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•  Vyzkoušejte kompozitová okna 
SULKO profi line-REHAU GENEO

•  Nejlepší tepelná izolace 
a maximální pevnost bez použití
ocelových výztuh

Navštivte naši vzorkovnu v Jihlavě: 
Adresa:  Březinova 144, 586 01 Jihlava
E-mail: jihlava@sulko.cz
Tel.: 725 189 749, 723 603 379

Před konečným výběrem vhodné-
ho druhu dřeviny se nejprve zamysle-
te nad tím, jak by měl váš budoucí ži-
vý plot vypadat. Pro menší zahrady či 
zúžený prostor se nejvíce hodí stříha-
né živé ploty. Nezaberou tolik místa 
a průchod kolem nich je jednodušší. 
Pro tento typ plotu se však hodí jen 
dřeviny, které po řezu dobře obrůsta-
jí a nerostou moc do šířky. Konečnou 
šířku tohoto plotu ovlivníte intenzi-
tou řezu, minimálně se však pohybuje 
okolo sedmdesáti centimetrů.

V zahradách, kde nemusíte šetřit 
prostorem, se více uplatní volně ros-
toucí živé ploty. Keře v nich nebu-
dete sestříhávat tak intenzivně, takže 
mají šanci se rozvinout do plné krá-
sy. Takový živý plot vás potěší i květy 
a stane se domovem pro ptáčky. Pro 
volně rostoucí živý plot však počítejte 
se šířkou záhonu alespoň metr a půl, 
jinak vám keře budou vymezené mís-
to neustále přerůstat.

THUJA OCCIDENTALIS – 
ZERA V ZÁPADNÍ

V českých zahradách se ze všech jeh-
ličnanů uplatňuje snad nejvíce. Zerav 
není náročný na půdní podmínky, 
nevadí mu nedostatek světla ani 
chladné zimy. Roste poměrně rych-
le, takže za několik málo let vytvoří 
kompaktní zelenou stěnu. Po výsadbě 
jej nezapomeňte pravidelně sestřihá-
vat, alespoň dvakrát do roka, protože 
přerostlé keře budete jen těžko doda-
tečně redukovat. Zeravy nabízejí vel-
ké množství žlutě zbarvených kultiva-
rů, které jsou neméně ceněné.

CARPINUS BETULUS – HABR 
OBECNÝ

Mezi opadavé druhy využívané do 
stříhaných plotů patří i habr. Je to náš 
domácí strom, proto v našich pod-
mínkách dobře prosperuje. K řezu je 
velmi tolerantní a dobře obráží. Přes-
tože opadává, službu odclonění bude 
plot z habru plnit i v zimě. Na větvích 
se totiž drží uschlé listy, které na jaře 
nahradí listy nové.

CHAMAECYPARIS LAWSONI-
ANA – CYPŘIŠEK LAWSONŮV

Cypřišek, často zaměňovaný za 
zerav, je další z jehličnatých dřevin, 
kterou lze využít pro stříhaný ži-
vý plot. Stejně jako zerav je poměr-
ně tolerantní k podmínkám prostře-
dí, miluje vápnitou půdu a nevadí 
mu zastínění. Oproti zeravům jsou 
cypřišky méně mrazuvzdorné, proto 
jsou ideální do teplejších či chráně-
ných poloh. Mezi nejčastěji vyhledá-
vané kultivary cypřišků patří ty mod-
ře ojíněné, které jsou také odolnější 
vůči mrazu.

TAXUS BACCATA – TIS ČER-
VENÝ

Přestože se tis řadí mezi naše jedo-
vaté rostliny, neměli byste ho při 
výběru dřevin opomenout. Zaujmout 
by vás mohl svým temně zeleným 
zabarvením a jemnými, plochými jeh-
licemi. Tis se dobře uplatní v nejstin-
nějších partiích zahrady nebo tam, 
kde jsou vzrostlé stromy. Plný stín mu 
totiž nevadí, stejně jako úplné ořezá-
ní (zmlazení), po kterém jako jediný z 
jehličnanů pěkně obrazí. -lm-

Založte si živý plot


