
 

 

                                                         Zahradník Šikula radí 

                                                        Stříháme živé ploty 

 

 

 

Máme tady léto a to je symbolem pro „sladké nicnedělání“, to však neplatí pro ty z vás, 

kteří máte na své zahradě živý plot. Chcete-li, aby živý plot plnil svoji funkci, musíte se o něj 

správně starat, především ho stříhat. Četnost stříhání živého plotu záleží na druhu, ze kterého 

je plot vysazen. Ačkoliv se může zdát, že na stříhání plotů není nic složitého, opak je pravdou. 

Hned se totiž pozná, zda je o živý plot správně pečováno až do doby posledního stříhání. 

Některé zásady jsou ale společné, ať již máte živý plot z habru či ze zimostrázu. Zde jsou ty 

nejhlavnější: 

1.  nástroje, kterými budete plot stříhat (plotovky, žací lišta) musí být ostré, v opačném 

případě rostlinu pouze „ožvýkáte“ a ta začne následně žloutnout, což pravděpodobně 

nechcete 

2. po stříhání nezapomeňte aplikovat hnojivo, aby jste rostlinám přilepšili (bohatě postačí 

Cererit, NPK nebo Krystalon). Nepořizujte si drahá hnojiva, je to zbytečné a pouze 

vám to „tahá“ peníze z kapes. 

3. po stříhání více zalévejte 

4. velmi důležitý je správný tvar živého plotu, a to je lichoběžník (tzn. širší základna a 

směrem nahoru se tvar zužuje). Tento tvar je důležitý z toho důvodu, že pouze takto se 

ke spodním větvím dostane světlo a spodní část plotu netrpí chlorózou. 

5. sestříhávat můžete vše až ke starému dřevu 

6. nejste – li si jisti, že zvládnete stříhat rovně, natáhněte si na začátku a na konci plotu 

provázek v požadované výšce. 

Pokud se teprve chystáte živý plot založit, ale nevíte z jakého druhu, zodpovězte si následující 

otázky: 

• Chci plot stálezelený nebo z opadavých listnáčů? 

• Jak má být vysoký? 

• Chci, aby rostl rychle nebo si rád počkám.. 

• Mohou mít rostliny ostny? Nebudou se kolem pohybovat malé děti? Zvířecí miláčci? 

Myslete i na ně.. 

 



• Bude plot volně rostoucí nebo jej chci tvarovat? 

• Jakou cenu chci do živého plotu investovat? 

Pokud jste si na následující otázky zodpověděli, stačí si jen vybrat: 

Stálezelené, rychle rostoucí keře: ptačí zob, bobkovišeň, thuje (zeravy), zimolez, tis 

prostřední 

Stálezelené, pomalu rostoucí keře: tis červený, cesmína, mahonie, zimostráz (Buxus) 

Opadavé, rychle rostoucí: javor babyka, vrby, olše, lípa, pámelník, habr, ptačí zob, bez 

černý 

Opadavé, pomalu rostoucí: buk, svída nebo dřín, tavolníky 

 

Krásné léto a hodně pěstitelských úspěchů na vaší zahradě. 

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.  

 

 

 


