ZAHRADA A LIDÉ
 PES, VùRN¯ P¤ÍTEL âLOVùKA

ManÏelé Kube‰ovi mají v chovné
stanici v‰ech ‰est druhÛ retrívrÛ.

MÍSTO PRO RELAXACI
Les a zahrada, kde jinde by si
ãlovûk mohl lépe odpoãinout
a naãerpat nové síly.
U domu je zimní zahrada,
odkud mÛÏete za nepﬁíznivého
poãasí sledovat v‰echnu tu
krásu kolem.

ROZKVETLÁ HRANICE
Kvûty trvalek vyniknou na pozadí
stﬁíhaného zimostrázového plotu.

vﬁesÛm a hostám, které jsou barevnû a tvarovû rozmanité.OstrÛvky trvalek obklopuje automaticky zavlaÏovan˘ trávník. V˘znamn˘m
prvkem je jezírko s lekníny, nejhlub‰í místo
má 1,5 metru, proto zde bez problémÛ pﬁezimují rybiãky. Do jezírka se vlévá potÛãek
pﬁes kter˘ mÛÏete pﬁejít po mÛstku k ãásteãnû zastﬁe‰enému odpoãívadlu s pergolou,krbem a udírnou.V zahradû jsou hojnû pouÏity
trávy v kombinaci s kameny. Nûkteré partie
jsou osvûtleny reflektory a solárními lampami, takÏe i po setmûní je co obdivovat.
A co ﬁíci na závûr? Také na pﬁíkladu paní
Kube‰ové se potvrdila slova Karla âapka, Ïe
kdyÏ jednou zaãnete zahradniãit, tak tomu
úplnû propadnete.A je to dobﬁe, protoÏe tak
díky úsilí paní Svatavy a za podpory jejího
manÏela vzniklo místo, kde se kaÏd˘ ãlovûk
cítí dobﬁe a pozitivnû se zde naladí.
ZURâÍCÍ VODA
Jedním ze základních prvkÛ
v zahradû jsou voda a kámen.

Každá zahrada má své osobité kouzlo, které
jí vtiskne její tvůrce a v neposlední řadě také
místo, kde se nachází.

N

a náv‰tûvu jsme se tentokrát
vydali do lesa poblíÏ Tﬁebonû.
V b˘valé hájovnû zde bydlí
manÏelé Svatava a Jan Kube‰ovi, kteﬁí vyhráli soutûÏ na‰eho ãasopisu
“Nejkrásnûj‰í zahrada”.
Najít jejich stavení nám dalo trochu práce, protoÏe jsme nemohli najít tu správnou
lesní cestu. O to vût‰í byla na‰e radost,
kdyÏ jsme se ocitli u vstupních vrat. UÏ odtud bylo patrné, Ïe zahrada je velkou
chloubou a dobrou vizitkou jejích majitelÛ. Rozkvetlé nádoby u vchodu a pestroba-
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revné záhony dávaly tu‰it, Ïe se zde bude
na co dívat. Hektarov˘ pozemek kolem hájovny je rozdûlen na dvû poloviny, jedna je
urãena pro chovnou stanici retrívrÛ, kteﬁí
jsou velkou láskou na‰ich hostitelÛ. Druhá
polovina byla z iniciativy paní Svatavy pﬁemûnûna po rekonstrukci domu na okrasnou zahradu.

Od návrhu k realitě
„Na samém zaãátku nám pomáhal s architektonick˘m návrhem student zahradní architektury, se kter˘m jsem se seznámila na

jedné v˘stavû“, ﬁíká paní Svatava. Podle jeho návrhu vybudovali manÏelé Kube‰ovi
jezírko, odpoãívadlo s pergolou a vysázeli
nûkteré rostliny vhodné do zdej‰ích podmínek. Mnohé dílãí návrhy a vût‰ina zahradnické práce jsou dílem paní Kube‰ové, která na sebe prozradila, Ïe se dﬁíve
o rostliny ani zahradniãení vÛbec nezajímala. Teprve kdyÏ bylo potﬁeba upravit
okolí domu, zaãala studovat literaturu, nav‰tûvovat v˘stavy a získávat pûstitelské rady.
Také zahradnické zaãátky paní Svatavy byly zaloÏeny na nejãastûj‰í, ale nejúãinnûj‰í
metodû pokus – omyl. “DÛleÏit˘ je v˘bûr
správn˘ch rostlin na správné stanovi‰tû,”ﬁíká paní Kube‰ová. Îe se s tímto vypoﬁádala
víc neÏ dobﬁe, dokazuje systematické osázení celé zahrady,na které po celou sezonu
nûco kvete. Na jaﬁe jsou zde ozdobou mno-

Text a foto: V. Tampír

U hájovny v lese
hé cibuloviny, pozdûji vykvétají rododendrony a azalky a v létû a na podzim pﬁebírají vládu kvûty trvalek.

Cit pro celek i detail

CELKOV¯ POHLED
Na místû, kde byl dﬁíve hospodáﬁsk˘ dvÛr,
dnes najdete odpoãívadlo s pergolou,
jezírko a pûkné kompozice rostlin.

V˘bûr rostlin vycházel z toho, Ïe se zahrada nachází na pozemku, kter˘ je obklopen
vzrostl˘mi jehliãnany a je ãásteãnû nebo
zcela zastínûn. PÛda je zde písãitá , dostateãnû vlhká a kyselá. Daﬁí se zde zimostrázu, vrbám, jehliãnanÛm, rododendronÛm,

!

VáÏení ãtenáﬁi, na této dvoustranû
mÛÏe b˘t ãlánek i o vás. Máte-li
zajímavû ﬁe‰enou zahradu, po‰lete
nám krátk˘ text a nûkolik
fotografií. Dopis oznaãte heslem
Zahrada a lidé. Bude-li to v na‰ich
silách, rádi vás nav‰tívíme.
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