
NÁVOD NA VÝSADBU ŽIVÉHO PLOTU Z HABRU

Pokud  hledáte  strom  pro  živý  plot,  který  je  odolný  vůči  špatnému  počasí
a mrazům, zvažte  habr  obecný.  Jeho husté  listy  poskytují  soukromí a  jeho
koruna se pomalu rozrůstá, takže není nutné ho pravidelně stříhat. Má také tu
výhodu, že produkuje málo listí v zimě, což znamená, že se nemusíte starat
o úklid spadaného listí.  Navíc jeho krásné listy a větve přidávají krásu vaší
zahradě. Všechny tyto vlastnosti dělají z habru obecného skvělou volbu pro
živý plot.

1. Pro výsadbu rostlin připravíme výkop o požadované délce a šířce cca 30 cm a 
hloubce cca 30 cm. Pro živý plot z habru je vhodné slunné stanoviště nebo polostín 
s dostatkem vláhy. Ideální je lehká neutrální nebo mírně zásaditá propustná půda.

TIP: před započetím výkopových prací doporučujeme ošetřit okraje budoucího 
výkopu totálním herbicidem s přesahem cca 15 cm. Zamezíme tím konkurenci 
plevele rostlinám živého plotu. Alternativou může být mechanické odplevelení. 

2. Rostliny vyjmeme z kartonové krabice. Opatrně sejmeme ochrannou fólii z kořenů 
a rostliny vložíme na 24 hodin do nádoby s vodou tak, aby kořeny byly zcela 
ponořené.

3. Sázíme buď do jedné řady (rostliny po 25 cm) nebo do dvou řad - do tzv. trojsponu 
(2 řady – rostliny po 30 cm). Použijeme tedy 4 (výsadba do jedné řady) nebo 
6 sazenic (výsadba do trojsponu) habru na běžný metr délky plotu. Rostliny na 
opačné straně výkopu sázíme s posunem, aby rostliny nebyly v zákrytu a živý plot 
byl opticky hustší. 



4. Dáváme pozor, aby kořeny nebyly přehnuty – přirozeně je před zahrnutím zeminou 
rozprostřeme. Případné mechanicky poškozené kořeny zakrátíme.

5. Zeminu můžeme obohatit zahradnickým substrátem.  Hroudy rozdrtíme.

6. Po opatrném obsypání sazenic zeminou,  půdu kolem kmínků přišlápneme, aby se 
minimalizovaly vzduchové mezery kolem kořenů.
TIP: Pro podporu ujmutí a růstu sazenic doporučujeme kořeny dřevin ošetřit 
půdním gelem z naší nabídky.

7. Po výsadbě rostliny velmi vydatně zalijeme. Při podzimní výsadbě zaléváme až do 
zámrzu.

TIPY A RADY

• První rok dopřejeme rostlinám bohatou zálivku. Doporučujeme zamulčovat povrch 
půdy - zálivka pak stačí opakovat jednou za několik dní.

• Níže jsou ukázky tvarů do kterých lze živý plot zastřihávat. Kvůli osvětlení spodních pater 
plotu platí (podobně jako u ostatních živých plotů), že jsou nejvhodnější takové tvary, kde je
spodní základna plotu širší než vrcholek plotu (např. tvar b).

• Pravidelně odstraňujte suché a poškozené větve, abyste pomohli udržet živý plot zdravý 
a atraktivní.

 Během roku živý plot přihnojujeme hnojivem NPK na listnaté dřeviny. Vhodné 
hnojivo nalezte v nabídce našeho eshopu.


