cesty

M

anželská postel je sklápěcí, takže vmžiku měníme spodní
část v romantickou jídelnu. Z pelesti je stůl, dokonce je tu
docela hluboká police na věci, dvě lavice a vedle plynových
kamínek i lavórek. To kdybyste si chtěli opláchnout omrzlý
nos. Reportáž proběhla v lednu, takže venku je na nule.
A ano, i uvnitř jsou po příchodu dva stupně. „Při zapnutých plynových kamnech musíte mít stále otevřenou malou větračku,“ čteme instrukce. Znělo
to bláznivě, spát na posedu dvě noci v tuhé zimě, ale nakonec to byl báječný
nápad. Kamínka rozehrála svou hřejivou písničku do půl hodinky a při otevřeném okýnku bylo na posedu jako v pokojíčku. Ano, doslova v pokojíčku.

Zadat kód a jsme doma

Nabídka od pelhřimovské firmy TreeBee přišla právě včas – koronavirus
nás uvěznil v českém revíru a ubytovat se s rodinou na kraji pustého sadu,
hned vedle rybníka a lesa, kde lišky dávají dobrou noc, je pro zvládnutí
pandemie ideální. Místo klíčů jsme navíc dostali pouze číselný kód do
speciálního zámku, takže pronájem byl skutečně bezkontaktní. Nejdřív
jsme mysleli, že se budeme mačkat jako sardinky, ale systém vnitřního
nábytku je chytře vymyšlený – při sklopení postele tu fakt může přežít
a skromně tancovat i celá rodina bez ztráty nervů. Posed zvaný Domeček
má totiž ještě pod klasickou střechou patro, kde jsou další tři matrace.
Z nich můžete pozorovat velkým střešním oknem hvězdy. Nebo vločky,
jak ihned po dosednutí na vyhřáté sklo změní své skupenství ve vodu.

Kazatelna, která voní

Poseď se a relaxuj
Stačí zdolat pár příček žebříku a už se na svět díváte z jiné perspektivy.
Vyzkoušeli jsme na Vysočině ubytování na jednom z designových
posedů, které jsou poslední dobou snad ještě víc v kurzu než samotná
myslivost. Jak se ve čtyřech žije na rozměru 2,5 × 3 metry?

t e xt a foto : P e t r h o l e č e k

S posedy navazuje tahle parta na módu takzvaných treehousů. Netradiční
ubytování v přírodě, navíc v domku, který svou podstatou a postavením
na nožkách nepotřebuje mít stavební povolení, je v době pandemie oblíbené. „Posedy chceme propojit se sítí TreeBNB, která umožní pronájem
posedů, takže je možné díky posedu i vydělávat peníze,“ plánuje firma.
Pronájem hnízda na kuřích nožkách si přitom můžete vyzkoušet na pár dní
stejně jako my, zabrouzdejte na webovky Kupsiposed.cz. A koupit to celé?
Domeček pro pět lidí, ve kterém trávíme rodinný víkend, vyjde bez daně na
360 tisíc korun. „Posedy vyrábíme ze 42 mm tlustých smrkových biodesek
a vyrábí je Petr Syrovátka se svým týmem v truhlárně v Dolní Cerekvi. Dokážou tam neskutečné věci, je to taková poctivá truhlářská práce, kterou umí
kombinovat s kovem a sklem. A strašně pěkně to tam voní!“ říká za firmu
Lea Srbová. Od prvního kontaktu prý trvá doba realizace asi dva měsíce.
Variantou je levnější Krabička, která ale nemá patro a vejdou se do ní
pouze dva lidé a možná tak ještě dítě. „Z této verze vychází i naše Saunička,
kde je vnitřek uzpůsoben pro sanování. Lavice, sklopná lehátka, saunová
kamna. Úplně ideální je umístit ji někam k vodě.“

Vrána k vráně posedá

Že jde o trendy záležitost, dokládají úspěchy těchto nadšenců do dřeva:
deset posedů první série prodali během jednoho měsíce. Teď to vypadá
na dva posedy týdně. „Podle toho, kolik nám chodí denně poptávek a jak
se nám lidi ozývají, soudíme, že téma svobody a malého bydlení je prostě
aktuální. A to nás těší,“ dodává Lea. Ze začátku se prý zdálo, že jejich projekt
bude hodně alternativní. „Že se bude spát ve spacáku. Ale nakonec si s tím
dost hrajeme. Vymýšlíme pořád nové edice a výbavy a snažíme se pružně
reagovat na všechna přání. Posedy si prostě umí najít sympatické majitele
a sympatická místa a to funguje i obráceně,“ směje se. ■

Stavební povolení
■ Jestli

je pozemek váš a dodržíte odstup od sousedů alespoň tři metry,
máte v podstatě vyhráno. Nejlepší je mít zahradu určenou k rekreaci.
Postavit posed můžete i na ornou půdu, ale i tu musíte nejprve na úřadě
změnit na zahradu. Mít lesní pozemek je krásná, ale složitější věc: stavba musí
mít charakter pro hospodaření v lesích. Tady je třeba dohodnout se s myslivci.
Ti by si posed měli zaregistrovat. Díky pontonu lze mít posed i na vodě.
Nebo si kupte karavan za auto, ale to je jiná tulácká písnička.
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