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TexT a foTo Dana Jakoubková

„Proč žijeme v takovém kvapu? Proč plýtváme životem?“ ptal se 

filosof Henry David Thoreau před 167 lety v knize Walden – život 

v lesích. a zatímco některé z jeho úvah o přírodních jevech v knize 

popisovaných byly už dávno vědecky vyvráceny, na ony dvě otázky 

nemáme uspokojivou odpověď ani v 21. století. Co by si asi pan 

Henry pomyslel o současné společnosti, když už tenkrát z ní byl 

otráven? Jestlipak by se mu zalíbila idea party milovníků designu, 

přírody a řemesla, která navrhla tento „posed“ u rybníka?

Pravda, rybník, u kterého jsme chtěli strávit noc, se nejmenuje Walden, a minimalistickou útulnu 

jsme nepostavili vlastníma rukama. duchovní linka záměru je ovšem totožná – otevřít se klidu, 

prostému bytí a dosahu přírody. dotknout se kořenů, utřídit myšlenky, ztratit se v bezčasí
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Dušezpytné
zastavení
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Posed  se  okamžitě  přilepil  
k  naší  dobré  náladě.   
Byl  přesně  tou  dávkou  úniku,  
kterou  jsme  potřebovali.   
Obzvláště  po  dlouhém  půstu.

Návrh: Ladislav Trpák, Iveta Chládková / Secret 
Garden, www.secretgarden.cz

Konstrukce: prefabrikovaná smrková biodeska  
42 mm, kryté lepené spoje, falcový profil / základna  
na vrutech, na podvozku, nebo na pontonu

rozměry včetně terásky: Domeček 2,5 × 3 m /  
5 osob, variantně krabička 2,2 × 4 m / 2 osoby + dítě, 
výška nad zemí 1,8 m 

okna: neotvíravá, dvojskla s argonem (ug = 1,1 W/m2k),  
ventilační „střílny“ výklopné, falcový profil 

dveře: profil falcový s těsněním, zamykání – zvenčí 
petlice s kódovým zámkem, variantně chytrý visací 
zámek s bezdrátovou technologií (bT nebo nFC) / 
zevnitř stylová dřevěná závora 

Střecha: fólie 3 mm + oplechování

Povrchová úprava: venkovní i vnitřní – lazura Tikkurila 
ve dvou vrstvách

energie: solární panel + akumulátor 12v/25ah, včetně 
regulátoru, pojistek a uSb výstupu

Světlo: nabíjecí lampičky

teplo: plynový krb s čidlem Co2 + tlaková lahev, 
variantně elektrický přímotop či krbová kamna

realizace a pronájem: Treebee, www.treebee.cz
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Zatímco thoreau měl v chatce krb na dřevo, do domečku se vešel jen 

krbík na plynovou bombu. ale žehnáme tomu, kdo jej sem dal, protože 

z túry jsme se vrátili promoklí na kost. Paprsky slunce se líně klubaly 

z bouřkových mraků a než je pohltil blízký les, stihly ještě olíznout hladinu 

rybníka a velké předsazené okno se sezením pro dva. Plamínek za 

zády, romantika a chvíle nemyšlení. Srdce se uklidní, malíček u malíčku. 

Zapaluji svíčku. Jen tak, pro pocit. defragmentace mozku začíná
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Usínání. V suchu, v teple a v peřinách. oči přilepené 

na sklo, magie noční oblohy; už čisté a třpytivé. Čas 

odevzdání, propad do nevědomí a dlouhá cesta k ránu. 

Pak košík plný překvapení i med z pampelišky

dřevo a zase dřevo. 

K malému patří světlé. 

Všechno tak úhledné 

a šikovné, integrované 

a pěkně zalícované. Prostě 

domeček; na lelkování, na 

přespání, nebo na hraní. 

a hlavně k odpojení

Pokud by snad vnímavému čtenáři přišlo na mysl si 

Thoreauovu knihu zakoupit, varuji – je z větší části „těžko 

stravitelná“, i když některé jednotlivosti a poselství 

přesahují naše intelektuální horizonty. Zato alespoň jednu 

noc na posedu mohu s klidným svědomím doporučit 

každému, kdo potřebuje zamíchat životními hodnotami, 

sociálními konstrukty a smyslem vůbec.
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