
   

 

Selská zahrada Lesánek 

Malebná zahrada, ovocný sad a s ním spojená malá venkovní moštárna, drobný chov 

domácích zvířat a hlavním aktérem skřítek Lesánek – malý opatrovníček přírodní zahrady.  

Jak vše vzniklo? 

Už jako malá holka jsem trávila veškerý volný čas v přírodě a se svojí babičkou na zahradě, 

protože babička je vášnivá zahradnice i ve svých 86ti letech. Takže to bylo velmi jednoduché, 

babička vedla svou vnučku k velmi hezkému koníčku, který mi zůstal a zůstane navždy. Tím 

bych krátce definovala počátek projektu „Selská zahrada Lesánek“.   

O zahradě:  

Naše zahrada je součástí malé ekofarmy v oblasti Jistebnické vrchoviny nedaleko okresního 

města Tábor, v jihočeské vísce Borotín mezi lesy a kopci.  Zahrada je zajímavá v tom, že v 

ní každý najde své místečko. Začíná u hlavního vchodu do dvora, kde pěstujeme mnoho  

„kyblíkových“ rostlin a bylinek. Od jara do zimy náš typicky jihočeský domek rozkvete 

muškáty, podél zápraží záhon rozličných květin (růže, pivoně, floxy, traviny, gladioly, 

lichořeřišnice), závěsné květníky s převislými jahodami a za domkem zelené posezení 

s pnoucím užitkovým kiwi, klanopraškou a užitkovou zeleninovou zahrádkou. Využíváme 

dešťovku pro zalévání, pro tyto účely jsme instalovali nádrže a sudy na záchyt vody v zahradě 

kde to jen bylo možné. Dále skleník využíváme od prvních jarních dní až do prvních mrazíků, 

vynikající pomocník. Mezi tou vší zelení žijí domácí králíci, holubi, morčata, kachny, husy, 

slípky a dál v zahradách se pasou koníci. Myslíme i na volně žijící ptactvo, instalujeme budky 

a krmítka do korun stromů. V jedné budce se dokonce zabydleli čmeláci.  Lesánkova zahrada 

je okrasná, užitková, aktivní i odpočinková a staráme se o ni neustále a moc rádi.  

O sadu:  

Ovocný sad – říkejme SAD, protože jej tvoří 4 zahrady s mnoha starými odrůdami ovocných 

stromů o výměře 1,4ha. Malý kousek ovocné přírody, který se snažíme revitalizovat a tím 

zachránit staré odrůdy ovocných stromů jako živé dědictví předků, kteří je vysázeli.  

Z odrůd ovocných stromů pěstujeme:  

Jabloně: Čistecké lahůdkové, Hedvábné červené, Holovouské malinové, Baumanovo, Zlatá 

reneta, Melodie, Topaz, Vilémovo, Bohemia, Matčino.  

Hrušky: Máslovky, Bohemika, Konference 



Další ovoce švestky, žluté a modré blumy, rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, jahody, činské 

mrazuvzdorné kiwi, klanopraška čínská.  

Produkci ovoce zpracováváme sami, pro tyto účely jsme v roce 2014 vybudovali přímo 

v zahradě sklep, kde skladujeme jen ovoce -  jablka, zavařeniny a mošt.  

Věnujeme se i volnočasovým aktivitám pro děti a širokou veřejnost dle svých časových 

možností. Některé výukové programy jsou z naší tvorby a některé převzaté, díky dotačním 

projektům a lidem, kteří mají fantazii a umí ji využít pro dobrou věc. Více na 

www.lesanek2011.cz.  

Do budoucna bychom rádi zahradu i sad rozšiřovali, vybudovali přírodní jezírko a pokusili se 

najít přírodní zdroj podzemní vody. Protože čistá pramenitá voda je dnes už vzácnost.  

Vzkaz pro zahradnické nadšence :  

Nebát se nápadů, realizujte své projekty ať dobré myšlenky a nápady jsou jako dešťové 

kapky a sluneční paprsky, blahodárné a výživné.  Žijme s přírodou ať příroda žije s námi a 

zůstane pro naše děti a další generace.  

www.lesanek2011.cz, lesanek2011@email.cz, tel.739 666 088, Borotín u Tábora, Alena 

Švecová 

 

 Žít s přírodou aby příroda žila s námi. 
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