
NÁVOD NA VÝSADBU ŽIVÉHO PLOTU Z TAVOLNÍKU

Tavolník van Houtteův (Spiraea × vanhouttei)  je  rostlina,  listnatá opadavá
dřevina z čeledi růžovité (Rosaceae). Tavolník van Houtteův tvoří keře. Jde
o křížence druhů tavolníku bělokvětého (S. albiflora) a tavolníku japonského
(S. japonica). Pěstuje se jako okrasná rostlina. Používaný do skupin a živých
plotů. Kvete v květnu až červenci. Preferuje slunečné polohy, propustné vlhké
půdy. 

1. Pro výsadbu rostlin připravíme výkop o požadované délce a šířce cca 30 cm 
a hloubce cca 30 cm. Pro živý plot z tavolníku 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 do jedné řady (rostliny po 50 cm). Použijeme tedy 2 sazenice tavolníku na 
běžný metr délky plotu. 

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. Nicméně díky dokonale hustému
větvoví dřínu je pouze na fantazii pěstitele, jaký tvar si zvolí. 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). 

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

Tavolník je velmi nenáročný na pěstování. Snese i delší sucha. Nevadí mu 
stanoviště u silnice nebo s nekvalitní zeminou.

Nejvíce keře tavolníku vyniknou, necháme-li je jako volně rostlé bez střihu. 
Vaši zahradu pak budou na jaře zdobit mohutné převisy bílých květů. Na 
podzim doporučujeme střihem odstranit staré uschlé výhony.


