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na dobu neurčitou

J eště v pětadvaceti letech 
o sobě tvrdil, že je v jádru 
městský člověk a z Prahy 
ho nikdo nedostane. Jeho 

třetí manželce Johance se to po-
dařilo. Krátce po svatbě v roce 
1982 totiž dostala od kamarád-
ky tip na polorozbořenou cha-
loupku na Kokořínsku, která by-
la ke koupi za výhodných 
podmínek. Osvobodila domek, 
vlastně bývalý vepřín, ze zajetí 
přerostlé zeleně a zjišťovala, v ja-
kém je stavu. „Má žena se vlast-
níma rukama do všeho napros-
to nebojácně vrhla a tam, kde 
její odborná zdat-
nost nestačila, ko-
ordinovala práce 
těch povolaněj-
ších,“ dodává On-
dřej Suchý s úsmě-
vem. On se tam prý přemístil 
teprve, když na něj uvnitř čeka-
la pohodlná sedačka a kožená 
křesla.

Domek je zčásti zakousnutý 
do pískovcové skály a ze tří stran 
orámovaný hradbou ze stejného 
materiálu. Vypadá to romantic-
ky, ale přináší to různá úskalí. 
„Problémem je vlhkost,“ svěřu-
je se Ondřej. „Nejkritičtější mís-
to je pod schody do podkroví, 
kde je chaloupka zakutaná do 
skály. Vzhledem ke své profesi 
mám spoustu spisů a  šanonů 
s nahrávkami… Přijít o takové 
unikáty, to bych tedy nesl velmi 
těžce. Považuji je za něco jako 

rodinné stříbro, které nesmí při-
jít k úhoně.“ Proto tentokrát spi-
sovatel sám vyhlásil vlhkosti ne-
smiřitelný boj.

„Především jsem se držel zá-
sady, že nejsem tak bohatý, 
abych mohl kupovat levné věci. 
Udělal jsem dobře, když jsem si 
opatřil zahraniční přístroj na 
odsávání vlhkosti. Nebýt kama-
ráda, který mne na něj upozor-
nil, nikdy bych neměl tušení, že 
něco takového existuje. Fungu-
je to jako vysavač vzduchu, ale 
to prosím říkám jako laik. Pří-
stroj se sám zapíná i vypíná a my 

jen vynášíme kanys-
třík,“ upřesňuje On-
dřej. Jeho žena se mu 
odměnila tím, že mu 
nechala na pozemku 
vybudovat zahradní 

domek, kam si mohl uložit 
všechny své poklady beze stra-
chu, že by se k nim dostala vlh-
kost. Vznikla tak zděná pracov-
na dvakrát dva metry 
s  počítačem, kanapátkem na 
přemýšlení i odpočinek a s ar-
chivem v patře.

Trvalá sídliště se na Kokořín-
sku objevovala už v 11. a 12. sto-
letí a  první písemná zmínka 
o Šemanovicích je z roku 1444. 
Traduje se, že jeskyně si v pís-
kovcové skále vykopali Čeští 
bratři, kteří se v nich skrývali. 
„Tak si trošku připadáme jako 
barbaři, protože tu teď máme 
i nádrže s topným olejem. Ale ji-

V polovině osmdesátých let se spisovatel 
Ondřej Suchý (74) přesunul z rodné Prahy 
natrvalo do vesničky Šemanovice a začal 
poznávat slasti i strasti života na chalupě, 
zasazené přímo do pískovcové skály.
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Pískovcové skály jsou 
romantickou dekorací, 
ale i zdrojem vlhkosti. 

Rodilý Pražák 
chalupaří na 
Kokořínsku Chaloupka Ondřeje 

Suchého je obklopena
přírodou Kokořínska.

Chataři a chalupáři

ChalupářemOndřej Suchý
Šemanovice
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