako místo odpočinku, ale podle něj 

šlo zrovna tak odpočívat i v Praze.165 

                                                 

162 ÚSD, COH, sbírka Rozhovory. Rozhovor s Ivo Samcem vedl Jiří Petráš, 
11.2.2008. 

163 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
164 Rozhovor s paní Turkovou vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
165 Rozhovor s Prokopem Šourkem vedla Hana Zimmerhaklová, červenec 

2009. 
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Nicméně chalupa jako jakési útočiště se v rozhovorech s 

chalupáři objevuje poměrně často. Je to nejen odreagování se od 

městského způsobu života a od práce, chalupáři vnímají chalupu 

jako přirozenou součást svého života, s níž mají spojené vesměs 

pozitivní zážitky. 

[Chalupa je] takový útočiště prostě něčeho pohodovýho a 

takovýho prostě příjemnýho. Já jsem si nedovedla představit, že 

bychom sem nejeli. To jsem si nedovedla představit ten víkend 

v Brně. To vám je hrozný v tom paneláku. To sedíte a čumíte. Já 

nejsem takovej ten typ, abych chodila, teda baví mě chodit po 

městě, to teda chodím ještě teď ráda. Ale tak jako co máte dělat 

v tom Brně?166 

 

SeberealizaceSeberealizaceSeberealizaceSeberealizace    

Jednou z mých počátečních hypotéz bylo, že chalupaření je    

kromě jiného také určitý druh seberealizace. Několik narátorů 

uvedlo, že to byl dokonce jeden z hlavních důvodů při pořizování 

chalupy. Chalupaření se začalo rozvíjet již v padesátých letech, 

velký rozkvět nastal pak v období tzv. normalizace, kdy musela 

řada odborníků opustit své místo anebo byla přeložena na 

podřadné funkce.167 Při výběru nového zaměstnance se už tolik 

nehledělo na jeho zkušenosti a vzdělání, důležitější se stala jeho 

stranická příslušnost, loajalita a hlavně poslušnost při plnění 

daných úkolů.168 Mnoho lidí mělo pocit, že nemůže využít 

dosažené vzdělání a získanou kvalifikaci.  

Podle výzkumu uskutečněného v polovině roku 1982169 byl téměř 

každý druhý dotázaný toho názoru, že požadovaná kvalifikace 

není dostatečně finančně oceněna ve srovnání s těmi, jimž 

kvalifikace chybí, nebo mají kvalifikaci nižší. S růstem vzdělání se 

zvyšoval počet názorů, že kvalifikace není dostatečně 

oceňována.170 Dále z výzkumu vyplynulo, že vzdělání, praxi, 

                                                 

166 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
167 KALINOVÁ, Lenka: K sociálním dějinám … s. 73-78. 
168 Srov. OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost. … s. 32. 
169 Výzkum s názvem „Názory občanů na práci a zaměstnání„ provedl Ústav 

pro výzkum veřejného mínění při FSÚ. Závěrečná zpráva je z ledna 1983. 
170

 Názory občanů na práci a zaměstnání. Praha, Ústav pro výzkum veřejného 
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schopnosti a osobní vlastnosti uplatňuje na svém pracovišti buď 

plně nebo z větší části 70% dotázaných. Zbývajících 30% tento 

pocit uplatnění nemá, 12% respondentů tvrdilo, že se mohou 

uplatnit jen z malé části nebo vůbec ne. Zajímavé a dobově 

typické je konstatování řešitelů výzkumu, že lidé, kteří nemají 

pocit seberealizace, jsou fluktuanti, což dokazují průzkumy 

fluktuace v průmyslových podnicích.171 Je zřejmé, že určitá část 

občanů tehdejšího Československa nebyla úplně spokojena se 

svým zaměstnáním, a nebyla pro ni smyslem života, což dokládají 

například časté absence v práci, pozdní příchody a vyřizování 

soukromých záležitostí v pracovní době. Pro mnoho lidí bylo tedy 

značně problematické realizovat se v zaměstnání, o to 

intenzivněji se věnovali jiným činnostem, chalupaření bylo jednou 

z nich.  

No tak v práci se celkem moc nerealizovali, tak se realizovali 

někde jinde.172 

Někteří lidé nebyli schopni najít sebeuplatnění ve společenském 

životě a chalupa jim to v jistém ohledu mohla nahradit. Na 

chalupách se totiž mohli široce realizovat nejen při výstavbě, 

rekonstrukcích a zařizování objektu, ale také například při 

zahrádkaření a dalším kutilství.  

Někteří chalupáři rádi vzpomínají na to, jak si chalupu opravili 

svépomocí a zařídili po svém, což bývá spojeno s dočasnou 

změnou sociální role u chalupářů. Přes víkendy se proměňovali 

v zedníky, lakýrníky, pokrývače apod. a přinášelo jim to 

uspokojení v tom smyslu, že si dokázali, že umí navíc něco 

jiného. A taky pokud člověk není vysloveně levej, když to tak 

řeknu a má rád nějakou manuelní práci. Já mám rád 

zahradničení, pěstování různýho. Tady si člověk vysázel, co chtěl, 

jak to chtěl a potom na tom baráku nepřetržitá práce. To 

znamená finančně se do toho dávalo a nejhorší bylo, že v tý době 

nebyly materiály, takže se to flikovalo…173 

                                                                                                                          

mínění při FSÚ 1983, s. 10. 
171 Tamtéž, s. 37 
172 Rozhovor s paní JM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
173 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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Často sice chalupáři zmiňovali obrovskou námahu a úsilí a v 

neposlední řadě peníze, které museli do chalupy investovat, ale 

nakonec uznali, že to vlastně dělali rádi: Tam ze zdi tekla voda, to 

bylo hrozný. Práce, kterou jsme tady udělali fyzicky samotný, tak 

to by nám dneska někdo zaplatil. Už jenom to odkopávání tý zdi, 

ta zeď samotná by dneska stála půl miliónu, kdyby to měl někdo 

dělat a platit ten materiál. Vnitřek co jsme dělali, přístavbu… 

pořád je to práce, ovšem je to jinej způsob práce pro nás nebo 

pro Editu, která má jiný zaměření anebo třeba my, my jsme dělali 

v infekci, ve zdravotnictví. Tady člověk vidí, že tady klidně může 

dělat lakýrníka, tu technologii si okoukám, nebo se zeptá a už to 

dělá takovou tou starou technikou, která drží. Anebo zedničinu 

okoukám…. To znamená, já si sem nevemu zedníka, když 

potřebuju třeba nahodit si stěnu. To si udělám sám anebo tu 

verandu, tu jsme si dělali sami. A nakonec když přišel truhlář, 

kterej nám nahoře dělal ložnici, tak řikal, máte to hezčí, než kdyby 

jsem to dělal já. Protože oni tady nemají takovou tu invenci, 

kterou vy si do toho vemete že jo, nedat palubky takhle, ale 

nějakým způsobem ten prostor rozčlenit, aby to nepůsobilo jako 

když jste v tunelu. Práce je tady plno, ale člověka to svým 

způsobem baví, i když někdy na to nadáváme.174 

A nakonec jsou všichni na svoji práci náležitě hrdí a jsou šťastní, 

když jejich úsilí oceníte:  

Když se podíváte z druhý strany v tom vinglu, to je zázrak. To 

bylo v sedmdesátým šestým nebo sedmým, z druhý strany jak je 

na druhý straně toho okýnka, tam je další okýnko, tam jsem 

nahazoval stěnu a to bylo křivý a některý místa…aby se to trošku 

srovnalo. Do dneška to stojí. Do dneška to nespadlo, to vás 

upozorňuju.175 

Někteří chalupáři se úplně ponořili do práce na chalupě a kolem 

chalupy a možná ze vzdoru většinou dovedli své úsilí k zdárnému 

konci.  

Pro některé lidi se chalupa o víkendech stávala druhým 

                                                 

174 Tamtéž. 
175 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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zaměstnáním a pro lidi v důchodovém věku představovala nový 

druh uplatnění a otevřela nové obzory, někteří důchodci se na 

chalupě znovu našli. 

Narátor, který dlouhá léta působil jako ekonom a 

národohospodář a byl velmi aktivní v období tzv. pražského jara, 

po němž musel odejít ze zaměstnání a do Akademie věd se mohl 

vrátit až na sklonku 80. let, pokládal seberealizační prvek při 

chalupaření jako velmi důležitý: 

Fakt je, že ten efekt seberealizační je dominující, absolutně 

dominující. Že má člověk radost z toho, když se to zlepšuje a já 

bych řekl, že 80% stráveného času bylo pracovních a 20% bylo, 

že se došlo do lesa na houby nebo tak. Ale rozhodně převažovala 

ta práce.176 

A později v rozhovoru, když se zabýval rozdílem mezi chatou a 

chalupou, zdůraznil důležitý motiv seberealizace ještě jednou: 

To je nebe a dudy. Chata je na to, aby si tam člověk šel lehnout a 

chalupa, aby tam člověk šel dělat. To je základní rozdíl. Mě by 

chata neuspokojila. Já jsem občas vyrazil s kamarádem, který 

měl původně hausbót na Orlíku, protože on je rybář a pak ho 

vypudili, takže znám i tu chatařskou … Pak si tam postavil 

takovou boudu, tak jsme tam jezdili čas od času na ryby, kdy 

jsem vynechal chalupu, a jeli jsme s kamarádem na Orlík. To je 

úplně něco jiného, to je jenom na přespání a ne na práci vůbec. A 

ta seberealizační složka tam chybí. Já si myslím, že ta byla pro 

mě rozhodující. Zejména v době, kdy jsem vypadl z profese.177 

Jeho manželka zastávala stejný názor a potřebu lidí realizovat se 

v určité oblasti a s tím spojenou dovednost určité improvizace 

připisovala i politickému pozadí tehdejší doby. 

To byla taková všeobecná atmosféra, že všichni, kteří byli v blbé 

situaci tím, že je třeba vyhodili z místa nebo je neuspokojovala 

práce, tak žili hlavně pro chalupy, chaty. … A myslím si, že tyhle 

politické zvraty se na tom strašně podepsaly. Protože lidé se 

potřebovali něčím zabývat a vidět nějaký výsledek a dělat něco, 

                                                 

176 Rozhovor s Otakarem Turkem vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
177 Tamtéž. 
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do čeho jim nikdo nekecá a nezakazuje a nemusí mít strach. 

Prostě takhle si to udělám. Když bylo povolení od národního 

výboru, že se tam můžou dělat nějaké úpravy, tak tím to bylo 

vyřešené a prostě to člověk dělal za sebe, pro sebe a bez 

nějakých pokynů a bez zásahů.178 

Narátorka vlastnící chalupu v Jizerských horách vnímá 

chalupaření jako činnost, která na jednu stranu zabírá 

neskutečně mnoho času, ale na druhou stranu pomáhá lidem se 

určitým způsobem realizovat. 

Vlastně ty chalupy vzaly veškerej čas každýmu. Nemyslím jenom 

nám, ale myslím si, že každýmu. Že se tam prostě každej 

nějakým způsobem realizoval.179 

Jiný chalupář si jistý pocit seberealizace vybavil v souvislosti s 

nedostatkem stavebního materiálu, který potřebovali na nezbytné 

opravy chalupy. Velmi důležitý byl pro něj dostatek času, který 

realizaci na chalupě nahrával: 

Člověk měl v práci víc času, měl sice míň peněz, spousta věcí 

byla pochopitelně levnější, byla hůř k dostání, jak stavební hmoty, 

když chtěl člověk něco opravovat, tak to vždycky byla otázka, 

jestli ve stavebninách něco z toho vůbec budou mít. Já si 

pamatuju, jak jsme obezdívali vanu a nebylo možný sehnat tenčí 

cihly, až jsme nakonec někde na bouračce nějaký museli ukrást, 

který tam jsou teda dodnes. Prostě nebylo, i kdyby člověk to 

chtěl koupit, tak to prostě zrovna v tu chvíli nebylo a měl člověk 

víc času a možná měl pocit, že jaksi ta práce k něčemu je 

dobrá….To chalupaření je dneska něco podstatně jinýho než to 

bylo v těch 70. letech. Lidi měli asi víc času, víc jako chuti se 

realizovat na chalupě.180 

 

Nemožnost cestovatemožnost cestovatemožnost cestovatemožnost cestovat    

Dalším faktorem, který přispěl k rozvoji chalupaření, byla 

omezená možnost cestovat a to hlavně do zahraničí. Když 

narátorka hodnotí chalupaření před rokem 1989 a po něm, hlavní 
                                                 

178 Rozhovor s paní Turkovou vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
179 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
180 Rozhovor s panem PM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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příčinu vidí v nedostatku volby:  

Protože před listopadem jste vlastně neměla tolik volby, jako teď. 

Teď se můžete opravdu rozhodnout, jestli chcete jezdit 

pravidelně udržovat chalupu do Jizerek anebo jestli si vyjet 

k moři někam do Asie nebo do Jižní Ameriky. To jste neměla. 

Tehdy jste vlastně neměla možnost.181 

Pro mnoho lidí byly po roce 1968 uzavřeny hranice, některým byl 

přímo odebrán cestovní pas. Chalupy, resp. chaty se tak mohly 

stát jakousi náhražkou, protože hromadná rekreace nebyla příliš 

v oblibě a pronajímání pokojů či ubytování v hotelích nebylo 

nejlevnější nehledě na to, že nabídka ubytovacích zařízení byla 

nedostatečná. Žádný z narátorů neuvedl tento důvod jako první 

pro pořízení chalupy, ale během rozhovoru se často zmínili o 

tom, že „vlastně nebylo kam jezdit, tak se jezdilo na chalupu“.  

Výhoda byla, že když člověk potřeboval třeba na to lyžování, tak 

jel do svého. Nemusel nikde shánět …, teď už to není problém, 

dneska je spousta penzionů, ale tenkrát to nebylo.182 

Nepřímo vyznívá nemožnost cestovat, resp. nedostatek 

příležitostí a finanční náročnost jiné rekreace, v následující 

ukázce. Svým způsobem bylo chalupaření pro mnoho lidí 

pohodlnou a levnou formou trávení volného času s rodinou. 

To bylo docela ideální, že člověk někde něco nesháněl, jel si v 

klídku, měl svoje soukromí a je to levný. Jet někam na měsíc se 

dvěma dětma by určitě vyšlo dráž.183 

Nemožnost cestovat byla často spojena právě s finančním 

hlediskem, což byl jistě jeden z důvodů, který přitáhl tolik 

obyvatel tehdejšího Československa k chalupaření. 

A to, jezdit do Jugoslávie, to neexistovalo pro nás, protože na to 

nebyly příjmy. Dovolená a všechno se trávilo tam [na chalupě], 

protože to bylo svým způsobem levnější, než kamkoliv jinam.184 

V souvislosti s nemožností cestovat vyzdvihují někteří narátoři i 

společenskou funkci chalupaření. Ovšem na tomto místě musíme 

                                                 

181 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
182 Rozhovor s Kamilou Doskočilovou vedla Petra Schindler, červenec 2009. 
183 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
184 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
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podotknout, že společenský rozměr chalupaření se lišil místo od 

místa, a záleželo hlavně na lidech, jak se v tomto ohledu 

angažovali. 

Čili dřív, jak se nedalo skoro nikam jezdit, tak se spíš lidi 

navštěvovali a trávili společný čas při těch různých akcích.185 

Jiný narátor chápal chalupaření a chataření jako produkt doby … 

kdy lidé nemohli nikam cestovat a režim se jim to snažil 

vykompenzovat tím, že je nechal nakrást si materiál v JZD, aby si 

postavili chalupu.186 Navíc zde kriticky zdůrazňuje moment 

„rozkrádání socialistického majetku“, který si ještě později 

přiblížíme. 

V souvislosti s cestováním zmínila jedna narátorka fakt, že 

chalupa je místem, které člověk vnímá jako svůj prostor, čímž se 

zase dostáváme k motivu chalupaření jako touhy mít něco svého. 

Výhody toho, že si můžem vlézt za tu pec a můžeme si číst. 

Takovej ten pocit, že prostě tady je místo, kam já si uteču, kde 

teda si to vychutnám, takhle. Kde nejsem hostem. Protože při 

tom cestování člověk pořád je někde jakoby na návštěvě.187 

 

Jiné důvodyJiné důvodyJiné důvodyJiné důvody    

U některých chalupářů byly důvody pořízení chalupy poměrně 

prozaické, jak zmiňuje narátorka v následující ukázce, ale v 

podstatě i zde vysledujeme motiv rekreace. Navíc zde narátorka 

naráží na fakt, že „nebylo kam jezdit“, což byl také jeden ze 

zásadních důvodů, které chalupáři uvádějí: 

Takže jsme teda byli jako bez takového letního bytu a neměli 

jsme kam jezdit. A můj muž byl o dost let starší než já, byl dost 

pohodlnej a v neděli vždycky jsme jako si říkali, že pojedeme 

někam na výlet, jenže on si chtěl po obědě zdřímnout, takže se 

na ten výlet jelo až po třetí hodině. Můj syn byl děsně nedočkavej 

a zlobil a ten zas říkal, že proč mu nedáme pokoj a proč už 

chceme jet? A byly z toho u nás takový dost značný roztržky. Tak 

já jsem si říkala, musíme mít nějakou chatu nebo chalupu, aby on 

                                                 

185 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
186 Rozhovor s Vladimírem Klabanem vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
187 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
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tam mohl spát, a my jsme mohli chodit po lese. A tak jsme 

vlastně přišli na tu chalupu.188 

Mezi chalupáři najdeme i umělce, kteří si chalupu pořídili jako 

ateliér anebo pracovnu, ale zároveň plnila i funkci rekreační pro 

zbytek rodiny. 

Původní úmysl byl pro tu rodinu, i když tam byla taková dost 

velká neshoda v názorech, že co nechat, jestli nechat to nebo 

jestli to není zbytečné, ale tím, že já jsem ještě předtím, než jsem 

tu chalupu koupil, už jsem měl svobodné zaměstnání, tak já jsem 

potřeboval své zázemí, jistý klid a pracoval jsem tam na množství 

televizních pořadů a jiných, nejenom jako architekt, scénograf, 

ale i jako scénárista, režisér, fotografoval jsem, tak to všechno 

chtělo svůj prostor.189 

V 70. letech dosáhla výstavba rekreačních objektů vrcholu, jejich 

počet se prakticky zdvaapůlnásobil. Chalupaření se i díky zájmu 

médií stalo módní záležitostí vyjadřující moderní životní styl. Od 

roku 1969 vycházel časopis Chatař, který přinášel rady chatařům 

i chalupářům. Točily se filmy i seriály s chalupářskou tématikou.190 

I když se často jednalo téměř o „crazy“ komedie, celkový dojem 

z hlediska znázornění objektu byl reálný. Jednou týdně se vysílal 

oblíbený Receptář Přemka Podlahy. Někteří lidé se uchylovali 

k chalupaření jen proto, že se stalo módou a jejich úpravy chalup 

nebyly zrovna citlivé k původní lidové architektuře. Masivní 

přestavbou a kýčovitými úpravami exteriérů i interiérů dávali na 

odiv značnou exkluzivitu a pořízení chaty či chalupy pro ně 

znamenalo jen doplnění konzumního trojúhelníku byt-automobil-

chata/chalupa. „Jsou takoví, kteří učinili právě z vlastnictví chaty 

či chalupy, podobně jako jiní lidé z automobilu, hlavní životní 

metu.“191 

Zajímavé je sledovat reakce na tvrzení, že chalupaření je módní 

záležitost. Někteří chalupáři jej zcela odmítají: „Chalupářství není 

snobismus a moderní nemoc, ale hlavně dřina s sebezapření, 
                                                 

188 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
189 Rozhovor s Viliamem Gruskom vedla Petra Chrenková, leden 2008 
190 Například divácky oblíbený film Na samotě u lesa točil režisér Jiří Menzel 

na své vlastní chalupě. Knihovna Květy č. 42/1980, s. 50. 
191Chatař. Časopis pro chataře a chalupáře. Praha 1979, č. 9. 
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díky nimž se často téměř z demolic znovu rodí rekreační 

chalupa.“192 

Naopak někteří přiznávají, že je módní vlna silně ovlivnila: A u nás 

to bych uvedla ještě jeden důvod, to bych byla neupřímná, 

kdybych to nepřiznala, taková módní vlna. My na to moc nejsme, 

ale naši přátelé skoro všichni měli chalupu v Jizerských horách. A 

my jsme měli chatu v Klánovicích, kde se nám nelíbilo. A my jsme 

k těm přátelům jezdili a moc se nám tam líbilo. To bylo v době, to 

byl sedmdesátejosmej rok, kdy chalupy nebyly už vůbec žádný, to 

už bylo přebraný. Takže to říkám beze studu, že i tohle v nás 

vzbudilo v absolutně městskejch a nešikovnejch lidech tu touhu 

mít chalupu.193 

K tomu je ještě třeba přičíst problematické několika generační 

bydlení ve stísněných bytech ve velkých městech a nástup 

panelové výstavby, která dosáhla vrcholu právě v 70. a 80. letech. 

Nedostatek lidského soukromí a nízká kvalita životního prostředí 

v blízkosti panelových sídlišť vedly k větším nárokům lidí na 

rekreaci.194 

Pro někoho představovala chalupa a s ní spojené činnosti aktivní 

odpočinek někdy dokonce nahrazující sportovní aktivity: 

Mimochodem proto jsem začal i chalupařit, protože člověk ten 

pohyb potřebuje a při tom mém zaměstnání jako jednoduše jste 

pět dní v kole a maximální pohyb je zvednout šálek kávy. Takže 

jsem si řekl, tak snad i tohle by k tomu jako mohlo přispět. Takže 

v podstatě dnes, ale to už jsou roky, nevím, od 81. roku to mám 

tak zařízené, že přes týden je prostě tahle práce, která má teda 

košili a víkendy je chalupa, kde to spojené s množstvím fyzické 

námahy. Takže chalupu já beru jako tělocvik.195 

Chalupaření v sobě skrývá nepřeberné množství různých 

pohnutek a popudů, které k chalupaření přiváděly jednotlivce 

naprosto různých povah a zaměření. Jednotlivé motivy a důvody, 

                                                 

192 Chatař. Časopis pro chataře a chalupáře. Praha 1973, č.12. 
193 Rozhovor s paní KM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
194 KOUKALOVÁ Šárka: Hromadná bytová výstavba 70. let v Severních 

Čechách. In: HUBATOVÁ, L. – ŘÍHA, C. (eds.): Husákovo 3+1. Bytová 
kultura 70. let, Praha 2007, s. 92. 

195 Rozhovor s Jurajom Borgulom vedla Petra Chrenková, srpen 2008. 
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které hrály hlavní roli při vývoji chalupaření nelze od sebe 

jednoznačně vymezit a navzájem oddělit. U většiny chalupářů 

neexistuje jen jeden jediný důvod, který je přivedl k chalupaření, 

u každého se jich mísí několik a zajímavé je pozorovat, jak se 

různé směsi prolínají a vzniká tak pozoruhodný koktejl. 

A já mám taky rád tu řemeslnou práci, tu truhlařinu a tohle, takže 

mě to i baví z tohohle hlediska, v tom určitém věku to potřebuješ 

jako relax, jako se fyzicky unavit. Aspoň já to potřebuju. Sportuju, 

všechno možný, ale tohle je zase takový jiný druh toho pohybu a 

musím říct, že ten vztah k té zeleni, k přírodě, k rostlinám, 

k zvířatům, ten mám taky od dětství. A myslím, že to máme oba, i 

manželka a ségra s Michalem taky, takže si myslím, že tohle je 

takový ten motiv, co nás tam hlavně žene. Pak je tam úžasné 

ticho samozřejmě a úplně jiný vzduch a všechno.196    

    

 

                                                 

196 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 



76 

Chalupaření vs./a chatařeníChalupaření vs./a chatařeníChalupaření vs./a chatařeníChalupaření vs./a chataření    

Pokud se zabýváme chalupářskou subkulturou, nelze se nezmínit 

také o chatařích. Několikrát již bylo řečeno, že tyto dvě formy 

rekreace se odlišují. Přesto se tyto dva pojmy někdy ani 

neoddělují a většinou se obojí vyslovuje jedním dechem. O 

Češích se často hovoří jako o národu chatařů a chalupářů, ale 

chataření se charakterizuje jinak než chalupaření. V této kapitole 

se budeme zabývat otázkou, co chalupáře a chataře navzájem 

spojuje a v čem je jejich životní styl jiný. 

Jasné rozlišování chalupářů a chatařů je patrné už na samém 

počátku jejich existence. Zásadní prvky, které chalupaření a 

chataření určují, přímo závisí na jejich odlišném historickém 

vývoji, který předjímá charakteristické rysy a projevy jejich 

typického způsobu života. 

Náš výzkum byl realizován jen s chalupáři, tudíž rozbor 

vzájemných vztahů mezi chalupáři a chataři bude poněkud 

jednostranný. Někteří chalupáři měli ovšem možnost poznat i 

chataření, což snad alespoň částečně otupí převahu chalupářů. 

Je zajímavé sledovat, jak se na chataře a chalupáře pohlíží mimo 

jejich subkulturu, prosazují se tu určité stereotypy, které si ovšem 

někdy přímo protiřečí. Podle jednoho názoru se chataři berou 

spíš jako individualisté, kteří se jakoby uzavírají ve své chatě a 

chalupáři se berou jako součást vesnice, jako lidé, kteří se 

aktivně zapojují do činnosti vesnice a navazují kontakty se svými 

sousedy. Podle jiného názoru je naproti tomu typický chatař 

společenský: obdivuje romantiku Divokého západu a trampingu, 

spokojí se s menším prostorem, rád se druží a v chatové kolonii 

se oddává společenskému životu. A naopak chalupář je vnímán 

jako individualista, který má tendence se od okolí izolovat a za 

zdí svého víkendového království si budovat iluzi dokonalého 

venkovského života zašlých časů s atributy, které skutečný 

venkovský život ani kolikrát neměl. 
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DDDDefinice rekreační chaty a chalupyefinice rekreační chaty a chalupyefinice rekreační chaty a chalupyefinice rekreační chaty a chalupy    

Abychom se mohli zabývat odlišnými projevy chataření a 

chalupaření, je nejprve třeba jasně vymezit oba pojmy, respektive 

definovat rekreační objekty, jež tyto svým způsobem životní styly 

zakládají. 

Při definování chaty a chalupy vycházíme z architektonické 

kategorizace individuálních rekreačních objektů na 3 typy, kterou 

používá Librová podle Uličného.197    

Rekreační chaty Rekreační chaty Rekreační chaty Rekreační chaty jsou přízemní objekty s případným podkrovím, 

se stanovenou maximální velikostí a jsou určeny výhradně pro 

rekreaci.198 Většinou slouží pouze sezónně a vytvářejí vlastní 

chatové kolonie a osady. Vzhledem k předpisu, který omezuje 

rozsah pobytové plochy i vlastního pozemku chaty, se zde jen 

těžko může rekreovat větší rodina anebo rodiny přátel. 

Rekreační chalupaRekreační chalupaRekreační chalupaRekreační chalupa je naproti tomu již existující objekt 

venkovského typu původně určený pro trvalé bydlení, který byl 

z různých důvodů (např. změna zemědělské výroby, odchod 

původních majitelů) vyčleněn z bytového fondu k rekreačním 

účelům. Důležitou vlastností chalupy je výhoda trvalého obývání 

a také její velikost. Většinou stojí chalupa v intravilánu obce, ale 

jinak také volně v krajině (např. v horských oblastech). Mimo 

bývalé zemědělské usedlosti se na rekreační chalupy 

proměňovaly i nevyhovující sýpky, mlýny, pily, kovárny, stodoly 

apod.199  

Fakt, že chalupa je obyvatelná po celý rok, byl pro mnohé 

chalupáře rozhodující, když uvažovali nad tím, zda si pořídit 

chatu či chalupu. Chatu ani ne, to mě nějak netáhlo do lesa. Já 
                                                 

197 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení v ČSR. In: Sborník prací 
Filosofické fakulty Brněnské univerzity, G 19, Brno 1975, s. 53. 

198 Stavební charakteristika: max. počet podlaží 3, max. zastavěná plocha 50 
m2, max. obestavěný prostor nadzemní části 230 m3, max. výměra 
pozemku 400 m2. 

199 Pojem rekreační chalupa a rekreační domek v r. 1971 naše zákony a 
předpisy neznaly, přestože už pojmy byly vžité a objevily se i v dotazníku 
celostátního sčítání obyvatelstva, domů a bytů v r. 1970; Pojem rekreační 
chalupa byl zaveden až v roce 1976. 
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jsem chtěl spíš, abych tady mohl bejt jako celej rok. To jsme 

vůbec jako o chatě neuvažovali, bych řekl. Ani jsme ji nesháněli. 

… [chata] je tak, říkám, na ty čtyři měsíce v roce, že jo? Květen, 

červen, červenec, srpen, září, a pokud to nemají zděný, dneska 

už se to taky dělá jinak. Ale kdo to má dřevěný, tak tady jako přes 

zimu nikdo není na těch chatách. To je prázdný.200 

Třetí typem rekreačního obydlí je rekreační domek, což je stavba 

umístěná zásadně v intravilánu venkovského sídliště s větším 

stavebním rozsahem než je možné u rekreační chaty. Svým 

řešením a provedením jsou určeny výhradně pro rekreační pobyt 

a v praxi se spíše přibližují chatám. Většinou se však mluví jen o 

dvou typech rekreačního bydlení a tohoto rozdělení se budu 

držet ve své práci i já. Rovněž se nebudu zabývat 

zahrádkářskými chatkami, které jsou zcela samostatným typem. 

Historie chataření Historie chataření Historie chataření Historie chataření     

Abychom pochopili, jaké jsou mezi chatařením a chalupařením 

rozdíly, je nutné seznámit se s vývojem chataření u nás. Počátky 

chataření lze vysledovat už v trampském hnutí, jehož počátky 

spadají do let v průběhu první světové války201. Hlavně bývalí 

skauti začali po válce jezdit „na divoko“ a začaly tak vznikat 

první trampské „campy“ se stany podél řek. Postupně byly stany 

nahrazovány dřevěnými chatkami. Ty se nejprve stavěly 

jednotlivě, později masově a začaly tak vznikat první trampské 

osady. Pravděpodobně první byla osada „Ztracená naděje“ na 

Vltavě mezi Slapy a Štěchovicemi, která vznikla roku 1919 a 

zanikla, stejně jako mnoho dalších osad v okolí, se stavbou 

Slapské přehrady na počátku 50. let 20. století.202 První chatové 

osady začaly vznikat v zázemí Prahy v údolích vodních toků 

Sázavy, Berounky a Vltavy. Chaty se často stavěly na nesnadno 

                                                 

200 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
201 Také tramping je pokládán za specifický český jev. Tramping je jednou z 

forem návratu člověka z přetechnizovaného světa do přírody. 
202 ZAPLETALOVÁ, Veronika: Vliv trampského romantismu. In: Chatařství … s. 

23. 
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přístupných místech, třeba na skalních útesech a dokonale tak 

splňovaly romantickou touhu po svobodě. 

Významně se chataření rozšířilo po první světové válce, jeho 

rozvoj na počátku 20. let pravděpodobně souvisí s první 

pozemkovou reformou203, při níž byly parcelovány některé větší 

lesní majetky. Noví chataři byli pohodlnější než trampové anebo 

to byli trampové, kteří dosáhli určitého věku a začali proto 

vyhledávat snadno přístupnější místa. Důležité bylo, aby se na 

chatu dalo dojet vlakem, později automobilem. Ve 30. letech 

tento trend vyvrcholil stavbou luxusních vil, které měly sloužit jen 

letním pobytům. Majitelé těchto sídel204 patřili k vyšším sociálním 

vrstvám, které se zcela vzdálily obrazu trampů a prvních chatařů 

z chudších vrstev, jejichž chaty měly jiný účel a častěji byly 

součástí chatové osady narozdíl od vil bohatých měšťanů 

postavených na samotě. 

Většina chat se stavěla na lesní půdě, která tak byla zcela 

zbavena svého původního účelu. Během druhé světové války se 

kvůli nedostatku financí, materiálu a všeobecné nálady ve 

společnosti výstavba chat zpomalila, aby se po válce opět začalo 

živelně stavět, mnohdy dokonce načerno. V roce 1956 stanovilo 

vládní usnesení základní zásady při výstavbě chat, čímž ji 

významně usměrnilo. 

Od 60. let masově vznikaly chaty, jejichž vlastníci hledali inspiraci 

ne v trampingu ale spíše v ideálu zahradních měst, tedy 

kvalitního předměstského bydlení.205 Tyto stavby se na sebe 

víceméně uměle nakupovaly, aniž by mezi majiteli nových chat 

fungovaly přirozené sousedské vazby a přes fyzickou blízkost 

chatařů tu vznikala podobná anonymita jaká panovala ve městě. 

                                                 
203

 První pozemková reforma se stala jedním z nejradikálnějších zásahů do 
dosavadních majetkových poměrů. Záborovým zákonem z dubna 1919, 
přídělovým zákonem z ledna 1920 a náhradovým zákonem z dubna 1920 
byla přerozdělena půda velkostatků nad 250 hektarů. Týkalo se to 1,800 
tisíc hektarů půdy, zčásti rozdělené drobným rolníkům, zčásti prodané jako 
zbytkové statky. Kolektiv autorů: Dějiny zemí Koruny české II. Praha, 
Paseka 1993, s. 167-8. 

204 Pejorativně označováni Paďouři. 
205 FIALOVÁ, Dana: Transformace druhého bydlení … s. 21. 
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Výstavbu chatových lokalit v krajině omezila regulační opatření 

obsažená v usneseních vlády ČSR z roku 1971 a 1973. V roce 

1976 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu206, v níž bylo stanoveno, že na 

zemědělské půdě je zakázána výstavba objektů pro rekreaci. 

Lesní zákon z roku 1979207 zase znemožnil výstavbu chat na lesní 

půdě, čímž se značně omezil počet pozemků vhodných pro 

stavbu chaty. 

Životní styl chatařů a chalupářůŽivotní styl chatařů a chalupářůŽivotní styl chatařů a chalupářůŽivotní styl chatařů a chalupářů    

Rozdíl mezi chatařením a chalupařením je patrný v původních 

motivech, v trávení volného času a v neposlední řadě i v tom, jak 

se chataři a chalupáři zapojují do společenských vazeb.  

Ze sociologických průzkumů uskutečněných na přelomu 60. a 70. 

let208 plyne, že chataři uváděli jako hlavní motiv pro chataření 

potřebu přírody, klidu, samoty a rekreace pro děti. Také u 

chalupářů byla na prvním místě potřeba odreagování se od 

způsobu života ve městě, dále obytné prostředí podle vlastního 

vkusu a představ (u chatařů na osmém místě z dvanácti 

možností). 

U chalupářů i chatařů hrál svou roli i pocit romantiky. Dříve ji 

představovala trampská chata, ale v chatových osadách se 

během let už bohužel vytrácela. Chalupáři často vnímají chatové 

osady jako naprosto neromantická místa plná hluku a rámusu. 

Naopak stará chalupa v pěkném prostředí jim evokovuje 

romantiku dokonale. 

Rozdílné motivace chalupaření a chataření se odrážely i ve 

způsobu využití volného času. Chataři se po dokončení stavby 

spíše věnovali výletům do přírody, sportu a podobně, zatímco 

                                                 

206 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 75/1976 Sb. 
207 Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické 

republiky č. j. 35050/OSS/79ze dne 1. června 1979 k postupu při vynětí 
pozemků z lesního půdního fondu pro výstavbu rekreačních chat a 
rekreačních objektů. 

208 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhéhé bydlení … s. 55-57. 
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chalupáři se nadále věnovali manuálním pracím. Oba typy se 

určitě překrývají, ale téměř všichni chalupáři mluvili o neustálém a 

nikdy nekončícím kolotoči prací, které je na chalupě nutné dělat: I 

když vím, že třeba v domácnosti je třeba něco udělat, mně se to 

nechce dělat a nebudu to dělat. Ale na chalupě mně to nevadí, já 

tam přijedu, vezmu sekačku už v pátek, pokud teda nejdu 

s někým na pivo, vezmu sekačku a začnu lítat po zahradě. 

Odpoledne v neděli koukám, že jsou tři hodiny, tak abych to 

uklidil, trošku se opláchl a jedu domu, přijedu unavenej do Prahy. 

Ta rekreace je v uvozovkách. Ta rekreace může být akorát o 

dovolený, že třeba si dva dny necháte volno a neděláte nic. Na tu 

neděli když sem jedete, tak opravdu tady člověk musí něco dělat, 

protože když necháte tu trávu přerůst a něco vám přijde do toho 

a tři neděle tady nejste, tak potom to je hrozný těch košů tady. To 

je hrozný…Pořád tady byla a je práce. Když si myslíte, že to máte 

hotový, tak můžete zase začít tam, kde jste před dvěma třemi lety 

skončil. To je neustálý kolotoč…209  

Podobně vidí narátorka z Podkrkonoší hlavní rozdíl mezi 

chalupařením a chatařením v nutnosti neustálé manuální práce 

na chalupě: No, tak asi vím, jakej je rozdíl mezi chatou a 

chalupou podle mě. Na chatu se lidi choděj rekreovat a na 

chalupu se jezdí dělat. Protože když je ta chalupa stará, tak chce 

pořád práci, takovej věčnej koloběh, že se pořád musí něco 

spravovat a tak a vylepšovat a pořád a pořád. Jen doufám, že ty 

děti tam budou pořád jezdit a furt dělat a dělat. I když už ta doba 

je jiná, teď jsou ty zájmy úplně jiný.210 

Chalupáři si tuto variantu zvolili vědomě, i když si třeba ze 

začátku nedokázali představit, do jaké míry je práce na chalupě 

pohltí. Počítali s tím, že chalupu bude nutné stále opravovat, což 

jim zabere spoustu volného času, ale nutnost neustálé péče o 

chalupu je přece jen někdy zaskočila. 

                                                 

209 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
210 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
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Přemýšlela [jsem o rozdílu chata a chalupa], to samozřejmě. Ale 

tohle je chalupa přes sto let stará a já bych chatu nechtěla mít. 

Tohle je takový ten způsob, neříkám, že mě to vždycky baví, já 

nechci, aby z toho byl dojem, protože když tam proběhne dvacet 

lidí a nakonec je na mně, abych to uklidila všechno stejně, byť mi 

spousta lidí pomůže, tak si někdy říkám: „Kristepane, já tady 

makám, makám na chalupě furt, jak blbec do kolečka.“ Ale furt 

mi to za to stojí.211 

Chalupa byl totiž zpravidla starý dům, jehož stav odpovídal jeho 

stáří, měl nahnilé trámy, vlhké zdi a podlahy atd. Na rozdíl od 

chataře musel chalupář do své nemovitosti investovat mnohem 

více času i peněz. Co se týče vzhledu rekreačních objektů, chatař 

se nebál pustit otěže své fantazii, naopak chalupář se snažil 

držet styl starých časů. 

Další podstatný rozdíl mezi chalupáři a chataři vidím v míře, v 

jaké se zapojují do místního společenství. Naprostá většina chat 

byla postavena v extravilánu, chataři tudíž nepřicházejí, kromě 

náhodných setkání v obchodě a v hostinci, s venkovskými 

obyvateli do styku. Chataři pěstovali sousedské vztahy mezi 

sebou navzájem, ale také to nebylo pravidlem. Podle výzkumu 

Evy Librové na Ostravsku z roku 1969 jen polovina chatařů zná 

své sousedy.212 Dispoziční řešení chaty navíc ani neumožňovalo 

dlouhodobé návštěvy příbuzných či přátel. Naproti tomu 

chalupáři v určité míře vytvářeli dobré sousedské vztahy 

s místními obyvateli i mezi sebou navzájem. Tématu sousedských 

vztahů chalupářů se budu věnovat v samostatné kapitole. Na 

tomto místě jsem chtěla jen zdůraznit, že společenské vztahy 

chatařů a chalupářů se lišily, což bylo dáno jednak umístěním 

objektů, jejich prostorovou dispozicí a v neposlední řadě i zájmy 

chatařů a chalupářů. 

Chalupáři o chatáchChalupáři o chatáchChalupáři o chatáchChalupáři o chatách    

                                                 

211 Rozhovor s Markétou Věříšovou vedla Jitka Kybalová, duben 2009. 
212 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení … s. 57. 
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Během terénního výzkumu jsme se setkali s tím, jak se sami 

chalupáři striktně od chatařů odlišují. Chalupáři jsou na své 

chalupy pyšní, někteří dokonce chatami opovrhují a tvrdí, že 

chatu by nikdy nechtěli. Stejné názory se objevovaly i v časopisu 

Chatař. Například v rubrice „Pojďte s námi na návštěvu“ se 

čerstvého majitele chalupy, bývalého dlouholetého chataře, ptali, 

jestli se lépe cítí v chalupě než v chatě. „Chatu už bych nechtěl. 

Chalupa má v sobě něco zvláštního, osobitého, zabydlenějšího. 

Je tu klidnější, a přitom jakoby vzrušenější atmosféra - snad 

proto, že si tu představujeme dlouhou řadu osob, které v ní 

prožily za těch 150, možná i 170 let šťastné i nešťastné okamžiky 

svého života. O jejich osudech se už nedozvíme, chalupa na věky 

uchová své tajemství.“213 

Chalupáři vyzdvihují kouzlo a romantiku chalup danou jejich 

stářím a polohou. Pro některé chalupáře je důležitý pocit, že 

chalupa má svoji historii, genius loci. Jeden narátor našel na 

půdě své chalupy deník původního majitele z počátku 20. století, 

kde jsou zaznamenány všechny příjmy a výdaje tohoto 

chalupníka včetně koupě chalupy v roce 1908 za 800 zlatých.214 

Chalupáři často přirovnávají rekreační chatu k bytu v panelovém 

domě, i tak jim však přiznávají jisté kouzlo, které na ně samotné 

však nijak nezapůsobilo. 

To je asi tak, jako když bydlíte v paneláku, anebo když bydlíte 

v normálním domě, že jo. To nechci nějak shazovat nebo něco, 

ale jako samozřejmě, kdybych neměla kde bydlet, tak bych byla 

vděčná asi za ten panelák. Ale když jsem prostě chtěla chalupu, 

tak jsem sháněla chalupu. Chaty mají svoje kouzlo, určitě. Ale 

zase pro jiný typy, než jsem já. … Samozřejmě, jako svoje kouzlo 

mají i ty chatový kolonie, ale pro někoho jinýho. Svoje kouzlo má 

třeba oblast, kam se sjíždí trampové, který mají třeba hausbóty 

nebo jak se to jmenuje. To taky je úplně jiná atmosféra a má to 

pro ně určitě větší kouzlo a možná, že si to daleko víc užijou, než 
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někdo, kdo má nádhernou samotu a přijede na tu samotu. To 

jako je pravda. Ale jako já jsem chatu nikdy nechtěla.215 

Chalupa představuje pro chalupáře symbol určité stability, 

jedinečnosti a kvality. Zatímco chaty vnímají spíše kvantitativně a 

jako něco pomíjivého, jak je patrné ze slov, jimiž chatu hodnotí: 

bednička, kurník, provizórium.  

…nikdy jsem nechtěla chatu, ta chata mě nic neřikala, to je 

prostě bednička tak na přespání, ale ne na žití to teda ne.216 

V jiném rozhovoru se manželé doplňují: My jsme asi chatu 

v životě nechtěli, viď? Mně to vždycky odpuzovalo, takový …To ta 

chalupa je zase proti tomu milionová. - Ta chalupa má takovej 

přece jenom trošku jinej ráz, že relativně je to hezký a takový 

venkovský. - Je to sídlo, zatímco chata je nějaký kurník, člověk to 

považuje za provizorium.217 

…musím říct, že tady mám větší zázemí na té chalupě nebo mně 

to připadá, že to není provizorium. Já to vnímám jako svébytný 

dům. Tu chatu, tam to vždycky mám jako provizorium, i když 

dneska spousta lidí už přestavují ty chaty na trvalé bydlení. Pak 

možná to dostane jiný ten… Viděl jsem taky několik velice 

zajímavých projektů přestavěných chat a líbí se mi, ale mně ta 

chata vždycky připadala jako hrozně provizorní záležitost a pak 

by mně vadilo přece jenom to, že jsou v daleko větší 

koncentraci.218 

Nepřemýšlela [jsem o rozdílu chata chalupa], ale brala jsem to 

tak, že máme chalupu, v chalupě si můžu zatopit, uvařit a chatu 

jsem považovala jako za dřevěnou boudičku, kde teda si sjedu, já 

nevím, městskou dopravou, to znamená tady někde ty 

zahrádkářské kolonie nebo někam mimo, ale kde teda budu mít 

maximálně, ze začátku byly takové ty petrolejové vařiče, pak byl 

ten propan, kde si teda maximálně uvařím vodu na kafe, vodu si 

                                                 

215 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
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 Rozhovor s BT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
217 Rozhovor s JM a PM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
218 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
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odněkud donesu. Já jsem měla v hlavě takový rozdíl. Nevím, 

nedokážu jinak odpovědět.219 

Pocit soukromí byl pro chalupáře velmi důležitý. I když se 

společenským kontaktům nebránili, chalupu vnímali jako své 

výsostné území, prostor kde jsou svými pány. Dlouholetý 

chalupář, který má možnost jezdit i na chatu, srovnává: Já když 

vidím chatu, tak vidim kolonku, já si nemůžu pomoct…tam u 

Bláži nebo u Pavla, i když je to poslední chata u lesa, je to 

kolonka.Tam může být třeba parta lidí, který se nějak přátelí, 

nedej bože když jeden udělá něco a druhej něco jinýho a už ty 

dva jsou proti němu a ty vztahy se můžou narušit. A mně osobně 

vadí, když jsem tam a za celou sobotu a neděli tam je jenom 

hodina, kdy ti nehučí vrtačka, kdy neslyšíš sousedy. To je prostě 

úplně něco jinýho než chalupa, taky můžeš mít chalupu 

v zástavbě, taky to není samota. Já beru rozdíl mezi chalupou a 

chatou v prostoru, na chalupě máš celkově klid, zajdeš do 

lesa…tady jdeš do lesa a potkáváš procesí lidí. V tomhletom je 

zásadní rozdíl, si myslím. A co se týče lidských vztahů, když jsou 

lidi blíž k sobě, tak jsou vždycky horší vztahy, protože ti vždycky 

něco vadí a není člověk, kterýmu by něco nevadilo. Mezilidský 

vztahy na chatách jsou možná někdy horší než ve městě, protože 

tam si lidi viděj skoro do talíře a přes ten víkend se to ještě 

znásobí. Tam je třeba stará generace a přijedou přes léto mladý, 

tak nevíš, co se přes tejden stane. Jeden soused vylejvá ze 

žumpy splašky, místo aby to nechal odvézt fekálním vozem, tak 

to tam strašně smrdí. Takový věci tam můžou narušit vztahy, aby 

se tam člověk někdy bál chodit. Anebo třeba místní úřad vydal 

zákaz sekání o sobotách o nedělích tak to zase narušilo vztahy. 

Místní křičej, my si to můžem posekat v tejdnu, tak vy nám tady 

lufťáci nebudete to a lufťáci zase řvou, kdy my to máme sekat. To 

jsou třeba takový detaily. Ale rozhodně ten rozdíl je v prostoru, 

myslím, že v těch horách je to takový klidnější…220 

                                                 

219 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
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Chalupář z Plzeňska trávil prázdniny na chatě u prarodičů, na něž 

má velmi příjemné vzpomínky, přesto by si chatu pořídit nechtěl, 

protože chatové kolonie mu evokují sídliště. Opět se tu opakuje 

motiv boudy a zaznívá i srovnání chatových kolonií se 

současnými sídlišti tzv. podnikatelského baroka.  

… babička s dědou postavili barák v Pikovicích na Sázavě, tam 

byla taková posázavská stezka a ten vlak a teď ty boudy a ti 

trempové, to bylo úžasné. Tam jsem jezdil, trávil jsem tam 

prázdniny de facto pomalu do maturity, to bylo v 62. roce, to jsem 

tam byl celé prázdniny a na víkendy jsem tam jezdil taky. Ale to 

nebyly takové víkendy, jako jsou dneska. To se jelo v sobotu a 

v neděli zpátky. V sobotu se šlo do školy, i když teda jenom 

dopoledne. Takže tohle já znám důvěrně, ty boudy. - A nedal 

byste tomu přednost? - Ne, to je strašný. To je něco podobného 

jako ty sídliště těch, jak se tomu říká podnikatelské baroko. To je 

šílené, to je hrůza.221 

Pro chalupářku z Orlických hor bylo chataření nevýhodné v 

nedostatečném soukromí, ale na druhou stranu vyzdvihovala 

společenský život chatařů, který podle ní chalupáři ne všude 

mají. 

No to jsem uvažovala [o rozdílu mezi chatou a chalupou], já si 

myslím, že to je dost rozdíl, že strašně záleží na tom místě, kde to 

je. Něco jinýho jsou takový ty chatařský kolonie někde 

v Černošicích, potom ti známí, ti to měli na tý Lužnici, tam taky ty 

chatky byly tak jako blízko u sebe, že si ti lidé viděli pomalu do 

oken. Tam byly záchody někde ve stráni, protože to nesmělo bejt 

u tý řeky, takže každej viděl, když někdo šel na záchod, ale zase si 

myslím, já jsem si vždycky říkala, že to je hrozný, že mi to 

připadá, že ty lidi tam jsou jako blízko sebe, že tam není 

soukromí, ale zase to má asi ty výhody, že tam je ještě větší 

parta, je to zase jinej styl, že hrajou třeba volejbal a nějakej sport, 

tak jako zase to asi má něco do sebe. Nebo záleží na tom, jestli je 

to u řeky nebo myslím, že úplně něco jinýho je, když třeba je to 

                                                 

221 Rozhovor s Prokopem Šourkem vedla Hana Zimmerhaklová, červenec 
2009. 
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chalupa uprostřed vesnice, kde jsou ti starousedlíci a ten 

chalupář je tam vlastně sám, to nějak mi přijde takový úplně, 

nevím. Jestli už jste takhle někoho taky zpovídala, kdo měl takhle 

chalupu uprostřed vesnice. Ale tady to prostě, že jsme chalupáři, 

že jsme parta. Ale zase ne tak jako těsná, jak je to někde v těch 

chatařských koloniích.222 

Chalupář z Jizerských hor ve zkratce vystihl nejdůležitější rozdíly 

mezi chatařením a chalupařením: větší vzdálenost chalupy od 

místa trvalého bydliště, koncentraci ostatních rekreantů, 

manuální práce na chalupě a její finanční a časová náročnost.  

Co jsem to teďka zamluvil, jo chaty chalupy. Hlavně ty kilometry, 

protože ty lidi řeknou, já nebudu jezdit hodinu a půl támhle. Mě 

by to nebavilo, kouknout se z okna a vidět, co tam sousedka vaří. 

Spíš, tady vyjde člověk ve spodkách nebo v noční košili ven, 

nikdo vás nevidí a má větší soukromí. A to je třeba taky teď, 

bydlíte v Praze, bydlíte v paneláku, bydlíte v nějakým domě, kde 

je x lidí a chcete se trošku od nich oprostit a bejt někde ve svým. 

Třeba udělat si ohýnek a píct si buřty. Ale říkám, k tomu 

chalupaření je potřeba, aby v člověku něco bylo. Jednak na tom 

ztrácíte čas, druhej vám třeba řekne, že to může strávit 

příjemnějc, což má teda pravdu, ale relativní. A na druhý straně si 

myslím, že to jsou finance, protože když chcete, aby ta chalupa 

aspoň trošku vypadala, tak do toho musíte dát nějakou korunu. A 

zase kdyby jste tu korunu nedal a koukal na tu chalupu, že vám 

támhle něco opadává.223 

Narátor navíc uvedl, že v člověku „musí něco být“, aby mohl 

chalupařit. Tento pocit určité nadřazenosti chalupářů prosakuje 

ve vyprávěních i jiných chalupářů. Je fakt, že chalupáři se 

většinou hodnotí pozitivněji jako zachránci chalup. Ale jak 

poznamenává Duffková, v současnosti tomu už tak zdaleka není, 

                                                 

222 Rozhovor s Danou Pečenou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
223 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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„protože na řadě míst jsou vidět tendence ke splývání chataření a 

chalupaření. Je pak těžké říci, že toto je chata a toto chalupa.“224 

Také v našem souboru se objevují chalupáři, kteří se chápáním 

svého druhého domova blíží spíše chatařům. Jejich snem však 

bylo vlastnit rekreační objekt na horách, z čehož vyplynulo, že si 

musí postavit chalupu, i když po ní nijak zvlášť neprahli: Nám by 

bejvala stačila montovaná, jenže to se tady nepovolilo.225 Horská 

krajina často evokuje klasické roubené chaloupky, těžko si v ní 

představíme montovanou chatu. A jiná chalupářka dokonce 

několikrát v rozhovoru mluvila o nemovitosti jako o chatě. Tyto 

dvě rodiny se od ostatních chalupářů liší tím, že si postavili 

chalupu novou na původních základech, jejich původní motivace 

byla jiná a také jejich trávení volného času je jiné než u 

„klasických“ chalupářů. 

Někteří chalupáři pohlížejí na chataře jako na lidi, kteří 

vlastnictvím chaty předvádí své postavení. Tato kritika míří jen do 

„vyhlášených“ rekreačních oblastí. Narátor v následující ukázce 

má navíc zkušenost s chataři-chalupáři, kteří postavili chatu-

chalupu novou na základech bývalé usedlosti. Tento typ můžeme, 

stejně jako v předchozím případě, zařadit mezi tzv. rekreační 

domky.  

Tam nějak mi nepřipadá, že by se dělaly rozdíly jako mezi 

chatařem a chalupářem, protože vyloženě rekreační chatařská 

oblast, kde jsou opravdu takový ti trošku jako paďouský chataři 

nebo já nechci říct paďouský, ale takoví ti chataři trošku až 

snobský, tak to jsou Pastviny. To je něco podobnýho třeba jako 

Slapy, jo? Taková oblast vyloženě chatařská, kde se předvádí 

jeden před druhým mnohdy svýma majetkama nebo svýma 

autama nebo já nevim, čim. Kdežto tady ti chataři, o kterých já 

mluvím, tak těch je pár, kterým to povolili nějak postavit na těch 

horách, protože tam se moc nepovolovalo, ale buďto to postavili 

                                                 

224 Přepis rozhovoru s Janou Duffkovou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 
chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8.4.2008]. 

225 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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na pozemku třeba bejvalý chalupy, která spadla nebo prostě 

vedle na pozemku svých příbuzných, vedle chalupy někde a 

říkám, jednak jich není moc a jednak mi připadá, že jsou všichni 

takoví jako skoro stejný, no. Nejsou tam nějaký moc velký rozdíly 

v povahách nebo v těch požadavcích.226 

Ne všichni narátoři v našem souboru však byli zarytými chalupáři. 

Rodina narátorky z Chomutovska vlastnila chatu i chalupu a 

narátorka viděla rozdíl v ročním období. Chata byla určena pro 

letní pobyt, na zimu to tam podle slov narátorky nebylo 

připravené a v zimě využívali chalupu, kde měli možnost lyžování. 

Raději vzpomíná na pobyt na chatě: 

[Chata byla] malinká. Když to [rodiče] stavěli, začali to stavět 

v 54. roce, takže mně bylo 6 let, takže si matně pamatuji ten srub 

v tom Radenově a tohle stavěli čtyři chaty z chomutovské 

Poldovky. Takže to byly jako dvě dvojchaty. Byla to vlastně 

veranda a jedna místnost. Záchod byl v lese, je dodneška v lese, 

ale bylo to tam hrozně příjemné. Krásný rozhled z verandy na 

řeku a na skály a v dálce kopec se zříceninou hradu. Když by to 

člověk namaloval, tak se řekne, že je to kýč a že si vymýšlí, ale 

tam to tak krásné je. Takže jsme jezdili tam i tam. Já teda radši 

k té řece.227  

Pro některé chalupáře prostě rozdělení na chaty a chalupy 

nehrálo žádnou roli, i když si byli vědomi nějakých rozdílů, oni 

sami to nerozlišovali, protože jim to nepřipadalo důležité.  

Ne, pro mě je to furt stejné [rozdíl mezi chatou a chalupou]. Já 

sice vím, že třeba chata je obyvatelná jenom část roku nebo jak 

se to bere, chalupa je celoroční, ale nikdy mně to, jako prostě pro 

nás to byla chata, chalupa. Jak jsme řekli, tak to bylo prostě. 

Jestli jsme chtěli mluvit dýl nebo chata, chalupa, to máš jedno. 

Ne, mně to nepřijde, my jsme to brali, prostě jsme tam jezdili. My 

jsme jezdívali na chalupu. Je pravda, že jsme říkali, že jsme jezdili 

                                                 

226 Rozhovor s Antonínem Tomanem vedla Eva Skálová, leden 2008. 
227 Rozhovor s Kamilou Doskočilovou vedla Petra Schindler, červenec 2009. 
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na chalupu nebo jsme jezdívali k babce. Ale nějaký rozdíl v tom, 

vím, jaký je, ale …228 

Někteří chalupáři vnímali rozdíl mezi chatou a chalupou hlavně v 

možnosti trávit na chalupě volný čas i v zimních měsících. … já 

ten hlavní rozdíl vidím v tom, že ta chata víceméně slouží opravdu 

jenom k té letní rekreaci. Většinou to bývají takové dřevěné 

stavby a ne moc zařízené třeba na zimní období, že to je vyloženě 

na to léto. Jet na chatu. V tom vidím takový ten hlavní rozdíl. Ale 

zase má to samozřejmě i svoji takovou atmosféru, kdy to dřevo 

krásně voní, praská v noci, ale jak říkám, podle mě ta chata je 

víceméně na takové ty letní víkendové pobyty. Eventuelně 

důchodci, když si tam protáhnou to léto do září, ale pak se 

zazimuje a jede se domů. Kdežto chalupa může mít celoroční 

provoz.229 

Rozdílem mezi rekreační chatou a chalupou se ze svého 

odborného hlediska zabývají také architekti. Například Anna a 

Alex Kadlecovi se už na konci 60. let zajímali o rekreační chalupy 

a jejich stavební úpravy. Několika chalupářům položili seznam 

stejných otázek, hned ta první mířila k rozhodnutí, proč si pořídili 

chalupu a ne chatu. Dotázaní odpovídali podobně jako naši 

narátoři. Chalupa má historii, půvab, kouzlo; staré chalupy jsou 

hezké; v chalupě se dostavuje pocit domova, zabydlení ve 

vesnici, v krajině; chaty nejsou sympatické, je to hotová 

záležitost; chalupa má větší prostorové možnosti; chata je 

provizóriem; chalupa se dá upravit i na trvalé bydlení do penze 

apod.230 

Na chataření je často pohlíženo velmi kriticky jako na „nešvar 

hyzdící krajinu“. Nezbývá než souhlasit se Zapletalovou, že „v 

porovnání se současnou likvidací krajiny průmyslovými zónami, 

                                                 

228 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
229 Rozhovor s Renatou Kuttlerovou vedl Pavel Mücke, červenec 2009. 
230 KADLEC, Alex – KADLECOVÁ, Anna: Rekreační… s. 63-186. 
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reklamami a shluky staveb podnikatelského baroka byla invaze 

chatařů téměř neškodná.“231    

ShrnutíShrnutíShrnutíShrnutí    

V této kapitole jsem se snažila vymezit zásadní rozdíly mezi 

chalupařením a chatařením. Jedná se vlastně o dvě různé formy 

rekreace, které se v určitých bodech překrývají (především 

potřeba přírody, dále rekreace s dětmi, aktivní a pasivní 

odpočinek). Chalupaření se rozvíjelo za jiných okolností a 

podmínek než chataření, které jim vtiskly specifický ráz. 

Chalupáři pomohli zachovat památky lidové architektury i 

obyčejná vesnická stavení a o víkendech a dovolených se snažili 

sžít s venkovským prostředím. V chatových osadách se na 

jednom místě kumuluje větší počet lidí z měst a vytváří tak 

jakousi nápodobu městské prostředí. Hlavní rozdíl mezi 

chalupařením a chatařením vidím právě v umístění objektů 

v prostoru, které se následně odráží v dispozici chalupy či chaty 

a v konečném důsledku v samotném způsobu života chalupářů a 

chatařů.  

Odlišnosti mezi chatařením a chalupařením jsou patrné i 

z hlediska architektonického, urbanistického a krajinářského. 

Chaty se většinou sdružují do větších kolonií, a jejich hustota 

potom může v krajině vypadat rušivě. Chatařské osady někdy 

působí dojmem malého sídliště nebo venkovem městského typu, 

odkud paradoxně někteří obyvatelé utíkají. Chalupy jako původní 

venkovská stavení jsou většinou součástí obce a jestliže stojí ve 

volné přírodě, svým koloritem přirozeně zapadají do místní 

krajiny, neboť jejich dávní stavitelé respektovali přírodní 

podmínky a členitost terénu.  

Samozřejmě že najdeme bezpočet chat, které jsou 

architektonickým skvostem a okolní prostředí nijak nenarušují a 

naopak chalupy, které nemilostivě odrážejí špatný vkus svého 

majitele. Je fakt, že živelná výstavba chat mnohde vedla 
                                                 

231 ZAPLETALOVÁ, Veronika: Chatařství. … s. 260. 
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k poškození přírodního prostředí, ke znečištění půdy a vody, a 

proto se už od 60. let jejich výstavba regulovala. Vládním 

usnesením č. 283/1971 se začalo podporovat rekreační využití 

stávajícího bytového fondu nestřediskových obcí, tj. chalupaření 

a výstavba rekreačních domků. Mnoho lidí se v této době 

soustředilo spíše na získání staršího objektu z dochovaného 

vesnického fondu, které postupně adaptovali na rekreační obydlí. 

Časopis Chatař, který vycházel od roku 1969, se na obálce 

každého čísla prezentoval jako „Časopis pro chataře a majitele 

rekreačních chalup“. Postupem doby se více věnoval 

chalupářské tématice, která začínala být více v kursu. Ještě 

v roce 1970 ale jedna čtenářka psala: „My chalupáři vítáme, že na 

nás nezapomínáte. Není správné, že chataři se časopisu dožadují 

jen pro sebe, vždyť obojí - chata i chalupa slouží ke stejnému 

účelu - k rekreaci. Je proto velmi sobecké činit si nárok na 

časopis, který by měl sloužit oběma. My si přečteme se zájmem 

všechno, jak se říká od A až do Z a všechno se nám líbí. Proto na 

nás chalupáře nezapomínejte.“232 I z této krátké ukázky je vidět, 

jak chalupáři a chataři sami sebe rozlišovali, a co si o sobě 

navzájem někdy mysleli. Někteří chalupáři se vžívali do role 

„zachránců chalup“ a dávali najevo jistou nadřazenost a 

správnost svého počínání. 

Chalupáře můžeme chápat jako udržovatele původní venkovské 

architektury a zároveň jako „estetické naivky domnívající se, že 

zeď ověšená kdejakými kolesy kdysi dávno odpadlými od 

žebřiňáků a prastarými valchami doplněnými čerstvě 

nalakovaným trakařem nenuceně sloužícím jako květinový stolek 

dodává jejich víkendům rustikální autenticitu a jejich chalupě 

uměleckou hodnotu.“233 Někteří chalupáři se snažili provozovat 

„prostý venkovský životní styl“, který existoval spíše už jen v 

jejich představách. Nebo můžeme narazit na chalupáře, kteří si 

na chalupě vybudovali skutečně druhý domov, v němž našli nejen 

                                                 
232

 Chatař 2/70, s. 29. 
233 DUFFKOVÁ, Jana: První a druhý domov… s. 29. 
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odreagování od městského způsobu života, ale také svůj vlastní 

prostor. 

„My jsme však v naší chalupě našli druhý domov. Tomu 

přizpůsobujeme prostředí, aby objekt odpovídal našim potřebám, 

představám a hlavně tomu, že jsme tři a všichni tam máme svoje 

místo, které v pražském bytě nemáme a ani mít nemůžeme. Se 

synem, vědeckým pracovníkem, jsme si v chalupě zařídili 

pracovny. Po dvanácti letech jsem si vytvořil ideální místo, kde 

mohu dělat veškeré práce. … A hlavně každou sobotu a neděli 

mám absolutně čistý čas pro tvůrčí práci.“234 

Chataře můžeme vidět jako aktivní kutily věnující se užitečným 

koníčkům, anebo jako lidi, kteří při budování svého obydlí neumí 

potlačit bujnou fantazii. Na jedné straně se chataři v chatové 

osadě uzavírají před okolním světem, na straně druhé tu vytvářejí 

osobité společenství, v němž mohou aspoň dočasně změnit svoji 

identitu. 

Co se týče sousedských vztahů, pozorujeme mezi chataři a 

chalupáři určité rozdíly, které jsou dány již polohou objektu. V 

chatařských koloniích spolu do kontaktu přicházeli jen chataři, 

často zde vznikaly osadní výbory, které se staraly o pořádek v 

osadě, vydávaly různé vyhlášky například o dodržování nočního 

klidu. „Chatové kolonie jsou víceméně umělým uskupením staveb 

a lidí bez přirozených sousedských vazeb, jejímž principem byla 

od pradávna sousedská výpomoc.“235 Mezi chataři mnohde 

existuje stejná anonymita navzdory fyzické blízkosti chatařů, 

jakou známe z měst, hlavně z panelových sídlišť. Paradoxem tak 

je, že lidé odjíždějí z města, aby si odpočinuli od velké 

koncentrace lidí, ale znovu se v ní ocitají.  

Chataři a chalupáři tedy nejsou homogenní skupinou. Pokud se 

však na chataře a chalupáře díváme z pohledu majoritní kultury 

                                                 

234 TAUSSIG, Pavel: O filmových chalupách. In: Knihovna Květy, č. 42/1980, s. 
53. 

235 LIBROVÁ, Hana: Láska ke krajině. Brno: Blok, 1988, s. 33. 
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jako na subkulturu, pak můžeme najít některé společné prvky, 

které je odlišují od ostatní populace. 
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Město vs. Venkov Město vs. Venkov Město vs. Venkov Město vs. Venkov –––– sousedské vztahy sousedské vztahy sousedské vztahy sousedské vztahy    

    

Během 2. poloviny 20. století se značně proměnil charakter 

vesnice. Došlo ke strukturální změně obyvatelstva vesnic a navíc 

k silnému pohybu vesnických obyvatel do městských sídlišť, 

odcházela zejména mladá a střední generace. Podle sčítání lidu z 

roku 1970 bydlela ještě téměř polovina obyvatel ČSR ve 

vesnických obcích, zatímco v 80. letech žila na vesnici už jen 1/3 

obyvatelstva. Pro vesnické společenství byla charakteristická 

relativně značná příbuzenská propojenost a silná sociokulturní 

funkce příbuzenství. Díky poměrně velkému úbytku venkovského 

obyvatelstva se však příbuzenské vazby oslabovaly a docházelo 

tak k individualizaci příbuzných z bytového hlediska. Tím pádem 

vzrůstal tak podíl cenzových domácností tvořených jen jednou 

osobou. V roce 1980 bylo z celkového počtu obydlených bytů ve 

venkovských obcích ČSR takových bytů asi 12,5%.236 Nejvíce 

stárlo obyvatelstvo v obcích do 500 obyvatel, staří lidé zde často 

dožívali bez příbuzenského zázemí. Vesnice přestávala být 

uzavřeným lokálním společenstvím, do kterého se někde bez 

problémů, jinde s určitými problémy integrovali příslušníci 

městské populace, kteří na vesnici získali chalupu a začali ji 

využívat jako tzv. druhé bydlení. Podle Mrkosové byla 

bezproblémová integrace chalupářů podmíněna „citlivým a 

aktivním přístupem ke způsobu života vesnice, k životnímu 

prostředí a jeho zlepšování.“237 Chalupáři se nejvíce zabývají 

manuální činnosti na obydlí a pozemku, spíš výjimečně se 

účastní nějaké veřejně prospěšné činnosti, ale i tak přinášejí do 

venkovské lokality řadu prvků městského způsobu života včetně 

odlišných vzorků chování a hodnotových orientací.238 V daleko 

větší míře, než v jaké dochází ke změně v činnostech, dochází ke 

změně prostředí – v němž často lidé provozují podobné činnosti 

jako ve městě.239 I když se chalupáři snaží vymanit z městského 

                                                 

236 VALÁŠKOVÁ: Česká vesnice po roce 1945, Praha 1987, s. 17. 
237 MRKOSOVÁ: Česká vesnice po roce 1945, Praha 1987, s. 22. 
238 MAŘÍKOVÁ: Česká vesnice po roce 1945, Praha 1987, s. 84. 
239 LIBROVÁ, Eva: Volný čas obyvatel sídlišť v ČSR. Praha, Výzkumný ústav 
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stereotypu, pokud mají ve svém volném čase možnost volby, 

zůstávají většinou v zajetí svých každodenních zvyklostí. Příchod 

městských obyvatel do původně zemědělských obcí každopádně 

změnil charakter způsobu života a kultury vesnice i jejich funkcí. 

Ve vesnicích převládalo bydlení v rodinných domcích, což 

potřebu sekundárního bydlení, typickou pro městskou populaci, 

neutralizovalo. Obyvatelé velkých měst, lidé žijících v bytech jsou 

mnohem častěji majiteli chaty či chalupy než vesničané a 

majitelé rodinných domků. 

V této kapitole se zaměříme na problematiku vzájemného 

ovlivňování venkova a města, k němuž díky chatařům a 

chalupářům docházelo. Budou nás zajímat sousedské vztahy ze 

dvou rovin pohledu. Jednak to bude otázka, jaké vztahy měli 

chalupáři mezi sebou navzájem a za druhé jaké vztahy panovaly 

mezi chalupáři (tzv. Pražáci nebo lufťáci) a místními usedlíky (tzv. 

domorodci). 

Pokud se věnujeme otázce sousedských vztahů, je v tomto 

případě nutné odlišit chataře a chalupáře. Již fakt, že chaty a 

chalupy slouží svým rekreačním účelům v odlišném místě, 

zásadně ovlivňuje i následné společenské vazby rekreantů (viz 

kap. 5.3.). 

    

Sousedské vztahy mezi chalupáři a místnímiSousedské vztahy mezi chalupáři a místnímiSousedské vztahy mezi chalupáři a místnímiSousedské vztahy mezi chalupáři a místními    

Jak již bylo řečeno, chalupy se vyskytují většinou v intravilánu 

obce, nějaké vzájemné kontakty s místními obyvateli vesnici jsou 

tedy nasnadě. V této souvislosti můžeme hovořit o 

ambivalentních pocitech z obou stran. Dalo by se říct, že čím 

déle lidé chalupaří na určitém místě, tím více je místní lidé 

„berou“. Nejsnadnější bývá v tomto ohledu situace, kdy má 

chalupář ve vesnici nějaké příbuzenské vazby. Například podle 

etnografického výzkumu uskutečněného na Železnobrodsku 

bývá se zapojením rekreantů do sousedských vztahů problém, 

„tzv. Pražáci jsou považováni za mohovitější, naduté a v obcích 

většinou za zbytečné, jiná je situace, má-li rekreant v místě 

                                                                                                                          

výstavby architektury, 1986, s. 121. 
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příbuzné.“240 

Ani ne, teď už ne [nedělají se rozdíly mezi místními a chalupáři], si 

myslím jako. Podle mě je to takový, ono se to prolnulo taky tak, 

jak mně se tady dcera vdala, tak mě berou pomalu jako místního, 

že jsem její táta. A takových lidí je tady jako víc, co tady jako se 

to tak prokřížilo.241 

Řada chalupářů jezdila na chalupu již v dětském věku, velmi 

často zde chalupáři trávili prázdniny u prarodičů. Jakmile začali 

tito lidé využívat chalupu jako tzv. druhé bydlení, většinou neměli 

s vesničany problém. Mnohdy se už totiž sami považují za místní. 

Dlouholetí chalupáři, kteří se s místními obyvateli přátelí 

odnepaměti, jsou usedlíky dokonce někdy označováni za 

„domorodce“ a místní je dávno neberou jako „lufťáky“. Tito 

chalupáři tedy neměli problém zapadnout do místního prostředí. 

Někteří dokonce hovoří o tom, že zde zapustili kořeny.  

Čili my jsme tam jako domácí. My se tam se všemi taky známe, 

víceméně jsme tam se všemi vyrůstali, všichni sousedi jsou 

kamarádi.242 

Narátoři, kteří jezdili na chalupu odmalička, byli veskrze místními 

obyvateli přijímáni pozitivně, ale například jejich partneři-nově 

příchozí si museli respekt teprve vybudovat, resp. odpracovat: 

Jinak, co se týká sousedských vztahů, tak je to úžasné. … oni mě 

vlastně znali skoro všichni ti sousedi jako malou holku odmalička, 

takže mě tak neberou, ale toho mého přítele, tomu nejdřív říkali: 

„Á, Pražák!“ Ale když viděli, že se má k dílu, tak ho začali brát 

jako sobě rovnýho. Že teda ne jenom lufťák, Pražák, ale že umí i 

pracovat.243 

Nejčastěji se chalupáři s místními obyvateli setkávali v hostinci a 

obchodě. Hostinec hrál jednoznačně prim, jednodušeji se tu 

překonávají komunikační bariéry. To platilo jak pro vztahy mezi 

chalupáři, tak mezi „lufťáky“ a „domorodci“. Chalupáři zde často 

sbírali užitečné informace týkající se stavebních úprav a také tu 
                                                 

240 KIRSTEN: Úloha tradice při vytváření stabilizované vesnické společnosti, 
Praha 1988, s. 17. 

241 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
242 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
243 Rozhovor s Renatou Kuttlerovou vedl Pavel Mücke, červenec 2009. 
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snáze sháněli „odborné pracovní síly“. Ve vzpomínkách našich 

narátorů jednoznačně dominuje hospoda nejen jako místo 

setkávání, ale také jako místo kde je možné dohodnout jakoukoli 

sousedskou výpomoc především při nutných rekonstrukcích 

chalup. Jedna narátorka vnímala fakt, že její manžel nechodil do 

místní hospody moc často, jako příčinu toho, že nebyli usedlíky 

tak dobře přijati, jak by si bývali přáli: 

Ale říkám, byli lidi, kteří zase o velikonocích, holce bylo pár let, 

chodila s pomlázkou a ten soused jiný stál na kopečku a: „Jani, 

tady jsi ještě nebyla!“ A měli připravené pytlíky s vajíčky a 

s perníky, prostě to je všechno o lidech. Ale fakt je ten, pro 

většinu jsme byli ti lufťáci, což mně vadilo. Potom byla ta věc, že 

můj muž nechodil týden co týden do hospody. Fakt je ten, že 

jsme byli ošizeni, protože v hospodě se uzavíraly různé takové 

kšefty, ale ani nás tím pádem tolik nepřijali. Uzavíraly se kšefty 

jenom v hospodě.244 

Chalupář z Jizerských hor si dobře uvědomoval, že v hospodě 

zařídí, co bude potřeba: 

Ty vztahy, starý dobrý přísloví je, že všechno se vždycky sehnalo 

v hospodě, což je teda pravda, protože v hospodě se vždycky 

sehnalo všechno možný a u toho piva je to vždycky takový 

volnější, ten ti řekne támhleto a tenhle tohle a takhle.245 Stejně i 

další narátorka: Zapadli jsme, teda nejlepší je jít do hospody, 

víte? V hospodě se dělají nejlepší tohleto, já jsem šla teda na ten 

národní výbor, tam byl tehdy nějakej místopředseda Hrubeš a tak 

jsem za ním šla, s ním jsem vyřizovala všechny ty formality a šla 

jsem k němu na poradu, koho bych tam mohla v tý vsi jako 

oslovit, aby nám jako pomohl. A on mně dal několik typů. A tak ty 

teda vyšly. A pak jsme šli vždycky, když jsme něco potřebovali, 

tak jsme šli s Martinem do hospody a tam jsme někoho našli. To 

je známý, že v hospodě prostě člověk vždycky najde řemeslníka 

nebo nějakýho pomocníka.246 

Také další narátorka zmiňuje v souvislosti se sousedskými vztahy 
                                                 

244 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
245 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
246 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
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kladnou funkci hostince: Sousedské vztahy já mám velmi dobré, 

protože já mám ráda lidi, ráda jdu do hospody, protože 

v hospodě se vyřeší vždycky všechno důležité a vlastně už tam 

jezdíme dlouho.247 

Venkovští obyvatelé se občas dívali na chalupáře jako na blázny 

z měst, kteří se o víkendech lopotí na starých ruinách. Také 

vesničané nezřídka využívali dovolené kromě práce na vlastních 

polích i k práci na jejich rodinných domech. Při výzkumu na 

slovenském venkově se Kandert setkal ještě s druhým typem 

vnímání dovolené, a sice že venkované si ji často nechali 

proplácet, chápali ji jako jev spojovaný s životem ve městě.248 

Někteří chalupáři nadšeně holdovali staromilskému stylu a snažily 

se chalupy zachovat v původním stavu, zatímco místní usedlíci 

své domy spíše modernizovali. V některých lokalitách však došlo 

vlivem chalupářů k názorovému posunu místních obyvatel na 

úpravu jejich domů. Na tuto skutečnost narazila ve svém 

výzkumu i Librová: Původní zcela jasný projekt: „až budu 

opravovat fasádu, udělám brizolit a dám tam troják“ je dneska 

poněkud zproblematizován. Takový vesnický majitel domku s 

původními historickými prvky v Pavlově už – především zásluhou 

svého souseda-chalupáře – ví, že v tak renovovaném doku bude 

sice mít o něco více světla a bude mít s opravami na pár desítek 

roků pokoj, ale na druhé straně že o něco přijde, že jeho stará 

fasáda má hodnotu, která by se už ničím nedala nahradit.249 

Na druhou stranu právě při práci na adaptaci chalupy místní 

usedlíci často vypomohli přímo prací nebo aspoň radou a 

zkušenostmi a mnohdy ocenili snahu městského člověka 

proniknout do řemeslných prací. Jiní venkované zase pohlíželi na 

chalupáře jako na Pražáky, kteří mají peníze a mohou si dovolit 

druhý byt. Aspoň někteří chalupáři to tak cítili. 

Vzájemná důvěra a nedůvěra mezi městem a venkovem je velmi 

dobře zřetelná na příkladě chalupářů. Typické bylo označení 

                                                 

247 Rozhovor s Markétou Věříšovou vedla Jitka Kybalová, duben 2009. 
248 KANDERT, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 

šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha 2004, s. 144. 
249 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení, … s. 58. 
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jakéhokoli návštěvníka vesnice za „Pražáka“. Lidé z města žili v 

naprosto jiném světě než lidé na vesnici, což je mohlo odcizovat. 

Chalupáři někdy hovoří o tom, že měli s místními dobré vztahy, 

občas si vzájemně vypomohli, ale v podstatě si s nimi neměli co 

říct. Podle Blažka je u nás jistá nedůvěra venkova a města dána 

násilnou kolektivizací a budováním střediskových obcí, což mělo 

původně přispět k sbližování města a venkova.250 Domnívám se, 

že tato okolnost hraje jen menší roli ve vztazích vesničanů a 

obyvatel měst. Hlavní důvod této nedůvěry spatřuji v rozlišných 

lidských postojích a zkušenostech. Tím, že je u nás tak rozšířená 

tradice druhého bydlení na venkově, mohou se bariéry postupně 

překonávat a někde se tak opravdu už delší dobu děje. V 

některých případech jsou styky se sousedy dokonce častější a 

pevnější než v místě trvalého bydliště. 

Místní obyvatelé se velmi často podíleli na rekonstrukcích 

rekreačních objektů chalupářů. Mnozí chalupáři přiznávají, že bez 

jejich pomoci by stěží zvládli chalupu opravit. Je samozřejmostí, 

že jejich pomoc byla patřičně finančně oceněna. 

A my měli tu kliku, že jako soused byl řemeslník po všech 

stránkách, nebyl asi vyučenej, ale víceméně jako zedník okoukal 

všechno od táty, tak jsem v podstatě všechno okoukal a mohl 

jsem se naučit. Ani jsem se nikdy nepouštěl do něčeho, co jsem 

nevěděl, tak jsem se vždycky zeptal. Je fakt, že on byl teda 

nejblíž a bez něj by se to těžko takhle dalo dohromady. Já jsem 

mu tehdy platil, to byla tehdy 30 korun na hodinu tak jako obecní 

pravidlo, když řeknu, kolik jsem tehdy platil, tak se tomu každej 

usmál. Je fakt, že oni to zase poctivě vyúčtovávali, co se udělalo, 

měl jsem to napsaný a oni se teda neflákali nikdy, ale je fakt, že 

sám bych to takhle nepostavil.251 

Odhaduje se, že hodnota melouchů jen při stavbě domů, chat a 

chalup dosáhla ročně výšky 3 miliard Kč. Celkově se pololegální a 

nelegální příjmy z melouchů odhadovaly na 6 miliard Kč ročně.252 

Na přelomu let 1983/84 provedl Federální statistický úřad 

                                                 

250 BLAŽEK, Bohuslav: Venkov města média. Praha, Slon 1998, s. 96–98.  
251 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
252 KALINOVÁ, Lenka: K sociálním dějinám … s. 59. 
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mimořádné šetření, z něhož vyplynulo, že lidé raději využívají 

služeb soukromníků než organizací, protože řemeslníci často 

pracovali rychleji, kvalitněji a levněji.253 

Ovlivňování mezi „lufťáky“ a „domorodci“ je samozřejmě 

oboustranné. Často mezi chalupáři a místními usedlíky fungovala 

jistá reciproční výměna. „Domorodci“ pomáhali chalupářům s 

řemeslnými pracemi a chalupáři zase na druhou stranu nabízeli 

služby v rámci své profese anebo vesničany zásobovali nějakým 

nedostatkovým zbožím. 

Ta vesnice je poměrně uzavřená, v podstatě až s tou rekonstrukcí 

tam došlo k tomu, že já dost osobně jsem se dost sblížil s jedním 

sousedem, kterému pomáhám řešit některé právní otázky a on 

zas přispívá svou pracovitou rukou při stavebních pracích na té 

chalupě…254 

Pokud se chalupář aktivně zapojil do dění ve vesnici, většinou 

pak neměl problém do místního společenství zapadnout. 

No, ze začátku to bylo takový horší. Oni jako byli [místní 

obyvatelé] takoví jeden čas, to je moje a támhleto, ale postupem 

času se to jako všechno …, tak mě vzali a úplně jako bez 

problémů, protože jsem chodil pomáhat i na ty brigády různý, 

když se tady dělala voda a plyn, tak na všechno jsem chodil. 

Cokoliv jako, vlastně jsem i u hasičů místních tady teď, protože 

tady veškerý akce táhnou hasiči, že jo, co si budem vykládat, na 

vesnici, tam jiná organizace není.255 

Někteří narátoři nevzpomínají na sousedské vztahy s místními 

obyvateli rádi, jedna chalupářka třeba přičítala problémy 

komunistickému založení vesnice. 

V 70. a 80. letech ty sousedské vztahy byly opravdu těžké. Vlastně 

se to táhne až doteď, protože to byla vesnice komunistická a byl 

tam veliký antagonismus, každý vlastně věděl, co je jeho. I když 

to teda bylo v tom družstvu nebo to bylo těch Státních lesů, tak 

každý věděl, co je jeho.256 

                                                 

253 Tamtéž. 
254 Rozhovor s Vladimírem Klabanem vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
255 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
256 Rozhovor s Jitkou Kybalovou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
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Vztahy mezi chalupáři navzájemVztahy mezi chalupáři navzájemVztahy mezi chalupáři navzájemVztahy mezi chalupáři navzájem    

Chalupáři se také pravidelně stýkali s jinými chalupáři ze stejné 

vesnice či blízkého okolí. Z rozhovorů s našimi narátory vyplývá, 

že se s ostatními chalupáři seznámili až ve vesnici, kde měli tzv. 

sekundární bydlení, většinou se neznali z místa trvalého bydliště.  

Ale vlastně jsme se poznali tam, protože pro ty Pražáky 

samozřejmě to není daleko. Já ani nevím, jestli jsme se znali 

z Prahy, ale myslím si, že ne. Myslím, že se tahle velká parta 

seznámila tam, protože za prvé k Hlaváčům jezdilo hodně 

známých a on taky jeden čas závodil na lyžích, Večerkovi oba 

dobře lyžovali a on měl hodně známých, tak za ním jezdila parta. 

Tam se kolikrát sešlo moře známých lidí, samých Pražáků, u 

Hlaváčů taky, tak nás byla třeba parta dvaceti, pětadvaceti lidí, to 

jsme táhli dva dny, ale to ještě neměl nikdo děti.257 

I přes rozdílné zázemí, profesi či politické názory, se z městských 

lidí díky stejné zálibě v chalupaření stávali mnohdy přátelé. 

Narátoři se zmiňovali o tom, že se díky chalupaření seznámili se 

zajímavými lidmi a během let se s nimi v různé míře setkávali. Ti, 

kteří vlastnili chalupu už od 50. let 20. století, vzpomínali, jak se 

dříve scházeli, jednalo se totiž vyloženě o společenskou 

záležitost: Jako něco se na tom udělalo, ale tenkrát se od tý 

chalupy zase až tak moc nečekalo, že tam člověk bude mít kdo ví, 

jaký komfort a spíš v těch prvopočátcích to bylo takový, že ti lidé 

se spíš spolu stýkali, že spíš to byla taková společenská 

záležitost, chodilo se na výlety, dělaly se táboráky a nebralo se to 

jako budování nějakýho majetku. To až později.258 

Chalupáři si vyměňovali zkušenosti, které nasbírali při opravách 

svých stavení a občas spolu trávili chvilky volna. Setkávání 

chalupářů se odehrávalo ve dvou rovinách. Jednak šlo o 

společenskou zábavu, ale především o sousedskou výpomoc na 

stavebních úpravách chalupy. Narátoři často hovořili o neustálém 

kolotoči prací na chalupě a o tom, jak si navzájem radili a 

                                                 

257 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
258 Rozhovor s paní JM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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pomáhali. Zároveň s tím ale zdůrazňovali, že jim vlastně práce na 

chalupě zabírá veškerý čas a nemají tedy dostatek prostoru vídat 

se s ostatními chalupáři.  

Samozřejmě záleželo na mnoha proměnných, které utvářely 

vzájemný vztah mezi chalupáři, který občas přerostl v 

dlouhotrvající přátelství. Roli hrálo například to, v jakém věku se 

lidé sešli, jaké měli názory, jestli měli děti podobného stáří apod. 

Chalupáře navíc spojovala láska k jejich chalupám a rádi si 

předávali užitečné informace a navzájem si chalupy obdivovali. 

Chalupaření je typické tím, že nerozlišuje mezi sociálními, 

profesními či generačními skupinami. Chalupu si mohl v 2. 

polovině minulého století dovolit v podstatě každý občan 

tehdejšího Československa. Chalupaření tak stíralo socioprofesní 

rozdíly. Lékaři, učitelé, instalatéři nebo kadeřnice se o víkendech 

vžili do nové profese, aby opravili střechu, plot nebo komín. 

Výška dosaženého vzdělání nebo společenské postavení se na 

chalupách moc nezdůrazňovalo, protože tam v podstatě nehrálo 

žádnou roli. Naopak lidé s dělnickou profesí měli při opravě 

chalupy jistou výhodu. 

Díky existenci chataření a chalupaření docházelo k přibližování 

města a venkova, k vzájemnému ovlivňování a předávání 

určitého životního stylu. Chalupaření přispělo k záchraně 

venkovských domů, o který nebyl zájem pro trvalé bydlení, a tím 

k udržení struktury sídel, zachování základní infrastruktury i 

služeb. 

„Mnohdy se paradoxně stalo, že přivandrovalý Pražák chalupu 

zachránil. A někdy se v určité obci díky Pražákům zachovala i 

určitá autenticita chalup, i když někdy možná až kýčovitě, kdy se 

natíral každý trámek a uschovával každý odkaz minulých 

generací. Někdy však byly následky devastační. Není tedy 

jednoznačné, že by Pražáci působili jen pozitivně.“259 

Chalupaření mělo pozitivní vliv na vylidňování menších obcí, které 

                                                 

259 Přepis rozhovoru s Davidem Vávrou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 
chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8.4.2008]. 
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se oživovaly alespoň sezónně a víkendově pobytem městských 

obyvatel. Na druhou stranu najdeme mezi chalupáři mnoho kutilů 

kteří nemohou najít úměrné hranice tvořivosti. Pozitivním jevem 

byla také skutečnost, že se na chalupách stíraly socio-profesní 

rozdíly a tvořila se nová společenství. Někteří chalupáři se 

zapojovali i do dění ve vesnici, pomáhali udržovat vesnice a 

zlepšovat jejich někdy silně narušené životní prostředí, například 

v rámci „akce Z“. Chalupáři však přinesli na vesnici i určité prvky 

konzumního životního stylu. Vlastnictví chalupy či chaty bylo 

často spojeno s vlastnictvím automobilu, což bylo vnímáno jako 

prestižní forma osobního vlastnictví a vyjádření určitého 

ekonomického standardu. Tuto skutečnost kritizovala řada 

odborníků, podle nichž se například chaty stavěly i v okolí 

malých měst, pro jejichž obyvatele je potřeba přírody diskutabilní 

záležitostí. Zvýšení životní úrovně přispělo k snadnějšímu 

pořízení chaty či chalupy, jejichž majitelé tím ventilují „svůj 

měšťácký přístup k životu“260 a chataření nebo chalupaření se 

stává prestižní záležitostí. 

Chalupáři se na rozdíl od chatařů více zapojovali do širší 

společenské struktury vesnice. Zejména je možné vyzdvihnout 

„zapojení do pospolitosti venkovské obce, v níž se chalupáři 

mohou stát prvkem v utváření životního způsobu. Dnešní 

chalupář se tedy při rekreaci neuchyluje do společenské izolace, 

ale mění komunikační pole ve shodě se změnou role a přijetím 

role „vesničana“ a souseda.“261 V některých lokalitách můžeme 

také pozorovat skutečnost, že chalupáři se zapojují i do 

kulturních akcí, které se na venkově konají a někdy jsou i 

hlavními „tahouny“ různých společenských událostí. 

 

                                                 

260 BAUER, Jan: Chatařím, chataříš, chataříme. In: Tvorba č. 31/1972, s. 4-5. 
261 LIBROVÁ, Hana: Dva typy druhého bydlení … s. 59. 



105 

Volný čas Volný čas Volný čas Volný čas –––– chalupaření jako životní styl chalupaření jako životní styl chalupaření jako životní styl chalupaření jako životní styl    

V následující kapitole se zaměříme na otázku trávení volného 

času. Bude nás zajímat, do jaké míry pohlcují chalupářské 

aktivity volný čas a jak jej samotní chalupáři vůbec vnímají. S tím 

souvisí také frekvence chalupaření, nezodpovězenou otázkou 

dosud zůstává, jak často a na jak dlouhou dobu se z městských 

lidí stávali chalupáři. U mnoha lidí se totiž chalupaření stalo 

nedílnou součástí jejich životního stylu a každodennosti. U 

nemalé části chalupářů dochází k tomu, že se na chalupy stěhují 

natrvalo anebo o tom přinejmenším v budoucnu uvažují. 

Frekvence dojížďkyFrekvence dojížďkyFrekvence dojížďkyFrekvence dojížďky    

Chalupy jako původní vesnická stavení jsou typická tím, že jsou 

přirozeně využitelná i v zimních měsících narozdíl od chat, které 

na zimu nejsou většinou vhodně zařízeny a uzpůsobeny. Téměř 

všichni narátoři využívali a stále využívají své rekreační objekty 

po celý rok. Hlavně pro chalupy v horách je typické, že tam jejich 

majitelé jezdí rádi i v zimě. Pro některé chalupáře to byla dokonce 

jedna z hlavních motivací, proč si chalupu pořídit a využít tak 

sportovní možnosti, které se jim v zimě nabízejí a pro něž 

chalupy tvořily jakési zázemí. 

Chalupáři tedy využívají své chalupy po celý rok, ale s jakou 

frekvencí? V první fázi, kdy byly ještě pracovní soboty a 

automobil si nemohla dovolit každá domácnost, byla návštěvnost 

chalup pochopitelně menší než později. Krátký víkend, absence 

automobilu a velká vzdálenost od místa trvalého bydliště byly ze 

začátků hlavními omezujícími faktory častějších návštěv na 

chalupě. Přesto se chalupáři snažili jezdit tak často, jak jen to 

situace dovolila. Někteří „zarytí chalupáři“ jezdili na chalupu už 

od 50. let každý týden na motocyklu: To se jezdilo pravidelně 

každý týden. Samozřejmě, když jste musela na 1. máje, tak jste 

nemohla, ale taky se jezdilo (…) Ale když se dneska podívám 

zpátky, ještě když jsme dělali, tak jsme jezdili v pátek po práci na 
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večer. A ty dva dny se nám zdály bejt hrozně krátký. A předtim 

jsme chodili z práce, já nevim, ve dvě odpoledne v sobotu, to už 

bylo všecko připravený, tašky byly naházený a přijeli jsme vlastně 

navečer a v neděli navečer se jezdilo zpátky.262 

Omezujícím faktorem častější dojížďky byla skutečnost, že 

chalupy jsou většinou vzdáleny od místa trvalého bydliště více 

než sto kilometrů. V případě horských chalup, které leží vlastně 

v pohraničních oblastech, je vzdálenost od Prahy263 minimálně 

100 kilometrů. Chataři měli v tomto ohledu situaci jednodušší, 

protože chatové osady leží zpravidla v zázemí Prahy a od 

počátků tam bylo pohodlné dopravní spojení. V současnosti již 

není problém překonávat větší vzdálenosti, automobil vlastní v 

podstatě každá domácnost264, značně se rozšířila síť dálnic a 

cesta na chalupu je tak mnohem rychlejší a pohodlnější. Teď už 

se sem jede rychle z Prahy. Je tady dálnice pomalu až do 

Liberce, z Jablonce je to 12 kilometrů, tak jsme tady tak za 

hodinku a čtvrt. Ale dřív to trvalo dvě a půl hodiny.265  

Z rozhovorů s chalupáři vyplývá, že dříve bylo cestování na 

chalupu docela problematické. V 50. a 60. letech se na chalupy 

jezdilo o letních a zimních prázdninách a o svátcích. Podle slov 

některých chalupářů víkendy nepřicházely v úvahu: Dřív se na 

víkend moc nejezdilo. Jezdila jsem tam pravidelně na prázdniny 

zimní a letní a to od začátku července do konce srpna (…) Pak 

nějaký svátky jako velikonoce. Cestování tam bylo totiž děsný. 

Autobusem to nějak nešlo a vlakem to trvalo několik hodin. 

Pamatuju se, že jednou tetička vyjížděla z Prahy v devět a na 

chalupě byla až ve dvě odpoledne.266 Jiný chalupář vzpomínal: To 

bylo taky trošku tím, že nebyl dopravní prostředek, že to bylo 

                                                 

262 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
263 To platí pro chalupáře z Prahy, v regionech se jedná spíše jen o desítky 

kilometrů. Viz např. PROCHÁZKA, Petr: Pohyb za rekreací. In: BIČÍK, Ivan a 
kol.: Druhé bydlení v Česku. Praha 2001, s. 55-63. 

264 V roce 2008 eviduje Ministerstvo dopravy ČR téměř 4,5 milionu 
registrovaných soobnívh automobilů. http://www.sydos.cz/cs/rocenka-
2008/rocenka/htm_cz/cz08_420300.html [10.2.2010]. 

265 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
266 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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problematický se sem dostávat. Ale postupem času, jak táta 

mohl a byl mobilní a nebyl závislý na autobusu nebo na vlaku, tak 

jsme sem jeli vždycky, když neměl službu, vždycky. To jsme jezdili 

všichni sem, jenom jsem zůstával v Praze, když jsem měl učení, 

třeba před zkouškama. Jezdim sem od šesti let.267 

Další narátorka také vzpomínala na špatné dopravní spojení, 

proto nebylo výhodné jezdit na chalupu jen na víkend, ale raději 

tam rodina trávila celé prázdniny: Na celý prázdniny v podstatě, 

na všechny prázdniny, který byly i v průběhu roku, přes víkendy 

se tam moc nejezdilo. (…) No ono to tam dřív jezdilo pět hodin, 

že jo, protože no jezdil tam hodně můj táta, protože ten barák 

miloval a dával ho dohromady a byl v důchodu a my teda 

opravdu a nejenom já, ale i můj bratranec a sestřenice a synovec 

a neteř, to bylo široký příbuzenstvo, co tam jezdilo na ty 

prázdniny, pak v tý pubertě se nám to docela zajídalo, 

pochopitelně…no a pak to nabralo obrátky když jsme měli děti 

zase, předtím jsme tam občas jezdili jenom na lyže třeba nebo 

nějaký výlety.268 

S růstem volného času ve 2. polovině 20. století se měnil i 

charakter rekreace na chalupách. V 60. letech se střídala jedna 

pracovní a jedna nepracovní sobota. V roce 1968 byl zaveden 

pětidenní pracovní týden s dvěma dny pracovního volna. Jestliže 

chalupáři jezdili již dříve na chalupu jak často jen mohli, po 

zavedení volné soboty a pořízení automobilu byli mnohem 

flexibilnější a na chalupu odjížděli s vidinou delšího víkendu. 

Jezdili jsme tam minimálně jednou za 14 dní, protože já měl tu 

nevýhodu, že já dělal v obchodě, a tam se dělaly soboty, tak 

proto jsme jezdili po čtrnácti dnech. A dokonce ještě předtim se 

dělaly soboty a neděle. Ta doprava byla v podstatě levná, benzin 

byl tehdy za 4 koruny. Je fakt, že nebyla dálnice, že cesta byla 

delší, ale jezdili jsme teda, jak bylo volno, tak se prostě jelo. My 

jsme minimálně jezdili pravidelně jednou za 14 dní. Jaro, léto, to 
                                                 

267 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
268 Rozhovor s paní JM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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se vždycky něco prostě dělalo a v zimě bylo akorát lyžování, 

protože se nedalo dělat nic, takže i když tam bylo něco třeba 

zoufalýho, že netekla voda nebo byla zima, tak se to přežilo a 

všechno se to zvládlo.269  

Fakt pravidelně v podstatě, my jsme tam jezdívali opravdu vlastně 

zhruba co 14 dní, to jsme tam jezdívali na víkendy. Prázdniny, to 

byla samozřejmost, to jsme tam trávili ze začátku povinně, pak 

jsme tam jezdili rádi s tím bráchou a potom třeba i vánoční 

svátky, velikonoční svátky. Prostě když byly nějaký volna větší, tak 

jsme automaticky v podstatě jezdily tam.270 

Podle výsledků ankety časopisu Chatař z roku 1979 vlastnilo asi 

85% chatařů vlastní auto, z toho: asi 75% mělo nejdříve auto, a 

pak si pořizovalo chatu, asi 30% mělo nejdřív chatu, a pak si 

pořizovalo auto.271 I když můžeme diskutovat reprezentativnost 

tohoto výzkumu, jasně doplňuje myšlenku, že v 70. a 80. letech 

vlastnila naprostá většina chalupářů auto. 

Dopravní zácpy jsou pro nás dnes bohužel zcela běžným jevem, 

nicméně kolony automobilů směřujících ven z města, byly 

typickým obrázkem pátečního odpoledne v Praze. Důvodem byl 

jistě špatný stav silnic a neexistence dálnic a také fakt, že 

víkendovými autoturisty byli převážně majitelé chat a chalup. 

Častým jevem bylo, že se v pátek v některých podnicích končilo 

dřív. Pracující tak mohli co nejrychleji odjet na chatu nebo 

chalupu. V tomto smyslu žádný rozdíl mezi chatařením a 

chalupařením nevidím. Rodina naložila do auta vše potřebné a 

vyrazila na cestu. Paradoxem bylo, že lidé se chtěli dostat na 

čistý vzduch do přírody a v klidu si odpočinout, ale právě už 

páteční hromadný úprk z města tuto idylu narušoval.  

Již jsme se zmínili o tom, že pro některé chalupáře bylo 

chalupaření otázkou společenského setkávání, často se 

                                                 

269 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
270 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
271

 Chatař 5/81, Anketa nerozlišovala chataře a chalupáře. 
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informovali už předem, kdo a kdy přijede. Nejčastěji se scházeli 

v létě o prázdninách, které zde trávily většinou ženy s dětmi a 

muži přijížděli na víkend. Já jsem tady byla s dětma celý 

prázdniny, měla jsem tu i děti sestry. Manžel sem tenkrát jezdil 

vlakem, auto mi tady nechal, protože jsem tady měla ty čtyři děti. 

Tak mi přenechal auto a v pátek sem vždycky přijel vlakem.272 

 … že tam manželka s dítětem mohla trávit třeba celý dva, tři 

měsíce. A totéž byli kamarádi, se kterýma jsme kamarádili my, ti 

měli taky stejně starý dítě, takže my jsme tam ty ženský 

odstěhovali někdy, já nevim, koncem května, když byly na 

mateřský a jezdili jsme za nima na sobotu a na neděli a do září 

tam byly s těma dětma, což jim úžasně vyhovovalo, protože tam 

je opravdu jako ovzduší ještě pořád jedno z nejlepších.273 

V zimě se chalupáři setkávali hlavně na Silvestra, někteří na 

chalupě slavili i vánoce, ale oslava nového roku byla oblíbenější. 

To jsme sem rádi jezdili na Silvestra, to tady byli skoro všichni a 

ještě než jsme potom všichni měli děti, tak to byly oslavy, který 

trvaly i několik dnů. To bylo hezký. To jsme se sešli a chodili jsme 

po Albrechticích a stavovali jsme se u známejch a přáli si do 

novýho roku, nějakou tu skleničku jsme si dali že jo. A prvního 

vždycky máma Hovorková navařila obrovskej hrnec novoroční 

polívky, kterou jsme vždycky uvítali.274 

Oblíbeným svátkem byly také velikonoce. A tam se třeba, když 

byly velikonoce, tak na Velikonoční pondělí chodili všichni na 

pomlázku, tak to bylo super.275    

V důchodu na chalupu (chalupa jako místo trvalého bydliště)V důchodu na chalupu (chalupa jako místo trvalého bydliště)V důchodu na chalupu (chalupa jako místo trvalého bydliště)V důchodu na chalupu (chalupa jako místo trvalého bydliště)    

Pokud se zabýváme otázkou, jak často a jak dlouho lidé trávili na 

chalupě čas, brzy se dostaneme k tomu, že chalupáři občas 

uvažovali o tom, že by se na chalupu odstěhovali v důchodu 

                                                 

272 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
273 Rozhovor s Antonínem Tomanem vedla Eva Skálová, leden 2008. 
274 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
275 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
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natrvalo. Několikrát bylo řečeno, že chalupa se dá většinou 

obývat po celý rok. Již od 70. let se chalupy modernizovaly co se 

vnitřního vybavení týče a poskytovaly svým majitelům potřebné 

pohodlí. Někteří narátoři začali chalupařit až v důchodu, chalupa 

pro ně představovala jistou seberealizaci v této nové životní 

etapě a byl to jeden z důvodů, proč ji kupovali. Většinou zde 

trávili přívětivější část roku od jara do podzimu. I přes možnost 

celoročního obývání bylo bydlení hlavně v horských chalupách v 

zimních měsících pro občany v důchodovém věku náročnější. S 

přibývajícím věkem navíc potřebují chalupáři dostupnou 

zdravotní péči a další služby, které jsou ve městech samozřejmě 

dostupnější. A dalším důvodem byl fakt, že to svým založením 

byli stále městští lidé, kteří si život bez určitého ruchu nedokázali 

představit. 

Celá řada lidí, která si pořídila hodně brzo chalupu, to je případ 

naší švagrový, tak si ji upravili po smrti rodičů, protože do tý doby 

se s tím nesmělo nic dělat. Ty úpravy, maj tam kompletní ústřední 

topení, maj to samozřejmě vybavený sanitární jednotkou plus 

saunou a nakonec švagrová tady bydlí celoročně. Mají 

samozřejmě byt v Praze, ten si udržujou pořád, protože švagr 

tam má zaměstnání, takže je tam přes týden a přijede sem a ta je 

tady pořád. A to já, když si představím, že bych tady měla být 

celý rok, tak musím říct, že to ne. Já zase mám Prahu, to je moje 

rodný město a já prostě já ji potřebuju. Já ji potřebuju ke svýmu 

životu a o to víc se mi potom líbí tady, že je to něco úplně jinýho, 

ale ráda se zase do Prahy vracím (…) My ji kompletně využíváme 

v létě. A má to fakticky tu výhodu, že když bychom chalupu 

neměli, tak jste v Praze, teď je třicet stupňů, co budeme dělat, 

kam pojedem. Musíte někde něco pronajmout na týden nebo na 

čtrnáct dní, kde máte akorát špacíry a nemáte do čeho 

rejpnout.276 A druhý důvod je ryze technického rázu: Pro nás to 

tady už v zimě není, vzhledem k tomu že se sem špatně dostává, i 

když bychom se sem dostali, ale už musíte odhazovat spoustu 

                                                 

276 Rozhovor s paní BT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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sněhu a vejdete do chalupy a máte tam mínus. Protože ty starý 

chalupy jsou kombinovaný dřevo s kamenem (…) My začínáme 

jezdit, když opadá sníh a to musíme přijet ráno a hned se topí. 

Jak blázni topíme a stejně je tam, ta moje je alergička na chlad, 

to znamená že tady máte třeba dvacet [ukazuje asi 1,5 metru], a 

tady máte šest [ke kolenům], protože podlaha dejchá to studený, 

ta začne mi tam kejchat a říká, já tady zas nastydnu. Kdežto ten 

vršek je odizolovanej. Tam máme elektrický kamna. Ale ono se to 

vytopí. Za dva dny už to máte.277 

Mně to připadá tak jako, pro mě to teda je jako mnohem lehčí. 

Jenomže je mně přece jenom smutno po té společnosti. Teď já 

mám předplatný do divadla, teď já mám kamarádky, který mě 

navštěvujou, který sem nejezdí, protože už jsou taky starý a 

nemají auta. Takže to mně tady jako vadí.278 

Někteří chalupáři středního věku si s myšlenkou odstěhovat se na 

chalupu natrvalo vážně pohrávají: Chcem sem jít na důchod. 

Teda já moc nechci, já jsem hrozně komunikativní, ale muž sem 

chce jít bydlet na důchod (…) Já řeknu mužovi, že jeden víkend 

vynecháme, že zůstaneme doma. Tak v pátek jsem v klidu a 

v sobotu pakujem. On v sobotu už běhá jak lev v kleci v tom bytě 

v paneláku.(…) My sem opravdu každej tejden dorazíme. Teďka já 

jsem tady přes tejden a muž vždycky přijede navečer po práci. 

On tady chce prostě bejt každej den.279 

Dotazníkové šetření, které realizovala Fialová s chataři, tento 

trend neukazuje. Důvodem je jistě fakt, že rekreační chaty nejsou 

uzpůsobeny k trvalému bydlení, resp. by potřebovaly velké 

stavební úpravy, které nejsou ve finančních ani fyzických silách 

majitelů. Fialová uvádí ještě všeobecnou nechuť ke stěhování, 

která patří k vlastnostem české populace a u starších obyvatel 

bývá přizpůsobení se změnám mnohem obtížnější.280 

                                                 

277 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
278 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
279 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
280 FIALOVÁ, Dana: Transformace druhého bydlení … s. 89. 
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Na venkov odchází i specifická skupina lidí, kteří odcházejí z 

města s rozhodnutím, že budou žit na venkově zcela soběstačně 

a oprostí se od městských stereotypů. Motivace žít tímto 

způsobem života může spočívat pro tyto tzv. „dobrovolně 

skromné“ v ekologickém, náboženském nebo ideologickém 

přesvědčení.281 

Lidé odcházeli trvale bydlet na chalupy i před rokem 1989. 

Například jeden narátor z našeho souboru se na chalupu 

přestěhoval s rodinou v první polovině 80. let z toho důvodu, aby 

měla dcera lepší možnost dostat se na gymnázium. Tato 

strategie rodině vyšla, dcera mohla v druhém ročníku přejít na 

pražské gymnázium a rodina se stěhovala zpátky.282    

Trávení volného času na chalupěTrávení volného času na chalupěTrávení volného času na chalupěTrávení volného času na chalupě    

Volný čas je definován jako „čas, v němž člověk nevykonává 

činnost pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby 

práce, nebo z nutnosti zachování biofyziologického či rodinného 

systému“283. 

Chalupáři prožívali o víkendech a dovolených v podstatě dva typy 

volného času. Jednak to byl volný čas, který byl striktně oddělen 

od práce ve smyslu zaměstnání a za druhé volný čas jako opak 

k jakékoli manuální práci na chalupě. 

V prvním případě trávili chalupáři svůj volný čas zase prací. 

Hlavně v prvních letech se museli chalupáři věnovat 

rekonstrukcím a opravám často velmi zchátralých objektů.  

Tak on ten volnej čas není, když se buduje. My jsme čtenářská 

rodina, takže jako většinou, když je chvilka volna, tak se četlo.284 

                                                 

281 Více viz LIBROVÁ, Hana: Pestří a zelení. Nebo LUŽNÝ, Dušan: Blíže lidem, 
věcem, hlíně… Rozumem i citem o rozdílech v životním stylu městského a 
venkovského člověka. In: Přítomnost 2/2002, s. 34-35. 

282 Rozhovor s Prokopem Šourkem vedla Hana Zimmerhaklová, červenec 
2009. 

283 MAŘÍKOVÁ, Hana: Velký sociologický slovník, Praha 1996. 
284 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
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Zpočátku si ani nedokázali představit, kolik námahy a úsilí si 

různé úpravy vyžádají. U některých chalupářů přerostla tato 

práce v zálibu a na chalupě stále něco vylepšují, některým 

chalupářům zase jen stačí, aby byla chalupa obyvatelná. Někteří 

chalupáři vnímali práci na chalupě jako relaxaci, jako protipól 

nudnému životu ve městě. Jedna narátorka například uvedla, že 

její manžel nemá rád volný čas v tom smyslu, že potřebuje 

neustále něco dělat. Tak pro něj je to velký relax, by se dalo říct, 

protože kdybychom byli v Klatovech, ve městě, tak tam je mu 

dlouhá chvíle, tady ho to baví. … Pro manžela by to asi bylo těžší, 

tam na té chatě, protože by tam měl volného času a to on jako 

nemá rád. A tady má pořád inspiraci a tady pořád může něco 

dělat. A pro mě nevím. Tam bych asi neměla takové vyžití, jako 

mám tady.285 

Rekonstrukcím se věnovala letní část roku a zimní část roku byla 

rezervování rekreaci, většinou sportovnímu vyžití. 

Všecky tydle práce se musely dělat tam v tom prostředí, kde je 

sníh od listopadu do dubna, tak nějaký stavění nebo nějaký 

takovýdle práce prostě nepřicházely v úvahu. Jedině v létě nebo 

na podzim, na jaře. Takže v tý zimě jsme se výhradně rekreovali a 

v létě jsme se také rekreovali, ale přitom jsme stihli ještě jako 

přistavět nebo vylepšit nebo opravit.286 

Ne všichni chalupáři propadli nikdy nekončícím úpravám chalupy 

(pokud nemuseli, tak to nedělali) a využívali ji jen k rekreačním 

účelům: Tam byl pozemek u toho domu a tak tam se v podstatě 

jenom kosila tráva. Jak říkám, my jsme tam jezdili jenom na zimu, 

když se v pátek vyjelo, tak ten barák byl velký a byl kamenný, ten 

spodek kamenný. Takže to než se vytopilo a bylo tam konečně 

teplo, tak byla neděle odpoledne, takže jako spíš vysloveně na tu 

procházku nebo na ty lyže, navštívit kamarády a jít na pivo, ale 

jako nějaké pozemky kolem té chalupy, protože se tam jezdilo 

                                                 

285 Rozhovor se Zdenou Klausovou vedl Miroslav Vaněk, červen 2009. 
286 Rozhovor s Antonínem Tomanem vedla Eva Skálová, leden 2008. 
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v zimě a nějaké zahrádky tam, to nebylo. To tam opravdu nemělo 

smysl. Tam se pokosila tráva a to bylo všechno.287 

Pro mnoho chalupářů je ale potřeba volného času naplněna již 

tím, že mohou být na chalupě a práci zde dokonce aktivně 

vyhledávají. Když byl člověk mladej, já jsem šel na houby a 

obešel jsem celej Špičák, dneska už to nejde. Já jdu semhle nebo 

semhle se podívat, když je potřeba do polívky něco, ale dál už 

nejdu. Ale spíš se věnuju tady, aby to bylo pěkný, každý týden 

sekat trávu, lakovat, pospravovat něco. Takže já se tady 

nenudím.288 

Nejčastější odpověď na otázku, co chalupáři dělají, když se 

nemusí věnovat pracím na chalupě byla tato: To ono není nikdy 

hotovo (práce na chalupě). Pak se zase stavěla venku šutna, tak 

se todle, tady je furt co dělat. Ale jako na kolech jsme jezdili po 

okolí nebo takhle, to jezdíme i teď.289 

No to je pořád práce. Řezání větví, který jsou suchý. Tady mám 

rododendrony zelený, pořád narůstaj, tak ty se musej vystříhat. 

Nebo je potřeba nalakovat okna, ale počasí není takový, abych já 

to mohl všechno vyndat, obrousit a to si říkám, to ještě počká. 

Pořád tady byla a je práce. 290 

A jak trávili chalupáři čas, když se nemuseli zabývat samotnou 

chalupou? Velkou roli zde hrálo roční období. V letních měsících 

se chalupáři věnovali zahrádce, výletům do okolí, koupání, 

rybaření, velmi oblíbené bylo houbaření a v zimě lyžovaní, což 

bylo typické pro horské oblasti. 

Na počátky svého lyžování vzpomínalo hned několik narátorů: Já 

sem lyžoval asi do dvanácti. (…) A to tady ještě ty vleky vůbec 

nebyly, to jsme všechno normálně šlapali a udusávali svahy. (…) 

Já tady na tom svahu, tam byl skokanskej můstek, tam jsem 

                                                 

287 Rozhovor s Kamilou Doskočilovou vedla Petra Schindler, červenec 2009. 
288 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
289 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
290 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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skákal, takovej dřevěnej skokánek. Oni ho potom zbourali. 

Tenkrát mi bylo šest, sedm, osm let, tak jsem docela lyžoval.291  

V zimě jsme sem taky jezdili. Táta mi koupil lyže, když jsem byla 

v první třídě. Táta lyžoval, ale to byla stará škola. Tenkrát ještě 

sjezdovky a vleky nebyly, tak za dopoledne sjel jednou kopec. Tak 

mě učil jezdit. Asi v osmý třídě jsem byla na lyžáku a tam jsem 

přišla na to, že to ani moc neumim (…) V osmnácti jsem si 

koupila lyže a začala jsem jezdit pořádně a moc mě to tam bavilo. 

Člověk nemusel nic shánět, přijel do svýho kdykoli se mu 

zachtělo a přes silnici měl pěkný lyžování.292  

Chalupáři z těchto horských oblastí vyprávěli o klasickém i 

sjezdovém lyžování, kvůli němuž na chalupy jezdili rádi i v zimě, i 

přesto že tam mnohdy panovaly drsné podmínky: To jsme přijeli 

v pátek večer, už byla tma a hodinu jsme třeba odhazovali sníh, 

než jsme se do chalupy dostali. A honem zatopit. Většinou bylo 

ale v chalupě teplo až v neděli, když jsme jeli domů.293 

Skutečnost, že v zimě chalupa se vytopila na příjemnou teplotu 

až v neděli odpoledne, kdy se jelo domů, se objevuje hned v 

několika rozhovorech: 

V zimě tam víceméně bylo dost neobyvatelno, protože se to stěží 

vytopilo, ještě když tam byly starý kamna, to byly problémy. 

Komín se pak musel postavit novej, takže v podstatě si pamatuju, 

že v zimě když jsme tam přijeli, tak se dala obývat jenom zadní 

místnost, ale to trvalo vždycky tak 4 hodiny, než se tam vůbec 

dalo vegetovat, kolikrát tam bylo pod nulou.294 

V pátek se vyjelo a na neděli jsme se vraceli, to bylo pravidelné. I 

v zimě, ne celou zimu, ale i v zimě jsme tam jezdili. Párkrát jsme 

tam strávili dokonce Silvestra. … Což je velice problematické, 

protože ta chalupa má devadesáticentimetrové kamenné zdi a 

                                                 

291 Tamtéž. 
292 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
293 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
294 Tamtéž 
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než se vyhřeje, tak se jede domů. V neděli odpoledne tam je 

krásně, takže to bylo takové problematické, ale nicméně to bylo 

hezké.295 

Rodiny s dětmi na chalupách většinou odpočívaly a chodily na 

výlety: V létě jsme se plácali s dětma kolem chalupy, chodili jsme 

do lesa na houby nebo borůvky. 296  

My jsme chodili tady se všema dětma na Špičák na výlety, na 

borůvky a na houby. To bylo prímový.297    

Samozásobitelství (pěstování ovoce a zeleniny)Samozásobitelství (pěstování ovoce a zeleniny)Samozásobitelství (pěstování ovoce a zeleniny)Samozásobitelství (pěstování ovoce a zeleniny)    

S chalupařením i chatařením je spojeno také oblíbené pěstování 

zeleniny, ovoce a také květin: Já se vlastně připravuju přes celou 

zimu, protože si tady ostříhám kytky a kořínky a to všechno, co 

ještě stojí za to, si vezu domu a přes celou zimu to pomalu 

kultivuju, rozsazuju na tu další sezónu, na jaře když vyrazíme, tak 

to tady rozvěsim a těšim se na to.298  

Někteří dokonce přes léto chovali i zvířata: 

Fakt je ten, že hodně měli lidi chaty, chalupy nebo kupovali 

takové ty zahrádkářské kolonie a když jste to viděla, tak byla 

chatička nebo takhle, ono po té válce byla hromada prázdných 

chalup a vlastně se to rozpadalo. Tak i se nechaly koupit za menší 

peníze. Protože ti Pražáci to v ten moment začali dávat 

dohromady, udržovat. A po začátku byly všude záhony, my jsme 

pěstovali i brambory. Ty brambory pěstovali i tady, prostě 

v Praze, co byly zahrádkářské kolonie, tak tam taky. Mrkev rostla 

podle velikosti v řádku. To jsme všechno se snažili vypěstovat. 

Teď se zavařovalo sladké, kyselé, jak ovoce, tak zelenina. Tím 

jsme si tak nějak, já myslím, dorovnávali třeba ty peníze za 

pohonné hmoty, když jsme tam jeli nebo takhle, to se vyrovnalo. 

Přes léto, když tchýně byla tři měsíce na chalupě, tak jsme tam 

                                                 

295 Rozhovor s Otakarem Turkem vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
296 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
297 Rozhovor s paní LP vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
298 Rozhovor s paní BT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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měli králíky. Jednou jsme měli i pět kachen. Vykrmili jsme je, 

největší měla 1,9 kg čistou váhu a nejmenší 1,5 kg. To prostě tak 

bylo. Střádali jsme tvrdý chleba, sousedům jsme dali tvrdý chleba 

a dostali jsme králíka.299 

V horských oblastech k tomu nebyly moc dobré podmínky, ale 

téměř všichni narátoři se aspoň pokoušeli něco zasadit a 

pěstovat. Vše, co se vypěstovalo anebo nasbíralo v lese, se 

spotřebovalo v rodině anebo se rozdalo přátelům. Z ovoce se 

zavařovaly marmelády, kompoty nebo šťávy. Houby se buď sušily 

nebo nakládaly. 

Dřív tady byly jahody a kde co. A postupně jsem to takhle 

zatravňoval, protože když tady člověk není přes týden a nezalejvá 

to, tak je to zbytečný. A kor v dnešní době, když se koupí mrkev 

za pár korun, tak tady něco pěstovat, to už musí opravdu bavit. 

Ale měl jsem ještě jeden čas, tady za zatáčkou nahoře je taková 

obrovská zahrada, tu jsem měl pronajmutou. Tak to mně zabíralo 

dost času. Sice tam byly samý stromy a rozvoral jsem tam dvě 

takový políčka. I brambory jeden čas jsem tam, ale nevěděl jsem, 

co s tím, jsem to nabízel, když se urodilo. Kdo by to jedl? A 

postupem času tady, že jo, krávy nikdo neměl, už ani to seno, 

trávu nikdo nechtěl.300 

Pro většinu chalupářů nepředstavoval čas strávený na chalupě 

pasivní odpočinek. Znatelné to bylo především v začátcích, kdy 

bylo na chalupě nejvíce práce, a tak se občas stávalo, že se po 

tvrdě odpracovaném víkendu na chalupě mnozí vraceli do svých 

skutečných zaměstnání více unavení, než z nich v pátek 

odcházeli.  

Práce na chalupě se ale přece jen střídala s odpočinkem. 

Všechno, co se týče kolem chalupy a zahrady vlastně. To jsme 

dělali opravdu všechno. Mezitím se muselo na nějaké dřevo do 

lesa, občas na hřiby v létě, když bylo dobře, tak jako to se chodilo 

                                                 

299 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
300 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
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taky. Prostě to bylo fakt jako rekreace, ale hodně se tam makalo. 

My jsme tam fakt hodně dělali.301 

Opravy exteriérů i interiérů chalup si vyžádaly značné úsilí a 

vytrvalost svých majitelů, kteří se v různé manuální práce občas 

„našli“. Někteří lidé nebyli spokojeni se svým zaměstnáním, 

nenacházeli v něm smysl a seberealizaci, a proto se rádi na 

chalupě věnovali naprosto odlišným pracím - řemeslům, aby si 

dokázali, že dokáží něco smysluplného. I když si třeba 

neodpočinuli po fyzické stránce, po duševní snad ano. 

Chalupy a chaty chápeme jako rekreační objekty, ale pro mnoho 

jejich vlastníků paradoxně představovaly místo nekonečné práce, 

kde k rekreaci nebyl čas. Nebylo výjimkou, že někteří chalupáři 

vůbec neznali okolí chalupy, nevěděli, že nedaleko je třeba 

možnost koupání v rybníce a v neposlední řadě jim nezbýval čas 

ani na sousedy a přátele.  

Dokud byly děti malé, tak jsme jezdili na výlety. Oni dělali takový 

kroniky o výletech, takže to máme schovaný kroniky, kde se 

dělaly výlety různě, ale pravda je, že někdo, díky tomu, že tu 

chalupu vlastně buduje, ten kraj ani nezná. Že ani neví, co vlastně 

je za kopečkama a tak. Takže toho volnýho času, zase znovu, 

když byly děti malý, tak tam jezdila spousta známých lidí, takže 

vlastně se tam dělaly různý bojový hry a takovýdle nesmysly, 

který dělá asi každej, ale pokud byl chvíli čas, tak my, díky tomu, 

že hodně čtem, tak jsme četli. Televizi jsme tam neměli. Teď 

nevím, teď už tam možná televize je, ale my jsme tam tu televizi 

neměli.302 

Trefně situaci vystihl fejeton v časopise Chatař: „… a tak si se 

ženou říkáme, že příští rok už opravdu budeme muset začít 

chodit na houby do lesa, který je hned za humny, a že se 

půjdeme také někdy vykoupat do toho malého rybníčku za vsí, 

který zatím jen tušíme podle předvečerního koncertu žab, i když 

                                                 

301 Rozhovor s Lenkou Bencalíkovou vedl Jaroslav Vašut, listopad 2009. 
302 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedl Petra Schindler, listopad 2007. 
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oba dobře víme, že nás příští rok čeká přeložit střechu, vykopat 

drenáže na zahradě apod.“303 

V současnosti už mají chalupáři nejnutnější rekonstrukce chalup 

úspěšně za sebou a mohou se více věnovat svým dalším 

koníčkům, například práci na zahradě: 

Když máte něco rád a něco vás baví, třeba jako mě momentálně 

ty kytičky, já se točím pořád kolem toho, tak já si u toho 

odpočinu. Mě to prostě baví tak nějak a teď už té práce tady taky 

tolik není, protože chalupa je opravená, tak teď ta volnost už taky 

spíš je.304 

Chalupy byly a stále jsou navštěvovány tak často, jak je to jen 

okolnosti dovolují. Zprvu museli majitelé chalup navštěvovat svá 

stavení co nejvíce, protože bylo nutné provádět všemožné 

opravy, aby chalupa byla vůbec v obyvatelném stavu. Během let 

ji dále zvelebovali, až k ní získali i určité citové pouto. Lidé 

nakonec přilnou nejen k chalupě samotné, ale i k jejímu okolí, a 

tak se ani tolik nedivíme, že zde chtějí trávit co nejvíce času. 

 

                                                 

303 Chatař 2/77, s. 47. 
304 Rozhovor se Zdenou Klausovou vedl Miroslav Vaněk, červen 2009. 
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Rekonstrukce chalup Rekonstrukce chalup Rekonstrukce chalup Rekonstrukce chalup –––– lidová architektura lidová architektura lidová architektura lidová architektura    
    

V následující kapitole se zaměříme na to, jak probíhaly 

rekonstrukce chalup a jak se měnil jejich interiér. V této 

souvislosti se dostaneme ještě jednou k otázce seberealizace, 

která byl podle mého názoru dominujícím prvkem chalupaření a 

dotkneme se také problematiky nedostatku zboží a služeb v 

období tzv. normalizace. 

O chalupářích se často mluví jako o zachráncích starých chalup. 

Faktem je, že díky nadšení mnoha chalupářů zůstal zachován 

původní charakter řady objektů, některé můžeme označit i za 

opravdové poklady lidové architektury. Jak a zda vůbec vnímali 

chalupáři lidovou architekturu chalup a jakým způsobem 

přistupovali k nutným opravám či úpravám chalup, z nichž 

některé mohly patřit k památkově chráněným lidovým stavbám? 

Venkovská architektura (změna funkce)Venkovská architektura (změna funkce)Venkovská architektura (změna funkce)Venkovská architektura (změna funkce)    

Venkovská architektura je neskutečně pestrá, od konce 18. 

století, kdy na území Čech vyvrcholil vývoj lidové architektury, 

zde nalezneme desítku velmi rozličných regionálních domových 

typů, které se ještě člení na množství místních typických forem. 

Na našem území se potkávají dvě stavební kultury tradiční 

vesnice. Na Moravě se vyskytuje nejzápadnější enkláva tzv. 

karpatského domu a v Čechách jsou rozšířené stavby s tzv. 

hrázděnou konstrukcí. 

Mezi nejrozšířenější a nejznámější typy lidové architektury patří 

roubený dům středního Pojizeří a Podkrkonoší, zděný dům v 

jižních Čechách a hrázděný dům v severozápadních Čechách. 

Další výrazné typy nejdeme podél řek Dyje a Moravy, kde se 

domy stavěly z nepálených cihel, tzv. vepřovic, dále v Beskydech, 

Jeseníkách a na Šumavě převládal roubený dům atd. 

Většina objektů využívaných k rekreačním účelům se vyskytuje v 

oblasti tzv. roubené architektury. Ztráta původní obytné a také 
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hospodářské funkce lidových staveb vedla k vylepšování jejich 

vzhledu, na které neměli původní obyvatelé rozhodně tolik času. 

Staré objekty získávají nové významy, objevují se v novém 

sociálním i estetickém kontextu. 

S rozvojem druhého bydlení nacházely staré, opuštěné a mnohdy 

zchátralé budovy nové uplatnění. Nebylo ovšem jednoduché 

chalupu udržovat v takovém stavu, aby nebyl poškozen původní 

vzhled chalupy i jejího okolí a zároveň provést nezbytné opravy a 

rekonstrukce a v neposlední řadě ji ještě modernizovat alespoň 

do té míry, aby plnila novou rekreační funkci.  

Například původně multifunkční prostor venkovských dvorků, 

kde se odehrávala řada každodenních činností, se změnou 

funkce užívání chalupy změnil na oddechový prostor. Stodoly se 

přestavovaly na garáže, dřevníky v koutě zahrady vystřídalo 

posezení s grilem, místo kde stávalo hnojiště se stalo místem pro 

bazén apod.305  

Jedině, co jsme udělali, že tam byl suchej záchod, …, ten jsme 

předělávali dvakrát. Jednou byla ještě ta kadibudka vystrčená 

takhle mimo chalupu nad bejvalej hnůj, tak jsme ji dali dovnitř, ale 

pořád byla tam taková jako kabinka a ten suchej záchod pořád 

byl suchej. A pak, já nevim, před nějakýma deseti, dvanácti leti 

jsme, no, to už bude patnáct, jsme postavili, vevnitř byl chlív, 

kterej byl kdysi chlív a byl předělanej na dílnu, na takovou 

místnost, nářaďovna a to, co je potřeba, tak půlku z toho jsme 

vyčlenili na záchod splachovací, rozvedli jsme vodu a koupelnu, 

sprchovej kout.306 

Postupem doby se měnilo i využití zahrady, místo původně 

zeleninových záhonů se pěstovaly pečlivě zastřihnuté trávníky. 

Ještě v období tzv. normalizace se někteří chalupáři snažili na 

chalupě pěstovat ovoce a zeleninu vzhledem k tehdy 

                                                 

305 KLVAČ, Pavel: Kadibudky, králíkárny, strašáci… Kulisy venkovského 
života. In: Dějiny a současnost 6/2008, s. 42. 

306 Rozhovor s Antonínem Tomanem vedla Eva Skálová, leden 2008. 
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nedostatkovému a ne příliš kvalitnímu zboží, ale v současné době 

jde už spíše o výjimky. 

Změny ve funkci využívání vesnických domů však pozorujeme již 

dříve. Například na Kokořínsku se hojně pěstoval chmel, který se 

sušil v tzv. chmelných komorách. Od poloviny 19. století se 

měnily způsoby chmelení piva, následkem čehož ztratily chmelné 

komory svou funkci. Stalo se tak v době, kdy se už rozmáhala 

turistika a pokud chmelné komory měly okna – u čelní bývala 

vždy – měnily se v pokojíky pro „letňáky“.307 Velká zájem o 

ubytování vedl postupně k přístavbám chalup, nejčastěji o zděný 

přístěnek, někdy i patrový. 

Rekonstrukce chalupRekonstrukce chalupRekonstrukce chalupRekonstrukce chalup    

Některým chalupářům se jejich úsilí vydařilo a jejich chalupy 

přirozeně zapadají do krajiny i vesnice a také zařízení a využití 

interiéru bývá zdařilé. Na druhé straně existují i takové chalupy, 

na nichž je vidět necitlivý přístup při jejich přestavbě, ať již jde o 

volbu materiálu, tvaru, nebo barvy. Samozřejmě velmi záleží na 

celkovém technickém stavu konkrétního objektu, na použitých 

materiálech a také na dispozičním řešení. Každá chalupa je svým 

způsobem jedinečná, těžko najdeme druhou úplně stejnou. Právě 

tato jedinečnost dodává chalupám zvláštní kouzlo a romantický 

půvab. 

I těm chalupářům, kteří nevlastnili památkově chráněné chalupy, 

bylo odborníky doporučováno, aby při stavebních úpravách 

dodržovali určité zásady. Za nejcitlivější k původní stavbě se 

považovaly takové úpravy, které starý objekt maximálně 

respektují.308 To bylo ovšem pro chalupáře hodně náročné a do 

jisté míry omezující a v některých případech postupovali podle 

vlastního uvážení. Často se například k chalupě přistavovaly 

verandy. 

                                                 

307 ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Lidová architektura Kokořínska. In: Knihovna Květy 
č. 42/1980, s. 33-34. 

308 ŠKABRADA, Jiří - VODĚRA, Svatopluk: Vesnické stavby a jejich úprava. 
Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1975, s. 176-196. 



123 

---- vnější úpravy vnější úpravy vnější úpravy vnější úpravy    

Nadšení chalupáři se snažili zachovat přirozený ráz chalupy: její 

proporce, usazení do terénu, materiálové a barevné řešení 

starých lidových staveb, které vycházelo z místních tradic. 

Například barevné řešení horských a podhorských chalup bývalo 

velmi jednoduché a prosté. Používaly se barvy přírodních 

materiálů, tmavě hnědá roubená neomítnutá chalupa, světleji 

vyspárována mazanicí a krytá šindelem harmonicky zapadala do 

krajiny. 

Při vnějších úpravách horských dřevěných roubených chalup se 

chalupáři snažili zachovat charakteristiku chalupy bílením nebo 

lištováním spár, mořením trámů, omazáváním stěn jílovitou 

hmotou po starém způsobu a nebo spíše po novém způsobu 

vápennou omítkou, krytím střechy šindelem, břidlicí, často 

eternitem. 

Někteří architekti pozitivně hodnotili snahu chalupářů, kteří se při 

modernizaci chalupy drželi základních požadavků pro údržbu 

lidových staveb. Někdy se chalupáři dokonce snažili zachovat „v 

původním stavu i ta vnitřní stavební zařízení, která nepotřebují, a 

to nejen pec a ohniště, ale i otvor pro zavěšení žoku s poklopem; 

větráky při stropu patrových komor jen zevnitř zakrývají drátěnou 

síťkou, udržují zařízení pro sušení chmele i s lískami, chlév ve 

skále vylámaný apod.“309 Tím pádem zachovávají tito chalupáři 

cenné kulturní památky minulého způsobu života v dané oblasti. 

---- vnitřní úpravy vnitřní úpravy vnitřní úpravy vnitřní úpravy    

Velkou pozornost věnovali chalupáři i vnitřním úpravám chalup. I 

k těmto přestavbám přistupovali samozřejmě různými způsoby. 

Každá chalupa tak přirozeně odráží nejen časové a finanční 

možnosti, ale také vkus svého majitele.  

                                                 

309 ŠTĚPÁNEK, Ladislav: Lidová architektura Kokořínska. … s. 37. 
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S většími požadavky na komfort se v chalupách postupně 

vyměňoval suchý záchod za splachovací, modernizoval se 

způsob vytápění od kamen a krbů, v nichž se topilo uhlím a 

dřevem, až po ústřední či elektrická topení. No interiér je, akorát 

co se dělalo, co byste mohla říct, že se změnilo, je otázka 

hygieny. K tomu jsme se dostali až k posledku. To když bylo tady 

to hotový, tak jsme tam udělali septik a dozadu takovej přístavek, 

kde máme velkou koupelnu s vanou, s bojlerem na dřevo, záchod 

splachovací. Základní hygiena je splněná. A to je perfektní, 

protože tam můžete hodit tři polena a máte horkou vodu, pustíte 

do vany a vykoupete se. Kdežto, když jsme to dělali, tak člověk 

byl špinavej a šel se mejt do potoka. A že suchý záchody se 

zrušily, to je samozřejmý, to je po stránce hygienický 

nepřípustný.310 

Také využití jednotlivých místností změnilo svůj charakter. 

Z chléva se například stala koupelna a výhodou v tomto případě 

bylo, že do chléva se původně chodilo rovnou ze síně. V obytné 

světnici někteří chalupáři funkčně vymezili kuchyňský kout také 

se samostatným vchodem ze síně. Spojení kuchyňského koutu 

s obytným kvitovaly především ženy, které tak nebyly při vaření 

izolovány od zbylých členů rodiny. Půdní seníky byly upravovány 

na podkrovní pokojíky, kde se dalo kvůli nevyhovující tepelné 

izolaci přespávat jen v létě. 

Rekreačními chalupami se stávaly také objekty, které původně 

vůbec k obytným účelům nesloužily: Chalupa je z roku 1827, když 

jsme ho kupovali, tak nám odhadce řekl, že ten dům je asi tak 

starej, ale původně to rozhodně nebyl obytnej dům, ale byla to 

továrna, jako sklárna a až později se to přestavilo k obytným 

účelům. Je to poznat podle toho, že ty místnosti původně uvnitř 

nebyly přetažený a mají strašně vysoký stropy. A když se zdily 

přepážky, tak se to vlastně projevilo v tom, že některý okna se 

musely zazdít. Je vidět, že ta dispozice baráku původně byla 

jinačí. (…) A ten barák, jak tam jsou cikáni, tak to byla taky nějaká 
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mačkárna skla, nebo nějakej sklářskej provoz, ke kterýmu vlastně 

ten náš barák jakoby patřil… Když jsme tam začaly jezdit jako 

děti, ty místní nám tvrdili, že v tom našem baráku, v dolních 

místnostech byla nějaká manufaktura a v těch horních 

místnostech že se bydlelo. My jsme byli na rekreaci vlastně třetí 

majitelé. Po válce.311    

---- vybavení interiérů vybavení interiérů vybavení interiérů vybavení interiérů    

S přeměnou vesnického objektu na objekt rekreační došlo také 

ke změně ve vybavení interiérů. I když jsou často chalupy 

zařízeny stylovým nábytkem, nechybí jim ani moderní vybavení. 

Už od počátků bylo běžné mít na chalupě ledničku, rádio nebo 

televizi. Během let na chalupě přibývá spotřebičů, které jsou 

typické spíše pro místo trvalého bydliště a pobyt na chalupě se 

stává více pohodlnějším. Tím se ovšem mění zase životní styl, 

chalupáři se pak chovají na chalupě stejně jako v bytě ve městě a 

ocitají se vlastně ve stejném stereotypu jen s tou změnou, že se 

odehrává v jiném prostoru a prostředí. 

Většina chalupářů se nesnažila přeměnit chalupu na luxusní vilu. 

Interiér se zpočátku zařizoval spíše účelně a často podle 

vesnického rázu: 

Jako snažíme se trošku jakoby o nějaký styl, ale chalupářsky 

relativně střízlivej, protože přece jenom Jizerské hory nebyly 

žádný jakoby bohatej a barvitej kraj, takže spíš nějakou tmavší 

keramiku a tmavší nábytek a kanafas a takhle, tak to je 

pochopitelný. Je to zase něco trochu jinačího, než byt. Chalupa 

by měla mít trochu jinej styl. Jako k věcem do bytu nemám moc 

velkej vztah. Ale takhle jako to je základní idea, ale že bychom se 

nějak zas o to snažili moc…312 

Častým jevem bylo přepravovat na chalupy odložený nebo 

nevyhovující nábytek z městského bytu. My jsme se spíš snažili, 

aby to všechno plnilo svoji funkci. Na začátku se tam daly starý 
                                                 

311 Rozhovor s paní JM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
312 Rozhovor s panem PM vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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věci z předchozího bytu, jen samé účelné věci, žádné čičarády. 

Chtěli jsme, aby samotná chalupa byla hezká, ale ve vnitřku jsme 

to nijak nepřeháněli. 313 

Pokojíčky vybudovaný nahoře, to byla práce a finančně mně to 

trvalo. Dělal jsem to postupně. Všechno je takovej stylovej, trošku 

selskej nábytek. Ta místnost dřevěná je zase malinko jinačí. 314  

Někteří chalupáři podlehli sběratelské vášni. Sbírají staré 

předměty a vytvářejí pseudofolklór. Typickým příkladem jsou kola 

od žebřiňáků zavěšená na zdech chalupy, koňské chomouty 

nebo různé zemědělské nástroje. 

Chalupářům se podařilo zachránit mnoho staveb před jejich 

zánikem a někteří jim citlivými zásahy zachovali původní ráz. 

Zároveň se hlavně interiéry chalup postupně přizpůsobovaly 

novým potřebám. 

---- průběh rekonstrukcí průběh rekonstrukcí průběh rekonstrukcí průběh rekonstrukcí    

Rekonstrukce chalupy byla časově i finančně velmi nákladnou 

záležitostí. Chalupáři vzpomínali obrovské úsilí, které museli při 

opravách chalupy vynaložit. Řada chalupářů koupila objekty ve 

velmi špatném stavu. 

Ta chalupa byla v hrozně dezolátním stavu. Můžu vám říct, že 

původního tady je ta roubená stěna, tady to zděný, to bylo 

všechno dřevěný, střecha byla jiná. Tohleto je tady asi čtyři roky, 

pět let. Takže v podstatě průběžně na tý chalupě se dělalo. (…) 

Třeba teďka je potřeba udělat tenhle komín, aby byl stejnej jako 

s tím druhým. Když se bude dělat ta střecha, aby se to udělalo 

všechno při jednom. Tyhlety štíty jsou nový, potřebujou zase 

přetřít. A z druhý strany jak je seník, tam taky je všechno nový, ty 

prkna. Ty okna, když jsou oloupaný, tak jsou v podstatě nový, ty 

nejsou původní. Říkám, to jsou věci, peníze, finance a pořád 

dokola. Pokud vás to nebude bavit, tak to nejde. Někdo si řekne, 

                                                 

313 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
314 Rozhovor s panem BK vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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začnu chalupařit. Tak jak se rychle rozhodne, tak rychle skončí. 

To ho prostě musí bavit.315  

Můj tatínek vlastně musel koupi takový dvě chaloupky - ruiny 

s podmínkou, že do dvou let jednu z nich zruší k základům. Ta 

druhá byla na hezčím místě, ale měla špatnou střechu, tak se táta 

rozhodl tady pro tu. Na dvoukoláku se všechen ten materiál z tý 

druhý chalupy vozil sem. (…) Z počátku tam byla jediná 

obyvatelná místnost a malá dřevěná verandička. (…) A 

opravovalo se to tak, jak se to tam dřív dělalo, tmavý prkna a 

přes to bílý lišty.316  

Základní rekonstrukce chalupy se mohla protáhnout i na několik 

let: 

… v roce 1978 jsme to koupili a někdy v roce 1985 jsme tady 

teprve jako začali nocovat. Takových 7 let jsem to dělal.317 

Chalupáři mnohdy neznali vůbec slovo odpočinek, protože bylo 

nutné neustále něco opravovat a navíc na údržbu chalupy měli 

jen víkendy a dovolené. „Není čas se kochat, hrozí-li štít zřícením, 

ve chlévě vlhne strop a tráva přes týden zase přerostla normu 

chalupářských časopisů.“318 

Jiná situace je u chalupářů, kteří postavili rekreační domek na 

původních základech ke konci sedmdesátých let. Budovali svá 

stavení již s ohledem na nové možnosti. Samozřejmostí byl 

splachovací záchod, moderní koupelna a kuchyně. Tyto nově 

zbudované chalupy byly zděné, z části obedněné dřevem. Jejich 

majitelé se snažili aspoň částečně vtisknout stavení typický ráz 

dané lokality. 

Pokud se zeptáte chalupářů na to, jakým způsobem svůj 

rekreační objekt opravovali, většina z nich se s nadšením 

rozhovoří o neustálém kolotoči oprav, které se na chalupě 
                                                 

315 Tamtéž. 
316 Rozhovor s paní JH vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
317 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
318 CZUMALO, Vladimír: Architektura v národě … s. 66. 
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uskutečnily. Nejčastěji bylo ze začátku nutné opravit střechu, 

zavést či předělat elektřinu, natáhnout vodu atd. 

…třeba záchod tam byl suchý, voda tam byla taková, že ve sklepě 

byla studánka a ze stráně tam byla trubkou přivedená voda do 

takového velkého kamenného koryta a pak se to tam teprve 

předělalo. 

- To by mě právě zajímalo, tyhle předělávky. Jak probíhaly? 

Předělával to můj táta, protože můj táta byl všeuměl. On byl teda 

technik, ale všecko uměl a se vším si uměl poradit. Takže ten to 

předělával, můj muž se na tom podílel a bratránek, protože ten 

dům měl takovou tu špičatou střechu a bratránek tam nahoře 

v tom štítu úplně nahoře měl taky jednu místnost a byl to taky 

technik, takže prostě tihle tři v podstatě .., my jsme si to pak 

rozdělili, tu obyvatelnou část si vzali ti kamarádi a naši si nechali 

tu stodolu jakoby a tu celou předělal táta, můj muž a bratranec.319 

Začal jsem to celý vybourávat vlastně vevnitř, nezbylo nic. Tady 

vidíte, že jsou jenom trámy, zbyla střecha. Ty trámy jsou taky 

nově dělaný. Takže zbyly vlastně zdi a střecha. A vevnitř všechno 

vybombardovaný. A plus jsem ještě tuhletu zadní stěnu dělal 

celou novou a tu boční a všechny příčky, co jsou tady. Mimo 

teda, co je tady vedle, to byl chlív, tak to jsem nechal. Z toho 

chlíva jsem udělal krb a takový sezení. To se probouralo a 

předělalo. 

- Takže z té původní chalupy jsou tady ty obvodové zdi? 

Obvodové zdi a střecha. Jinak nic.320 

Pořád, to bylo pořád něco. Prvně se shodily králíkárny po dědovi 

a takové věci, pak se to začalo, jeden pokoj, pak se udělalo 

obložení stropu. Ono to bylo pořád. Pak se mezitím vymalovalo a 

pořád, to bylo takové jako … Pak se zase tam vyměnil mech mezi 

těma dřevěnýma trámama, snažili se to zateplit trochu víc, aby 

nebyl ten únik tepla takový, jaký tam byl v té době, což bylo 

                                                 

319 Rozhovor s Kamilou Doskočilovou vedla Petra Schindler, červenec 2009. 
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samozřejmě. Je to dřevěnice, takže tam se to sice rychle vytopí, 

ale taky ještě rychleji zmrzne. Ale to bylo vlastně pořád. Pořád se 

tam něco dělalo.321 

Nejčastěji se rekonstruovalo po etapách, ne nijak zvlášť 

koordinovaně, dělalo se to, co bylo zrovna potřeba. Chalupáři byli 

v tomto ohledu omezeni také přírodními podmínkami. V zimních 

měsících nebylo možné věnovat se jakýmkoli opravám, v tomto 

období se chalupáři věnovali čistě rekreačnímu využití volného 

času, na chalupy se jezdilo především lyžovat. 

Do prací na chalupě se zapojovala celá rodina, větším dětem byly 

svěřovány lehčí práce, například natírání, lakování apod. 

- To jste dělal sám nebo jste měl nějaké pomocníky? 

No, většinou. Tatínek jako můj, než umřel, tak mi pomáhal, 

s bráchou jsme si jako vzájemně pomáhali. 

- A manželka vám taky pomáhala s tou rekonstrukcí, co mohla? 

Taky samozřejmě, všichni. I děti se musely zapojit.322 

Další narátorka si v souvislosti s prací na chalupě vybavila ještě 

náročné cesty na chalupu, když jezdili autobusem a převáželi tak 

i různý materiál. 

No, to jsme museli jako. [zapojit se do prací na chalupě] Ne 

vždycky se nám to líbilo teda. Opravdu, když jsme tahali ty trubky 

vodovodní nebo něco, tak to byl humus jako. Když si vezmete, že 

jste z Poruby, teď daleko na tu tramvaj je to přece jenom od těch 

našich, teď my jsme to všechno tahaly v rukách, ty obrovské 

tašky, my jsme měli takovou velikánskou tašku, ve které jsme 

měli narvané věci, jídlo, teď kolikrát nějaký ten materiál, hnus 

jako někdy, fakt.323 

Většina narátorů uváděla, že se při rekonstrukci chalupy určitým 

způsobem realizovali a v kutilství všeho druhu našli i zalíbení. 

Jeden narátor chápe fyzickou práci spojenou s opravami chalupy 

jako sportovní aktivitu. V konečném pohledu je výsledek stejný, 

chalupy se postupně mění k obrazu svého majitele, který si tím 
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zároveň vybije přebytečnou či negativní energii. 

Já jsem to rekonstruoval v podstatě sám a před asi dvěma nebo 

třemi lety nějakou kotelnu na ústřední topení, to už jako bych 

nezvládal, technicky určitě ano, ale časově ne, takže to jsem si 

nechal jako postavit. I teď budu dělat nějakou rekonstrukci 

střechy, což není ani práce, kterou nezvládnete intelektuálně, ale 

nechat měsíc odkrytou střechu, to se nevyplácí, to všechno musí 

být za pár dní hotové. Ale většinu oprav jsem se dělal dřív i teď 

sám. To je, řekněme, součást toho sportu. Nechodím běhat 

kolem domu, ale kopu výkop pro vodovodní potrubí.324    

    

---- shánění materiálu shánění materiálu shánění materiálu shánění materiálu    

V období normalizace se v Československu rozšířila šedá 

ekonomika, úplatkářství, korupce a melouchaření. Svým 

způsobem komunistický režim tyto aktivity toleroval, neboť 

legální ekonomika nebyla schopná uspokojit potřeby občanů.325 

Rozkvět šedé ekonomiky a soukromých aktivit přispěl k určité 

sociální diferenciaci.326 Výrobky a služby, které byly považovány 

za nadstandardní, byly nedostatkové, a daly se sehnat jen na 

černém trhu a díky dobrým známostem.327 Obvyklým jevem se 

staly nákupní fronty328 a zároveň nepravidelná dodávka zejména 

potravinářského zboží. Občané tehdejšího Československa tak 

byli nuceni žít s pocitem neustálého deficitu podepřeného 

nutností se tomuto tlaku přizpůsobovat, což vedlo k masivnímu 

nárůstu šedé ekonomiky a také klientelismu. Uplácení a 

melouchaření se staly skoro až normálním jevem. „Deformace 

vnitřního obchodu způsobovaly deformaci motivačního systému 

s nepříznivými důsledky pro efektivnost fungování ekonomiky. … 

Pak docházelo k nucené preferenci běžné spotřeby s dodatečnou 

zátěží pro ekonomiku. Pojetí ekonomiky tzv. reálného socialismu 

                                                 

324 Rozhovor s Jurajom Borgulom vedla Petra Chrenková, srpen 2008. 
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směřovalo k fetišizaci výroby s přesvědčením, že čím větší 

hmotná výroba, tím vyšší blahobyt.”329 

S nedostatkem zboží se potýkali samozřejmě chataři i chalupáři. 

Někteří chalupáři vyprávěli o svých útrapách, které zažili při 

shánění stavebního materiálu. Někdy se přiznali k drobným 

krádežím jako poslednímu možnému řešení. Nemalý počet 

chalupářů hodnotil dostupnost stavebního materiálu za 

nedostatečnou, negativně hodnotili také výběr a kvalitu věcí, 

které potřebovali k nutným rekonstrukcím a úpravám chalup. 

- Jak jste sháněli ten materiál? To je hrozně zajímavá věc, jak se 

to dělalo? 

Blbě. Protože, já nevím, ve Stavebninách bylo, kdo stavěl 

rodinnej barák, měl přednost. A co zbylo, tak taky to je každá 

cihla jiná. Jednou se sehnalo tam něco, tomu něco zbylo, špatně 

se to shánělo, opravdu cement tenkrát a písek, to byl problém. 

- A třeba cenově to bylo dostupný? 

Dostupný to bylo, to jako jo.  

- Ale nebylo. 

Ale nebylo. To byl problém. Dneska si můžete vybrat, co chcete. 

- A fungovaly tam nějaký známosti nebo šlo si něco předem 

objednat, nebo jak to chodilo? 

Spíš známosti. Něco objednat, to jako ne. Kdo koho znal, tak ten 

něco dohodil a tak to fungovalo tenkrát.330 

Tu střechu jsme udělali už v 80. roce. To bylo nutný. To sem 

pršelo tady. Když se tady daly kyblíky, to byly plný vody. Tady to 

všecko kapalo. Já jsem velice teda jako sháněla ty křidlice a to 

tehdy nebyly křidlice. To nebylo jako teď, kdy si řeknete, že 

pojedete křidlice koupit, to nebylo. To jsem obtelefonovala všecky 

možný fabriky, co dělají křidlice, až jsem přišla, Jerčany se to 

jmenuje, z Jerčan máme tu křidlici.331 

Materiál se sháněl tak nějak, jak se dalo. To znamená, že 

potřebovali jsme, to si pamatuju do dneška, chybělo nám 53 

                                                 

329 KOMÁREK, Valtr: Vnitřní obchod. In: Jiří KOCIAN (ed.): Slovníková 
příručka… s. 73. 

330 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
331 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
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cihel, abychom něco mohli dokončit. Jenomže prostě v celém 

okolí stavebniny, to prostě neexistovalo koupit 53 cihel. To prostě 

celá paleta nebo nic, když byly ty cihly. Tak to zase co s celou 

paletou, když jsme nic neplánovali dalšího, potom hromadu 

peněz… Tak jsme se dostali do cihelny, kde nám prodali, já si 

myslím, že to měli oni na pivo, půlky cihel, ty půlky byly vyházené 

z pece. A teď si představte, že je 30 nad nulou, vy nacpete do 

auta vařící kusy cihel. Ale měli jsme, měli jsme. Jinak teda 

fungoval, protože manžel byl zaměstnaný jako údržbář na 

Psychiatrické léčebně v Bohnicích, tam bylo od Pražské stavební 

obnovy iks řemesel, protože tam se pořád stavělo, opravovalo a 

rekonstrukce, takže měl možnost, znal se pochopitelně se všemi 

a takhle, tak fungovalo to: „Hele, já bych potřeboval dvě cihly.“ 

Už jsme věděli, že dvě cihly se zabalí do novin a krásně vejdou 

pod sedadlo auta, to jsme měli původně šestistovku Fiata, jezdili 

jsme tam v pěti lidech, pátá byla dcera, která byla školková nebo 

začínala v té době školu, tak jsme tam jezdili takhle napakovaní, 

pod sedadlem teda po dvou cihlách třeba, mezi sedadly kus 

roury, protože bylo potřeba udělat novou vodu, všechno pečlivě 

zabalené do novin, aby to zas tolik nebylo vidět a prostě jinak to 

nešlo.332 

Většinou se chalupáři spoléhali sami na sebe, a když už si 

najímali řemeslníky, pak spíše „načerno“ anebo za odpovídající 

protislužbu. Obliba chataření a chalupaření tak velkou měrou 

přispívala i k melouchaření. Jak trefně poznamenala chalupářka 

z Turnovska, fungoval v tomto ohledu koloběh materiálu s 

pracovní silou: 

A další týden přijel náš známý, měl zase někde známé dva 

zedníky, tak přijeli všichni a v pátek jsme to s manželem a 

s bráchou vybourali, oni přijeli v sobotu ráno a zdilo se. Za tu 

sobotu, to bylo v květnu, se vystřídalo všechno počasí od bouřky 

přes vánici, já si pamatuju, jak jsem topila v kamnech, šňůry 

natahané a montérkové blůzy a kalhoty a prostě to jsem tam 

měla přeházené a kluci vždycky přišli, vzali to sušší, prostě 

                                                 

332 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
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takhle. A teď se uvařil kotel guláše, měli jsme to rozvrhnuté, jeden 

stál u míchačky, druhý vozil, prostě takhle. Ale musím říct, že 

v neděli ve dvě hodiny jsem měla vytřeno. Zeď asi 12 – 14 metrů 

stála, zabudované okno a bylo vytřeno. Prostě od nevidim do 

nevidim. A netuším, jestli jsme my těm zedníkům něco platili. Já 

mám pocit, že zedníci tenkrát byli jiná sorta, ti z ušetřeného 

materiálu si stavěli baráky a já mám pocit, že manžel coby 

instalatér si to odnesl zase tím, že jim tam udělal vodu nebo 

prostě takhle. A to samé ten známý. Měl zas někde svoji 

chaloupku, čili manžel zase nastartoval a dojel a udělal.333 

Ale samozřejmě za komunistů se ten materiál sháněl těžce a pod 

rukou. Muselo se vyvinout značný úsilí, aby se sehnal. Teď je to 

tak, že je všeho dostatek, je to hodně drahý, ale díky tomu, že na 

těch Jizerských horách se staví strašně moc, tak tam není nouze 

o práci a tudíž zase na druhý straně vy si nemůžete v těch 

řemeslnících vybírat.334 

… ale dostavělo se to, udělalo se to, obezdilo, já jsem všechno 

sháněl, nic nebylo. V těch stavebninách okolo jsem, když něco 

přišlo, tak jsem měl podmáznutou ženskou, tak mně volala do 

Prahy: „Přišel cement.“335 

Nebo ještě takové dvě zajímavosti třeba, na zdi, která odděluje 

celý ten pozemek od cesty, jsem sehnal tašky, prejzové tašky, a 

sice od kamaráda, kdy jsem zjistil, že sundali nějakou střechu na 

Kulturním domě Praha 6, a že tam můžu koupit za korunu jednu 

tašku. Tak jsem vozil z tohoto baráku tašky.336 

Specifická byla třeba situace v severních Čechách, kde díky 

zvyšujícím se těžebním pracím byla zrušena řada vesnic, kde se 

dal potom materiál lehce pořídit, jak vzpomíná narátorka: 

Problémy s tím docela byly [se sháněním materiálu], takže třeba 

z bouraček se kupoval materiál, já vlastníma rukama jsem cihly 

čistila a takové věci. A ono zas až tak to nebyl problém ten 

materiál z těch bouraček, protože kolem Chomutova postupně 

                                                 

333 Tamtéž. 
334 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
335 Rozhovor s panem PT vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
336 Rozhovor s Otakarem Turkem vedl Pavel Mücke, květen 2009. 
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mizely vesnice, jak se rozšiřovaly šachty a ani tak se nevyužívala 

možnost toho materiálu z těhle vesnic, ale v Krušných Horách se 

stavěla Přísečnická přehrada, takže třeba z té přísečnické lokality, 

z té vesnice, my jsme nějaký materiál měli. Trámy, prkna a cihly. A 

táta, protože dělal na hutích, tak zase když bylo zapotřebí něco 

od železa, tak měl šanci to odkoupit za docela slušné peníze, 

takže takovým způsobem. Všecko svépomocí. Sehnat tenkrát 

řemeslníka byl docela problém, takže svépomocí všecko.337 

Prvek svépomoci se v rozhovorech s chalupáři objevuje velmi 

často. Ať už šlo o otázku seberealizace či nedostatku pracovních 

sil anebo finančních prostředků: 

No, my jsme na tom nebyli nejlíp, protože manžel dělal u 

nějakýho Bytostavu tady Praze, protože on musel odejít od 

Policie, když po prověrkách v nějakým tom 71. roce nebo tak, tak 

začal jezdit tady jako řidič náklaďáku, pak začal dělat nějakýho 

provozního v Bytostavu, ale pořád nebylo moc peněz. Já, že jsem 

byla na mateřské dovolené a z toho jednoho platu jsme zařizovali 

v Praze byt a teď tu chalupu, takže prostě ta chalupa se 

zařizovala z toho, co dům dal, co se sehnalo někde, nějakej ten 

nábytek. Takže to byla vlastně ta první rekonstrukce, kterou jsme 

dělali tak jako svépomocí.338 

Každý člověk si velmi cení toho, co sám vytvořil a nejinak je tomu 

u chalupářů. Rekonstrukce provedená vlastníma rukama, 

případně výstavba nového objektu vysvětluje silnou citovou 

vazbu k objektu. V tomto citovém poutu spatřuji také podstatný 

rozdíl ve využívání objektů k sekundárnímu bydlení u nás a v 

zahraničí. Právě prvek vlastní práce na chatě či chalupě jim 

dodává punc zvláštnosti a jedinečnosti. Někteří narátoři si tuto 

skutečnost uvědomili během svého vyprávění: 

Já nevím, ale jak teď spolu mluvíme, tak je mi to příjemné na to 

vzpomínat a nevím, bylo to takové fajn. A když si to uděláte 

sama, víte, co to bylo, že tady vám spadla cihla na nohu, tady jste 

zas něco, já jsem dostala do ruky tu sbíječku a tady vysekej šlic, 

                                                 

337 Rozhovor s Kamilou Doskočilovou vedla Petra Schindler, červenec 2009. 
338 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
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jako teda spáru na protažení kabelu, když se dělala elektrika. Tak 

já jsem jela, měla jsem radost, jak mně to jde dobře, a jela jsem 

kolem celé místnosti a ono stačilo jenom doprostřed na tu 

zásuvku.339 

Jen malé procento chalupářů bylo vyučenými řemeslníky, 

nevýhoda svépomocné práce spočívala v určité neodbornosti. 

Přidanou hodnotou však byl entuziasmus, s nímž se chalupáři do 

rekonstrukcí pouštěli, což se mnohdy odráželo v lepší kvalitě, 

protože „kdo pracuje pro sebe, dělá velmi poctivě a dodržuje až 

velmi úzkostlivě technologické postupy.“340 

Někteří chalupáři upravili chalupu jen do takové míry, aby byla 

obyvatelná a důkladnějším rekonstrukcím se věnovali až později. 

Počítali například s možností, že se na chalupu odstěhují 

natrvalo. 

A postupně teda ale až mnohem později, až vlastně koncem 90. 

let jsme to začali rekonstruovat, protože jsme už začali výhledově 

počítat s tím, že tam jednou budeme na trvalé bydlení. Sice 

zpočátku bylo uvažováno až na důchod, ale vzhledem ke změně 

situace to šlo dřív, takže vlastně jsme tam nechávali dělat plynové 

topení, novou střechu, teplou vodu, zlikvidovali jsme půdu, z toho 

jsme udělali podkroví, aby když přijedou děti, kterých máme 

dostatek, tak aby byly nahoře a nedělaly nepořádek dole. Takže 

takový ty základní věci se tam musely udělat.341 

Postupem doby se měnil vzhled chalup i okolního prostředí. 

Většina starých chalup ztrácela svoji funkční náplň a v některých 

místech dochází k „modernizaci“ venkovských staveb anebo 

k jejich úplnému zchátrání. Chalupaření nelze upřít určitý podíl na 

záchraně zajímavých objektů a zároveň znovuobjevení tradičních 

venkovských hodnot. Chalupáři se snažili starým roubeným 

chalupám navrátit jejich původní vzhled. Scheybal upozorňuje na 

skutečnost, že například v Jizerských horách to bylo ještě 

možné, zatímco v sousedních Krkonoších, které byly výrazně 

                                                 

339 Rozhovor s Vladimírou Páskovou vedla Hana Pelikánová, květen 2009. 
340 MĚŠŤAN, R.: Stavba a úpravy chalupy. Polytechnická knižnice. Praha 

SNTL, 1985, s. 31. 
341 Rozhovor s Renatou Kuttlerovou vedl Pavel Mücke, červenec 2009. 
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modernizovány už po první světové válce, jen těžko. Do Krkonoš 

totiž pronikal daleko dříve cestovní ruch a staly se významnou 

turistickou oblastí. V Jizerských horách se rekreantům podařilo 

zachránit mnoho starých pěkných chalup a začaly se zde stavět i 

roubené novostavby.342 

 

                                                 

342 SCHEYBAL, Josef V.: Lidová architektura KRNAPu a její místo 
v chráněném území. In: KSVI Člověk a kultura v Krkonoších a Krkonošském 
podhůří, 1985, s. 55. 
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Komparace se zahrKomparace se zahrKomparace se zahrKomparace se zahraničímaničímaničímaničím    

    

Několikrát jsem zmínila, že chalupaření je typický český fenomén, 

který nemá ve světě obdoby. Tradice rekreačních objektů není 

ovšem typická jen pro obyvatele České republiky. Běžným jevem 

je chataření hlavně ve skandinávských zemích. Vlastnit kromě 

městského bytu druhou nemovitost pro rekreační účely je 

nejběžnější ve Švédsku, kde dokonce každá čtvrtá domácnost 

vlastní dům, ve kterém trvale nebydlí. V Norsku je takových 

domácností asi 17 procent. 

Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že švédské chaty jsou od místa 

trvalého bydliště vzdáleny až desetinásobně dál než u nás. Tudíž 

víkendové chataření a chalupaření, jak jej známe my, je ve 

Skandinávii spíše výjimkou. Skandinávské rekreační objekty jsou 

na rozdíl od českých chat a chalup spíše strohé stavby, které 

jsou střídměji vybaveny a nenabízí tak svým majitelům takový 

komfort, na jaký je většina českých chatařů zvyklá. 

Co do četnosti vlastních rekreačních sídel nás předčí ještě 

Francouzi a Španělé se svými přímořskými letními domy. Ve 

Francii převažují rekonstruované zemědělské usedlosti. Chatové 

kolonie najdeme třeba na území bývalé Německé demokratické 

republiky v zázemí Berlína, Lužice. Podle sčítání budov a bytů z 

roku 1968, které na svých stránkách cituje měsíčník Chatař, bylo 

v Německé spolkové republice celkem 43 tisíc víkendových chat 

a letních sídel a dále 145 tisíc tzv. druhých bytů. Rekreační 

domky se vyskytovaly nejčastěji v Bavorsku, v Dolním Sasku a ve 

Šlesvicku-Holštýnsku.343 V tomto sčítání nebyly zahrnuty stabilní 

obytné vory, jachty a pronajaté víkendové byty. V Rakousku je 

zase velmi rozšířené pronajímání objektů druhého bydlení pro 

volný čas. V USA jsou vzhledem k rozmanitosti přírodních 

podmínek a rozlehlosti země značně diferencované rekreační 

systémy. Panuje tu odlišnost v kvalitě objektů i v intenzitě a 

frekvenci dojížďky do těchto objektů, které mohou být od místa 
                                                 

343 Chatař 3/74, s. 63 
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trvalého bydliště vzdáleny až 500 kilometrů.344 Kapitolou zcela 

pro sebe jsou asijské země. Tam zrod podobného fenoménu 

vylučuje nedostatek prostoru. Vlastnění či využívání nějakého 

letního sídla je prakticky neznámé. 

Masovým fenomén jsou chaty také v Rusku, kde mají velký 

význam i dnes. V tamějších podmínkách se rozlišují dva typy: 

klasická „dača“, kterou známe z ruských románů jako letní dům 

pro zámožné vrstvy, kterým sloužila jako druhé bydlení podobně 

jako v našich podmínkách letní sídla movitějších vrstev a za 

druhé tzv. zahradní „dača“, která se rozšířila od 50. let 20. století, 

a která výrazně dominuje. Jak uvádí Hoppe, fenomén „dači“ se 

masivně rozšiřoval od 30. let, kdy chatové osady sloužily jako 

odpočinková místa pro stalinistickou „střední třídu“ partajnické 

nomenklatury.345 Po 2. světové válce se vlastnictví dači rozvíjelo, 

ale každý, kdo chtěl mít daču, musel vstoupit do tzv. Kooperace. 

Velikost dači, využitelná plocha a zahrada byly striktně 

regulovány. A co je důležité, využití pro druhé trvalé bydlení bylo 

zakázané. 

Podobně jako v našich podmínkách, se fenomén dači v Rusku 

rozšířil díky rozvoji veřejné dopravy (nejdříve železnice, pak 

autobusové spojení a nakonec nárůst automobilové dopravy) a 

také zavedení volné soboty v roce 1967.346 

Získat vlastní daču ovšem nebylo jednoduché, kromě právních 

restrikcí hrál velkou roli nedostatek stavebního materiálu, což 

vedlo k častému obstarávání materiálu na černém trhu. A 

podobně jako u nás si ruští chataři museli daču stavět sami, 

protože neexistovaly firmy, které by si mohli najmout. 

                                                 

344 BIČÍK, Ivan: Postavení, změny a perspektivy druhého bydlení v Česku. In: 
Druhé bydlení v Česku. s. 29-32. 

345 HOPPE, Bert: Hinaus zur Datscha. Zur Spannung zwischen industriellem 
Alltag und selbstbestimmtem Wochenende in der Sowjetunion der 1950er-
1980er Jahre. In: Von der "europäischen Stadt" zur "sozialistischen Stadt" 
und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. 
Jahrhunderts. München: Oldenbourg, (Bad Wiesseer Tagungen des 
Collegium Carolinum, Bd. 29), s. 362. 

346 Tamtéž, s. 364 . 
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Ruské chataření se spíše přibližuje českému zahrádkářství. Jak 

uvádí Hoppe, hlavní motivací byl pro Rusy nedostatek potravin, 

na dače hlavně pěstovali ovoce a zeleninu, což bylo také často 

doplňkovým příjmem rodiny. Stejnou motivací jako u nás byla 

možnost rekreace a aktivní odpočinek v přírodě a v neposlední 

řadě také zlepšování kvality životního stylu a standartu.347 Aktivní 

odpočinek však ve většině případů znamenal zahradnickou práci. 

Důležitá tu byla také generační otázka, vlastnictví dači bylo z 

pochopitelných důvodů daleko více důležitější pro starší 

válečnou generaci.348 

Pokud jde tedy o výskyt objektů druhého bydlení, řada zemí nás 

předčí.349 I když se tedy v tomto ohledu čeští chataři a chalupáři 

neumisťují na předních příčkách žebříčku, význam který tento 

druhý domov má, je u nás, troufnu si tvrdit, rozhodně největší. I z 

rozhovorů s chalupáři vyplynulo, že chalupa není jen nějaké 

přechodné bydlení, ale pro velkou část chalupářů se stává 

skutečně druhým domovem, jak konstatuje i socioložka 

Duffková: „[Chalupa, chata je]Něco, čím je člověk schopen žít 

třeba celý týden, kdy přemýšlí, jaké bude počasí nebo jestli má 

koupit žluté nebo červené dlaždičky. Znamená to pro něj zkrátka 

daleko víc než jen to, že někam odjede, kde bude něco dělat. 

Chata je pro něj významná se vším všudy.“350 

Rozdíl mezi našimi a zahraničními rekreačními objekty je už v 

jeho definici, neboť v různých jazycích se pracuje s různými 

pojmy, které mohou mít odlišný obsah.351 Určitý rozdíl vidím i v 

míře sociální exkluzivity, protože u nás si chatu, chalupu mohl 

dovolit v podstatě každý občan, když ji sehnal. V cizině se druhé 

bydlení často spojuje s vysokými finančními náklady. 

                                                 

347 Tamtéž, s. 366-371. 
348 Tamtéž, s. 373 
349 Viz Tabulka 2. 
350 Přepis rozhovoru s Janou Duffkovou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 

chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8.4.2008]. 

351 FIALOVÁ, Dana: Transformace druhého bydlení … s. 10. 
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Měsíčník Chatař přinášel čas od času tzv. zajímavosti ze 

zahraničí. V jednom čísle například čtenáře seznámil s návrhem 

rekreačního domku z Dánska, u nějž vyzdvihoval moderní pojetí 

způsobu rekreace.352 Jindy představil českým chatařům a 

chalupářům, jak se staví ve Francii univerzální rekreační objekt 

Mandarin353. V jednom čísle proniklo zahraniční chataření 

dokonce do oblíbené rubriky „Pojďte s námi na návštěvu“, která 

se tentokrát odehrála v Dánsku na chalupě „jako vystřižené z 

Andersenových pohádek“. Jednalo se o nízkou, hrázděnou 

stavbu, krytou došky, což byl typický vzhled stavení na jutském 

venkově. Výsledný dojem, který chalupa na autora článku udělala, 

byl „jednoduchost, prostor, ale přitom účelnost a pohodlí, které 

jsou vlastní celé dánské hmotné kultuře.“354 Ve stejném čísle se 

čtenáři mohli seznámit třeba také s tím, jak se staví chaty v 

zahraničí, konkrétně na ostrově Whidbey ve státě Washington. 

                                                 

352 Chatař 5/74, s. 110. 
353 Chatař 4/75, s. 82-83. 
354 Chatař 2/70, s. 36-37. 
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Návrat k chalupaření Návrat k chalupaření Návrat k chalupaření Návrat k chalupaření –––– období po roce 1989 období po roce 1989 období po roce 1989 období po roce 1989    

V poslední kapitole se zaměřím na srovnání chalupářké 

subkultury v období tzv. normalizace s obdobím transformace. 

Pokusím se odpovědět na otázku, proč chalupaření po roce 1989 

z českého prostoru nevymizelo, ale naopak prožívá možá další 

rozkvět. 

Jaké vlastně byly motivace k chalupaření před a po roce 1989, 

změnily se nějakým způsobem pohnutky, které lidi k chalupaření 

vedly? Největší motivací vlastnit chatu či chalupu v období tzv. 

normalizace byla touha po přírodě v tom nejširším slova smyslu. 

Pod tímto pojmem chalupáři spatřovali jednak útěk z města, 

potřebu rekreace s dětmi i potřebu změny životního stylu. 

Všechny tyto důvody spatřujeme i u chalupářů po roce 1989. 

Řada chat a chalup je využívána již několikátou generací 

původních majitelů. Dalo by se říct, že tento životní styl se „dědí“. 

V současnosti na chatách a chalupách tráví volný čas tři 

generace. Jednak je to generace, která rekreační objekty koupila 

a budovala, pak generace, která na chatách a chalupách 

vyrůstala a v neposlední řadě generace nejmladší, která se 

narodila až po roce 1989. 

Pokud ještě „zakládající“ chataři a chalupáři žijí, jsou již v 

důchodu a v rekreačních objektech tráví vlastně nejvíce času ze 

všech. Pokud to totiž podmínky dovolují, tzn. že chalupy jsou 

vhodné k celoročnímu užívání a chalupáři se těší dobrému 

fyzickému zdraví, v podstatě se na chalupu na část roku 

přestěhují. Nejčastěji se setkáme s tím, že se na chalupu 

přesunou v dubnu či květnu a do místa trvalého bydliště se vrací 

až v září či říjnu podle daných klimatických podmínek. Přes zimní 

měsíce raději tito chalupáři zůstávají ve městě, protože život na 

chatě je v zimních měsících většinou nemožný a na chalupách, 

které často leží v horských oblastech, velmi ztížený. 

Skutečnost, že početná skupina budovatelů chalup ze 70. let 20. 

století dospěla po roce 1989 do důchodového věku, přispěla k 

tomu, že chalupaření se v nových politických podmínkách 
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„neztratilo“. Chalupáři z této generace již po společenských 

změnách nezačali budovat novou kariéru ani podnikat a dostali 

se do stádia, které si již nějakou dobu představovali: odstěhovat 

se do jejich rekreačního objektu natrvalo anebo alespoň na 

podstatnou část roku. V některých případech hrály roli i 

ekonomické důvody. Chalupáři v důchodu buď mohli přenechat 

městský byt dětem anebo jej pronajímali. Tito chalupáři pak 

bývají i organizátory kulturního života na vesnici.355 

Kromě důchodců se na přechodnou dobu stěhují na chalupy i 

studenti a mladí lidé, kteří zde díky moderním technologiím 

mohou i pracovat. Běžným jevem je, stejně jako před rokem 

1989, že minimálně v letních měsících, tráví ženy na chatě či 

chalupě mateřskou dovolenou. Chaty a chalupy slouží také jako 

dílny a skladiště nebo se dokonce stávají pomocníkem při 

podnikání.356 

Chalupáři střední generace využívají chalupy nejčastěji o 

víkendech, svátcích i dovolených s tím, že už ovšem jezdí trávit 

volný čas i na jiná místa, nejčastěji do zahraničí, ale chalupy jako 

oblíbené místo pro rekreaci jsou pevným bodem, kam se rádi 

vracejí. Důvodem je bezesporu fakt, že na chalupách v podstatě 

vyrostli a nemalou měrou se podíleli na stavbě či rekonstrukci 

chaty či chalupy a mají k ní tudíž silný citový vztah. 

Nevím, je fakt, že mně tam vždycky bylo strašně dobře. Jak v tý 

starý chalupě, protože jak jsme si to dělali všechno sami, tak 

člověk měl ke každýmu tomu okýnku a já nevim nějakej vztah, 

děti tam vyrůstaly, bylo to takový strašně hezký období, chalupa 

pěkná nebo pro nás pěkná, spousta příjemných kamarádů tam, 

Pražáci tam docela rádi jezdili.357 

Mladší generace, která na chalupách také vyrůstala, už sem 

často jezdí s vlastními dětmi, protože chalupa se ukazuje jako 

ideální místo pro trávení volného času s malými dětmi. Chalupy 

jsou už totiž většinou v dobrém stavu, zrekonstruované, často 
                                                 

355 LIBROVÁ, Hana: Decentralizace osídlení – vize a realita. Část druhá: 
decentralizace v realitě České republiky. In: Sociologický časopis, XXXIII, 
1/1997, s. 34. 

356 CÍLEK, Václav: Chatařství jako fenomén, … s. 390. 
357 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
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moderně zařízené a pohodlné. 

Jako největší motivace se i v současnosti jeví touha po trávení 

volného času v přírodě. Životní prostředí ve městech se 

nezlepšuje, a potřeba člověka po klidném a zdravém 

venkovském prostředí se s přibývající stresovou zátěží, která je 

dnes na člověka kladena, zvětšuje. Pokud řada chalupářů 

uváděla jako jeden z důvodů pro koupi chalupy potřebu 

odreagovat se od náročného povolání, dnes je to také jeden z 

hlavních důvodů, proč na chalupu stále jezdit. 

Co se týče samotného trávení volného času na chalupě, narátoři 

uvádějí, že je tu stále co dělat. Práce na chalupě v podstatě nikdy 

nekončí. Pokud jsou chalupy využívány a udržovány pravidelně, 

nemusí se již tolik námahy jako v počátečních průkopnických 

letech věnovat jejich složité rekonstrukci. A když už se vyskytne 

nějaký vážnější problém, například nutnost vyměnit střechu, 

často se najímají specializované firmy, které práci vykonají, 

ovšem jak chalupáři dodávají, ne vždy zcela podle jejich představ. 

Nespornou výhodou při opravách a údržbě chat a chalup je fakt, 

že dnes není problém sehnat potřebný materiál či vybavení jako 

tomu bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech.  

Teď co potřebujete, tak si to necháte udělat, něco většího. 

Protože to neumíte a bude vám to trvat tři neděle a výsledek 

bude horší, špatnej. Těch firem je hodně a není problém, abyste 

zavolala a někdo vám sem přijede. Třeba topení si tady lidi dělaj 

sami. Já neříkám, že si to udělám sám, já místnímu neřeknu, aby 

to bylo provedený. Když jsem dělal to ústřední topení, to mi 

přijela firma z Jablonce. Přijeli sem asi čtyři auta a složily 

materiál. Přijeli v pondělí ráno a v pátek večer jsem podepisoval 

protokol a bylo to hotový. Jeli od rána do večera celej tejden.358 

Teď je to tak, že je všeho dostatek, je to hodně drahý, ale díky 

tomu, že na těch Jizerských horách se staví strašně moc, tak tam 

není nouze o práci a tudíž zase na druhý straně vy si nemůžete 

v těch řemeslnících vybírat.359 

                                                 

358 Rozhovor s panem BKvedla Petra Schindler, červenec 2002. 
359 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
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Většina námi oslovených chalupářů s politováním konstatuje, že 

po roce 1989 nemají už tolik času, jako dřív, který by mohli 

věnovat chalupaření. Nejvíce to souvisí s novými pracovními 

možnostmi, které se lidem otevřely.  

To je tak, že tehdy jsme jezdili hodně, ale pak přišel listopad a já 

jsem najednou měla strašnou fůru práce, takže já jsem nemohla 

ani jezdit, ani časově.360 

Na druhou stranu se ovšem na řadě míst zlepšila dopravní 

dostupnost, takže cesta, která dříve trvala několik hodin, se dá 

zvládnout rychleji a odjezd na chalupu může být spontánnější 

než tomu bylo dřív, kdy se přípravám odjezdu věnovala rodina 

často den předem. 

Někteří chalupáři negativně hodnotí změnu ve vlastnických 

vztazích, k nimž došlo po roce 1989: 

Ale jako řekl bych, že to bylo dobrý furt do tý doby, než se 

přetočil režim. Pak, jak se jim vrátily ty pozemky, lesy, ty lidi se 

dost změnili, jako ti místní. Každej si myslí, že něco má a to je 

moje …, jo?… Tak nevím, tak oni najednou zjistili, že mají pole a 

lesy, tak jako mně to připadá, že na tom hrozně lpí. Předtím to 

vlastně měli taky, akorát že to užívalo JZD nebo někdo.361 

Další negativní rys, který chalupáři zmiňují v souvislosti se 

změnou režimu, je větší kriminalita. Nejčastěji hovoří o krádežích 

aut, objevují se i zmínky o pytláctví a ničení přírody tzv. 

čtyřkolkami a sněžnými skútry. 

V zimě se jezdilo míň, protože vzhledem k tomu, že nám to tady 

nikdo neprotahoval, parkovali jsme pod kopcem. Jenže tenkrát to 

šlo. (…) Jezdili jsme nahoru jenom k tamtý chalupě a dolu jsme 

jezdili na pekáčích. (…) No to se prošlapovalo, takhle se šlo 

nahoru. Tam když jste nechala auťák, tak jste mohla z 99% říct, 

že se nic nestane. Dneska když to necháte přes noc na 

parkovišti, tak je buď pryč nebo je ukradený.362 

Dřív bylo chalupaření spojeno také se zahrádkařením. V 

současnosti však chalupáři jednak zmiňují nedostatek času 

                                                 

360 Rozhovor s Emilií Tlamkovou vedla Petra Schindler, listopad 2007. 
361 Rozhovor s Karlem Kumbárem vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
362 Rozhovor s panem GŠ vedla Petra Schindler, červenec 2002. 
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věnovat se náročnějším plodinám a také skutečnost, že teď si 

mohou v podstatě po celý rok koupit ovoce a zeleninu, jakou 

chtějí, už se nejedná o nedostatkové zboží. 

Jo, můj syn tady měl brambory, ten tady měl všecko. Ten tady 

měl mrkev, petržel, celer a teď mu to ti hryzci žrali a on byl 

nešťastnej a čtyři brázdy brambor tady měl. Ale já ne, já jsem to 

neprožívala. Já jsem si říkala, že to je lepší si to koupit. Teďka, 

když si přijdete koupit kilo mrkve u Lidla za 10 korun a máte to. 

Já si myslím, že to nemá cenu. Tehdy to nebylo, děcko bylo malý, 

tak on chtěl mrkvičku pro ni, tak měl mrkev.363 

Po „sametové revoluci“ v roce 1989 pozorujeme pokles zájmu o 

chalupaření, lidem se otevřely nové možnosti, mohli cestovat do 

zahraničí, podnikat, studovat atd. K menšímu zájmu o využívání 

rekreačních objektů přispěly také ekonomické změny a nárůst 

cen. Ale chalupaření spojené s kutilstvím, zahrádkařením a 

dalšími zájmy je u nás stále oblíbené. Přibývá lidí, kteří se na 

chalupy či na chaty stěhují natrvalo. Chalupaření se posunulo 

jiným směrem. Chalupy sice stále vyžadují pravidelnou údržbu a 

opravy, ale praktická část je v jistém ohledu snazší. Existuje 

rozsáhlá síť speciálních obchodů s potřebami přímo pro 

chalupáře, kde se dá sehnat v podstatě všechen možný materiál 

v různém provedení. Vzniklo také množství firem, které se 

zabývají stavebními úpravami apod. 

Trend návratu k chataření a chalupaření potvrzují i realitní 

kanceláře, které evidují zájemce o koupi chaty či chalupy. Jejich 

počet se zvyšuje, stejně tak i cena těchto nemovitostí. Zájem je i 

ze strany cizinců. Jih země láká především Němce a Rakušany, o 

lokality na severu se zajímají převážně Nizozemci, jak jsme si 

všimli i v našem výzkumu. Představa roubených chaloupek ožívá 

svérázným způsobem hlavně díky nizozemským developerům, 

kteří podporují výstavbu a lá roubenek nejvíce asi v severních 

Čechách. 

Oni tam taky staví pro Holanďany takové další Šmoulovy, což je 

docela pěkné. Lidi tam na to nadávají, ale to mně nepřijde tak 

                                                 

363 Rozhovor s Hertou Mátlovou vedla Jitka Sobotková, srpen 2008. 
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ošklivé, že staví takové kolonie dřevěných chaloupek, které 

fungují jako hotely, to mi nepřijde tak strašné. … A potom by se 

dalo mluvit o chatařství o těchto vlastně jakoby nově 

postavených roubenkách, to jsou vlastně chaty, tyhle hotely jsou 

vlastně chaty. Dělají to teď krásně, umí to krásně postavit, tyhle 

nové roubenky, nic proti tomu, protože jednou, až ta naše shnije, 

tak jsem tam viděla u těch jiných, že oni krásně podloží tu 

střechu a dole se to celé vyroubí, vypadá to krásně.364 

Na rozdíl od původních tradičních obydlí, která respektovala 

morfologii terénu, měla charakteristický půdorys, typ topeniště 

nebo konstrukci krovu, nově vznikající „chalupy“ spíše odrážejí 

sociální postavení jejich vlastníků, jsou postaveny podle 

nejmodernějších technologií a nechybějí v nich nejnovější módní 

výstřelky. 

Z pohledu realitních kanceláří se po poklesu zájmu o chalupaření 

na počátku 90. let, trh opět probudil až v roce 1997. Poptávka po 

koupi chalupy roste a počet lidí, kteří by si rádi nějakou koupili, 

se stále vzdaluje skupině těch, kteří se odhodlají chatu či chalupu 

prodat.365 Vidíme, že citová vazba k chalupě v Češích stále 

přetrvává a že byl mylný předpoklad domnívat se, že s pádem 

komunistického režimu dojde i k pádu chalupaření a chataření. 

Majitelé chat a chalup se jen neradi zbavují rekreačního objektu, 

nechtějí jej nabídnout k prodeji. Zakořeněnost tradice 

chalupářství se tak stává jakýmsi českým symbolem. Chataření a 

chalupaření se stává staronovým fenoménem, který je přitažlivý 

pro stále větší počet Čechů. 

Nejoblíbenějšími lokalitami jsou stále horské a podhorské 

vesnice, kde zájem o rekreační nemovitosti stále stoupá. Mnoho 

Čechů si už chalupu nespojuje s manuální prací, ale vyloženě s 

odpočinkem aktivním či pasivním, proto je pro řadu z nich ideální 
                                                 

364 Rozhovor s Jitkou Kybalovou vedla Hana Pelikánová, únor 2009. 
365 Nekončící vášeň Čechů: chalupy a chaty na 

http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?r=ekonomika&c=A030418_1018
01_ekonomika_klu [10.2.2010] 
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vlastnit nějakou nemovitost na horách, kde je možnost lyžování. 

Čím blíž je chalupa u lyžařského areálu či běžeckých tratí, tím 

lépe se prodává, jak potvrzuje v rozhovoru i zaměstnanec realitní 

kanceláře: „Chalupy na horách jsou kapitola sama pro sebe. O ty 

je trvale velký zájem a stále roste. Čím blíž je nemovitost 

lyžování, tím se lépe prodává a majitelé za ni mohou chtít víc."366 

Kromě atraktivních lokalit na horách jsou oblíbené rekreační 

oblasti podél řek a v blízkosti rybníků a přehradních nádrží. Po 

povodních v roce 2002 sice zájem o tyto lokality z 

pochopitelných důvodů poklesl, ale trh s rekreačními objekty v 

blízkosti vodních toků se rychle vzpamatoval a dnes jsou 

nemovitosti v těchto oblastech opět velmi žádané. Cena chat a 

chalup se pohybuje většinou v rozmezí 500 tisíc až 1,5 miliónu 

korun. V některých oblastech se cena může vyšplhat ještě výše, 

například na Liberecku je velký převis poptávky nad nabídkou, 

ceny nemovitostí k rekreaci mohou dosáhnout až 1,4 a 1,8 

milionu korun.367 Rozhodující je technický stav a vybavení 

nemovitosti, atraktivnost lokality a dobré dopravní spojení. 

V současné době mají o koupi rekreačního objektu zájem spíše 

rodiny s dětmi předškolního věku. Chalupa či chata v přírodě 

představuje možnost lepšího a kvalitnějšího vyžití než život ve 

městě.  

Pozorujeme ale i nový trend a sice pronajímání chalup jen na 

dovolenou, čímž odpadá nutnost celoročního obstarávání 

chalupy a jejímu majiteli zase přináší finanční efekt, který může 

zhodnotit třeba při možných úpravách chalupy. 

Stále častěji pozorujeme tendenci ke změně druhého bydlení na 

bydlení trvalé a tedy i ke změně funkce rekreační zpět na funkci 

obytnou. 

                                                 

366 Tamtéž. 
367 http://hn.ihned.cz/c1-21635800-chalupareni-zustava-fenomenem 

[10.2.2010] 
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Ukazuje se, že období demokracie u nás svým způsobem 

chatám a chalupám přeje, i když je to třeba z trochu jiných 

důvodů než dříve. Trávení dovolené na chatě a chalupě je ideální 

pro rodiny s malými dětmi, pro starší lidi nebo třeba pro ty, kteří 

mají hlučné koníčky, které v nájemních bytech provozovat 

nejdou.368 

Své místo v českém prostoru budou mít chaty a chalupy jistě i v 

budoucnosti a to nejen jako rekreační objekty. Klimatické změny 

a s tím spojené globální oteplování, vyčerpatelnost nerostných 

surovin a s tím spojené navyšování cen ropy a energií, plus 

sociální problémy projevující se v Evropě především stárnutím 

populace, může chatám a chalupám přisoudit novou roli. Podle 

Cílka by chaty a chalupy mohly vytvořit „nárazníkovou zónu“, 

která by městské populaci pomohla přežít krizové období, než by 

se případně přešlo na nové technologie či paliva.369 

Také narátor z Podkrkonoší v rozhovoru uvedl, že chalupa pro něj 

představuje místo, kde bude schopen žít i v době nějaké krize a 

při současných rekonstrukcích a úpravách chalupy se snaží, aby 

byl v tomto ohledu nezávislý na vnějších zdrojích. 

Můj názor je ještě takový, že vlastně on člověk nikdy neví, co ještě 

tady ta doba přinese, jestli ještě nenastane doba, kdy by se 

člověk možná jako po pádu říše římské musel živit třeba 

zemědělstvím, tak furt ještě to tady je možné.370    

                                                 

368 Přepis rozhovoru s Janou Duffkovou v pořadu Historie.cs, díl Utečeme na 
chalupy, vysíláno 31.1.2008. Přepis na: http://www.ct24.cz/textove-
prepisy/historie-cs/5073-uteceme-na-chalupu/ [8.4.2008]. 

369 CÍLEK, Václav: Chatařství jako fenomén … s. 391-392. 
370 Rozhovor s Janem Mertlíkem vedla Petra Schindler, červen 2009. 
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ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Ve své práci jsem se zabývala výrazným českým fenoménem 

chalupaření ve 2. polovině 20. století, důraz byl kladen především 

na 70. a 80. léta, tedy období tzv. normalizace. 

Hlavním cílem bylo shromáždit, analyzovat a interpretovat 

rozhovory s chalupáři metodou orální historie a výsledky 

porovnat s ostatními prameny, které se chalupářské subkultuře 

věnují z různých úhlů pohledu. Interdisciplinárním přístupem jsem 

chtěla docílit lepší plasticity tohoto fenoménu. 

Nejzásadnější otázka směřující k důvodům masového rozšíření 

chalupaření v období normalizace v sobě kombinuje hned několik 

odpovědí: díky několika faktorům se již v poválečných letech 

uvolnilo obrovské množství objektů, které mohly být později 

využívány k rekreačním účelům. K tomu se přidal fakt, že 

stoupala životní úroveň českého obyvatelstva a pořízení chalupy 

se stalo oblíbenou formou investice a zároveň vyjádřením 

určitého ekonomického standardu, což bylo často terčem kritiky. 

Notoricky známý fakt, že za chalupařením se skrývá útěk od 

veřejného politického života se potvrdil jen částečně. Pro řadu 

lidí se sice jednalo o jakýsi útěk a potřebu odreagování, ale 

většinou se jednalo o potřebu změny od městského způsobu 

života a touhy po přírodě. Velmi důležitým faktorem byla také 

otázka seberealizace, dále rozvoj automobilismu, nárůst volného 

času a omezená možnost cestovat do zahraničí. 

Pokud jde o představitele typického chalupáře, z výzkumu 

vyplynulo, že vlastnictví chalupy se neomezuje jen na určité 

sociální vrstvy nebo skupiny obyvatelstva, ale prostupuje v 

podstatě celou společností, objevuje se snad ve všech vrstvách 

obyvatelstva. Můžeme říci, že se jedná se o hromadný 

„kolektivní“ sociální jev. Ke konci období tzv. normalizace měla 

asi pětina domácností přímou zkušenost s chalupařením či 

chatařením a další čtvrtina až třetina obyvatel měla tuto 

zkušenost díky návštěvám na chalupě či chatě známých. 
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Výzkum potvrdil skutečnost, že chalupaření a chataření jsou sice 

dvě odlišné formy tzv. druhého bydlení, ale v některých 

aspektech se překrývají. Rozdílná je například míra zapojení 

chatařů a chalupářů v budování lokálních společenských vazeb. 

Chalupaření je charakteristické specifickým trávením volného 

času, kdy rodina využívá objekt druhého bydlení po většinu 

víkendů a dovolených a mnohdy tak žije jakousi „prostorovou 

schizofrenií“. Tu chápeme jako rozdvojení domácnosti na dvě 

jednotky, mezi nimiž se rodina neustále pohybuje.371 Chalupáři žijí 

na chalupě jiným způsobem než doma v bytě, ale postupem času 

se tyto odlišnosti mnohde překrývají, a pak konstatujeme, že 

chalupáři upadají na chalupě do stejných stereotypů jako v místě 

trvalého bydliště. Politické a společenské podmínky podle mého 

názoru neměly velký vliv na způsob ani frekvenci využívání 

rekreačních objektů. 

Vzhledem k možnostem seberealizace, kterou na chalupě lidé 

měli a mají, se občas více identifikují s rekreačním objektem než 

s místem trvalého bydliště, a pak se nabízí otázka, který objekt 

vlastně chápou za svůj domov. 

Co se týče otázky společenských vazeb a vztahů vznikajících 

v chalupářském prostředí, můžu konstatovat, že chalupáři se 

většinou neizolovali od svého okolí a navazovali kontakty jak 

s chalupáři tak s místními obyvateli. 

Vlastnictví a využívání chalupy souvisí vlastně s obecně pojatou 

životní orientací a u řady lidí tvoří dokonce hlavní součást jejich 

životního stylu. Význam chalupářské subkultury chápu nejen ve 

výsledku, tedy v samotné chalupě, ale také v činnosti, v níž se 

odráží i vztah k venkovskému prostředí, který většinou chalupáři 

převzali. S chalupařením je také spojena vyšší finanční náročnost 

pro majitele chalup, neboť i když nepočítáme náklady na koupi a 

rekonstrukci objektu, znamenalo druhé bydlení hospodařit ve 

dvou domácnostech. Ke zvýšení nákladů přispívala ještě nutnost 

dopravy. Nicméně i přes výše uvedené důvody bylo chalupaření 

                                                 

371 BIČÍK, Ivan: Druhé bydlení v Česku … s. 33. 
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pro mnoho obyvatel tehdejšího Československa finančně 

výhodné. Nesmíme zapomenout ani na skutečnost, že se jednalo 

v podstatě o jedinou možnost, jak uložit našetřený kapitál. 

Normalizace podle mého názoru nezapříčinila vznik chalupaření, 

dala mu však specifické zabarvení. Chalupy nebyly chápany 

pouze jako rekreační obydlí, ale jako skutečný druhý domov, jako 

místo kde se schází celá rodina. Chalupaření se stalo svérázným 

jevem, který v menší či větší míře spoluutvářel i měnil charakter 

krajiny, kulturu bydlení a také sociální jednání městských lidí. 

Věřím, že tato práce přispěje k pochopení chalupářské 

subkultury, a že odkryla pozitivní i negativní prvky, které toto 

hnutí v normalizačním Československu mělo. Mojí ambicí nebylo 

rovnoměrně prozkoumat všechny regiony České republiky a 

snažit se o nějaké generalizace fenoménu chalupaření, ale díky 

vyprávěním několika chalupářů pochopit jejich vnitřní motivace a 

pohnutky a následné projevy chalupaření na majoritní společnost. 

 

Potom ti Hloubcovi už byli hodně staří, tak odešli do domova 

důchodců do Vrchlabí a my jsme měli tu starou chaloupku 

k dispozici. To bylo radosti. A manžel byl děsně šikovnej, takže si 

to všechno tam přebudujeme k obrazu svýmu. To byla chalupa, 

kde byly dvě holý místnosti a jenom chodba taková úzká. Záchod 

byl po schodech dolů, takovej suchej záchod, nesplachovací. No 

a tak Pavel se dal do budování, tak jsme ty dvě místnosti 

probourali a z chodbičky se to všechno přepažilo, tam se udělala 

z jedný strany kuchyňka a malá koupelnička se záchodem. My 

jsme dělali všechno svépomocí, Pavel tam udělal krb takovej 

strašně krásnej, ježiš to bylo nádherný. Kde jsme mohli, tak jsme 

sebrali nějakej starej nábytek, všechno jsme to nastříkali 

jednotnou barvou, takovou tmavě zelenou a měli jsme tam 

oranžový závěsy, takže to vypadalo, že tam pořád svítí sluníčko. 

Tam nám bylo docela dobře. Takže takhle jsme fungovali deset, 

patnáct, možná osmnáct let.372 

 

                                                 

372 Rozhovor s Evou Koderovou vedla Alžběta Polzová, únor 2008. 
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PříPříPříPříloha 1loha 1loha 1loha 1    ----     Seznam narátorů Seznam narátorů Seznam narátorů Seznam narátorů    

č.r. narátor tazatel oblast ročník datum 

1 J.H. (žena) Schindler Jiz. hory 1951 07/02 

2 P.T. (muž) Schindler Jiz. hory 1944 07/02 

3 J.M. (žena) Schindler Jiz. hory 1956 07/02 

4 P.M. (muž) Schindler Jiz. hory 1950 07/02 

5 G.Š. (muž) Schindler Jiz. hory 1932 07/02 

6 B.T. (žena) Schindler Jiz. hory 1933 07/02 

7 K.M. (žena) Schindler Jiz. hory 1948 07/02 

8 L.P. (žena) Schindler Jiz. hory 1953 07/02 

9 B.K. (muž) Schindler Jiz. hory 1950 07/02 

10 Tlamková Schindler Jiz. hory 1949 11/07 

11 Gruska Chrenková Lipt.Mikulá
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1937 1/08 

12 Toman Skálová Orlické h. 1945 1/08 

13 Koderová Polzová Podkrkono
ší 

1945 2/08 

14 Borgula Chrenková Již. Slov. 1947 8/08 

15 Koza Skálová Strakonick
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16 Kumbár Sobotková Vysočina 1953 8/08 

17 Mátlová Sobotková Vysočina 1925 8/08 
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19 Pečená Pelikánová Orlické h. 1956 2/09 
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21 Pásková Pelikánová Turnovsko 1947 5/09 

22 Turek Mücke Písecko 1927 5/09 
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24 Mertlík Schindler Podkrkono
ší 

1949 6/09 

25 Doskočilová Schindler Chomutov. 1948 7/09 

26 Kuttlerová Mücke Střed. kraj 1959 7/09 

27 Šourek Zimmerhaklová Plzeňsko 1944 7/09 

28 Bencalíková Vašut Makov-
Slov. 

196 11/09 

29 Vantuch Vašut Beskydy 1953 11/09 

30 Klaban Vašut Vysočina 1965 11/09 
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Příloha 2Příloha 2Příloha 2Příloha 2    

    

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupněním osobních a Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupněním osobních a Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupněním osobních a Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupněním osobních a 

citlivých údajůcitlivých údajůcitlivých údajůcitlivých údajů    

 

 

Já ……………………………………………………………. 

uděluji Ústavu pro soudobé dějiny AVČR v.v.i. svůj souhlas se 

zpracováním k vědeckým a vzdělávacím účelům svých osobních 

a citlivých údajů, podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenaných 

během rozhovorů, které jsem poskytl v rámci výzkumného 

projektu „Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu 

každodennosti v období tzv. normalizace.“      

 

Souhlasím také, aby rozhovory byly uloženy ve Sbírce 

rozhovorů Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AVČR 

v.v.i. a ve formě obrazového a zvukového záznamu nebo přepisu 

zpřístupňovány k vědeckým a vzdělávacím účelům. 

 

Další ujednání: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

… 

 

 
 
V ………………………..dne…………..   
 ………………………….. 
          
 podpis 
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Příloha 3 Příloha 3 Příloha 3 Příloha 3 ––––    výskyt chalup narátorůvýskyt chalup narátorůvýskyt chalup narátorůvýskyt chalup narátorů    
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Příloha 4 Příloha 4 Příloha 4 Příloha 4 ––––    nalezený deníknalezený deníknalezený deníknalezený deník    
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Tabulka 1Tabulka 1Tabulka 1Tabulka 1    

Počet rekreačních objektů v ČeskuPočet rekreačních objektů v ČeskuPočet rekreačních objektů v ČeskuPočet rekreačních objektů v Česku    
 

RokRokRokRok    Počet rekreačních objektůPočet rekreačních objektůPočet rekreačních objektůPočet rekreačních objektů    

1930 22 964 

1945 40 174 

1955 62 487 

1965 108 925 

1971 156 402 

1980 224 992 

1991 267 632 
    

    

Tabulka 2Tabulka 2Tabulka 2Tabulka 2    

Podíl domácností vlastnících objekt druhého bydlení ve Podíl domácností vlastnících objekt druhého bydlení ve Podíl domácností vlastnících objekt druhého bydlení ve Podíl domácností vlastnících objekt druhého bydlení ve 
vybraných státechvybraných státechvybraných státechvybraných státech    

 

Stát Podíl domácností v % 

Švédsko 22 

Norsko 17 

Španělsko 17 

Francie 16 

Česká republika 12 

Dánsko 10 

Portugalsko 10 

Švýcarsko 8 

Rakousko 8 

Belgie 7 

Finsko 7 

Lucembursko 6 

Polsko 5,5 

Itálie 5 

USA 5 

Austrálie 5 

SRN 3 

Nizozemsko 3 

Velká Británie 2 
 
Zdroj: převzato z BIČÍK, Ivan: Druhé bydlení v Česku. Praha 2001, s. 31. 
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Tabulka 3Tabulka 3Tabulka 3Tabulka 3    

 
AkAkAkAktuální potřeby občanů ČSSRtuální potřeby občanů ČSSRtuální potřeby občanů ČSSRtuální potřeby občanů ČSSR    
 
 Potřebuje 

v % 
Má možnost 
v % 

získat více finančních prostředků 78 19 

posílit své zdraví rekreací, odpočinkem 75 58 

mít více času pro své záliby, kulturu 61 29 

vytvořit si možnost se zdravě stravovat 56 50 

vybavit svůj byt nebo modernizovat jeho  
zařízení  

56 33 

mít větší uspokojení z práce 45 41 

zakoupit barevný televizor 36 26 

vyléčit svou nemoc 35 34 

zajistit dobrou sociální a zdravotní péči  
pro rodiče a prarodiče  

35 34 

mít více času pro řádnou výchovu dětí 34 28 

získat osobní automobil  29 16 

zakoupit video 27 9 

získat telefon 27 26 

provést větší stavební úpravy či  
rekonstrukci v bytě nebo domě 

22 35 

získat chatu nebo chalupu 17 13 

získat byt 14 21 

postavit dům 9 36 
 
  
Zdroj:  
Názory občanů na vybrané problémy životní úrovně v ČSR. Institut pro 
výzkum veřejného mínění. Praha 1989. 
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Fotografie:Fotografie:Fotografie:Fotografie:    
    
    
    
    
    
    

Interiér chalupy se často zařizoval 
vyřazeným městským mobiliářem 

Zděná chalupa na Strakonicku 
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 Roubená chalupa 
na Turnovsku 
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obnova 
střechy 
svépomocí 
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Proměny 
chalupy 
v Orlických 
horách 
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Celoroční 
využití 
chalupy 
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Rekonstrukce chalupy na Písecku 
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 Chalupy v podhůří ve Vysokých Tatrách 


