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Zahrada a l idé
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Kouzlení s detaily 
Pozorné oko tu odhalí 
spoustu rafinovaně 
rozmístěných 
drobností. Vypadají, 
jako by tu byly 
odjakživa.
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T
u zahradu, o  které dnes mluví jako 
o  letním obýváku, zná Marta Veselá 
Jirousová od dětství. Babička s dědou 
tu pěstovali ovoce a zeleninu, jak bý-

valo na vesnici zvykem. Později převzali péči 
o ni rodiče, ale i těm časem došly síly a energie. 
Před prosím pomoc: před kolika? lety, když se 
naše hostitelka nastěhovala do domku na kraji 
Staré Říše, našla místo zahrady svého dětství 
džungli. „Právě jsem nosila v  břiše Kryštofa. 
Když jsem se rozhlédla kolem, napadlo mě, že 
není v silách jednoho člověka tak velký poze-
mek udržovat. Ale zkusila jsem to – a brzy mě 
zahradničení začalo hrozně bavit,“ vzpomíná 

na tu dobu.
Postupnými kroky začala zarostlý kus země 

přibližovat svým představám o romanticky la-
děné zahradě, kde stále něco kvete. Neobešlo se 
to bez chyb: po prvních pokusech se paní Mar-

Trvalkové záhony ve stínu starých jabloní a k tomu bezpočet domečků 
pro děti i živočichy: tak vypadá přírodní zahrada s nádechem romanTiky.

Zahrada ze snů

Příště u VÁS! Vážení čtenáři, na této 
dvoustraně může být článek i o vás. 
Máte-li zajímavě řešenou zahradu, pošle-
te nám krátký text a několik fotografií. 
Dopis nebo e-mail označte heslem 
ZahraDa a liDé. Bude-li to v našich 
silách, rádi vás navštívíme. 

ta, vystudovaná výtvarnice, pustila do studia li-
teratury, absolvovala i kurs tvorby květinových 
záhonů. Spoustu informací našla v anglických 
zahradnických knihách: právě na jejich strán-
kách se zamilovala třeba do mavuně, která teď 
na zdejších rabatech a rozkvetlých ostrůvcích 
nesmí chybět. Na  začátku léta, jak je vidět 
na snímcích, se tu proplétá s hvozdíky, kohout-
ky věncovými, vrbinami čistci a  růžemi – ale 
za měsíc to tu už vypadát zase úplně jinak.

Byl by ale omyl představovat si dokonale stři-

žený zámecký park. Hospodaří se tu v souladu 
s přírodou: bez pesticidů (neodbytnou bršlici 
se podařilo vytlačit dostatečně hustou výsad-
bou trvalek) a minerálních hnojiv, zato s úctou 
k živočichům s dvěma, čtyřma i šesti nohama 
– místo tu má „hmyzí záhon i „sídliště pro jež-
ky“. V  křoví pod smrky, které lemují hranice 
zahrady, se skrývá několik (přesné číslo nejspíš 
nikdo nezná) dětských domečků. U  jednoho 
z nich stojí řádka květináčů osetých špenátem, 
bazalkou a bůhvíčím ještě. Patří dnes už pětile-
tému Kryštofovi: tomu, který proměnu zdejší 
zahrady sleduje od samého počátku.

Pod starou lípou je příjemný chládek i v nej-
parnějším létě. Na sezení ale není (s výjimkou 
nedělí) mnoho času. Nejen kvůli údržbě za-
hrady, ale také kvůli plánům na  další změny, 
dosud skrytým v hlavě paní Marty. „O kytkách 
se mi dokonce i zdá,“ směje se. „Třeba o dalším 
oblouku s růžemi, které budou doprovázet pi-
voňky...“ Možná že při příštím dnu otevřených 
zahrad (kdy je i zdejší branka dokořán) už ten-
hle sen bude skutečností.     ✽

harmonie Zdejší uvolněná 
atmosféra svědčí domácím, 
hostům i návštěvníkům 
z živočišné říše.

Prolínání
aby záhon působil, jak má, měly by se 
rosltiny dotýkat. tohle pravidlo anglických 
zahrad Marta Jirousová s úspěchem upatňuja 
na záhonech i v předzahdrádce. 

Pod korunami Stará zahrada má své výhody: třeba tu, že ve stínu starých stromů je 
příjemně i za nejparnějších letních dnů.   Ostrov pro děti Místo pro domečky, houpačky 
i „experimentální záhony“ se tu vždyky najde.  Mezi květy Vázy na zahradě i v domě jsou 
v sezoně pořád plné květin. ty pocházejí – jak jinak – z místních zdrojů.


