
Živé ploty a stěny

Živý plot je umělá, více či méně udržovaná liniová výsadba 
dřevin, především keřů, případně i bylin, která slouží jako 
oddělovací bariéra. Může doplnit nebo zcela nahradit běžné 
oplocení, či jen posloužit jako dekorační prvek. Používá se jako 
protiprachová a optická bariéra, je úkrytem či zdrojem po-
travy pro četné druhy drobných živočichů. Jeho celkový vliv 
na kvalitu a pohodu obytného prostředí je velmi významný.  
 Pořizovací náklady jsou nesrovnatelně nižší než u nejčas-
těji používaných zděných, dřevěných či drátěných variant 
plotů a lze říci, že je to řešení ekologické, estetické i ekono-
mické. V obcích ochranného pásma národního parku by měl 
při oplocování pozemků dostat živý plot šanci všude tam, 
kde je to možné, například při vymezení předzahrádek. Dob-
rých příkladů najdeme v každé obci více, přičemž většinou 
jde o nižší stříhané živé ploty.
 Živé ploty (zejména z listnatých dřevin) mohou být lev-
nou a účinnou náhradou prefabrikovaných nebo provizor-
ních konstrukcí budovaných u rodinných domů, selských 

olistění dřevin. Vždy je však při jejich výběru nutno jednat 
uvážlivě a do venkovské zahrady tyto kultivary vysazovat 
pouze pro doplnění či jako raritu. To platí ve zvýšené míře 
v obcích ochranného pásma národního parku a to i pro 
veřejná prostranství. Na vlastním území národního parku 
nesmíme různé křížence, kultivary nebo nepůvodní dře-
viny vysazovat vůbec. To proto, že hrozí nebezpečí křížení 
s původními dřevinami, přenos chorob, ale i vznik rostlinné 
invaze nepůvodního druhu.

  Seznam doporučených druhů stromů, keřů a bylin i jejich 
kultivarů pro nové výsadby či obnovu soukromých zahrad, 
předzahrádek i veřejných prvků zahradní tvorby v obcích re-
gionu Národního parku Podyjí najdete na webu Správy NP. 
Při výběru byly zohledněny klimatické i stanovištní podmín-
ky regionu, krajinný ráz a také tradice a charakter venkovské 
zástavby a její doprovodné zeleně užívaný v minulosti.

Okrasné a užitkové zahrady

Největší plochy zeleně v obcích tvoří soukromé zahrady. 
V současnosti dochází k útlumu jejich hospodářského využití 
a sílí funkce obytná a rekreační. Zahrady mají i velký význam 
pro obec, neboť ovlivňují její vzhled a klima. V zástavbě tvoří 
zahrady kostru přírodních prvků sloužících jako základ pří-
jemného životního prostředí obyvatel. Jsou i životním pro-
storem a útočištěm mnoha vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. Určující je též jejich vliv na krajinný ráz, 
protože při pohledu na obec z odstupu dotváří zeleň zahrad 
siluetu obce. 
 Správné naplánování a založení každé nové zahrady 
i údržba zahrad stávajících jsou velmi důležité pro funkčnost 
zeleně v celé obci. Citlivý přístup při zakládání a následná 

pravidelná péče o zeleň jsou zárukou dobrého výsledku. Při 
tvorbě zahrad, ale i jiných vegetačních prvků v obcích regi-
onu NP Podyjí, je velmi vhodné vždy upřednostnit domácí 
či zdomácnělé druhy dřevin a bylin. Důvodem není pouze 
snaha o zachování tradičního obrazu obce a její přírody, ale i 
fakt, že původní a zdomácnělé druhy rostlin jsou lépe přizpů-
sobeny místní půdě a podnebí než často používané a módní 
exotické druhy. Vhodným výběrem vysazovaných druhů si 
můžeme ušetřit zklamání i nemalé finanční prostředky.

Stromy se v zahradní tvorbě používají především jako tzv. 
kostra zahrady nebo jako významné solitéry. Keře slouží 
v zahradách či veřejné zeleni především jako lemy výsadeb 
stromů a jako jejich podrost. V zahradnické praxi se mů-
žeme setkat s různými formami habitu – celkového vnější-
ho vzhledu – dřeviny a barevnými variantami květenství či 

stavení nebo ve sklepních uličkách. Vhodná je i kombinace 
živého plotu s nízkým dřevěným či zděným plotem v před-
zahrádce domu a liniové výsadby dřevin, čímž dojde k při-
rozenému propojení veřejného a soukromého prostoru. 
Živé ploty mohou být použity i při oplocování zahrad, sadů, 
pastvin či vinohradů v záhumení selských usedlostí nebo ve 
volné krajině. Je-li živý plot vyšší, hovoříme o živých stěnách. 
Může jít i o kombinovanou pásovou výsadbu stromů a keřů. 
Výsadbu dřevin lze ponechat bez pravidelného řezu, pak se 
jedná o volně rostoucí živý plot (živou stěnu).
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Zeleň ve venkovských sídlech

Lidé žijící na venkově vnímali vždy zeleň jako nezbytnou 
součást života sloužící jejich obživě i odpočinku. Změna sty-
lu venkovského života přináší i nové nároky na zeleň v síd-
lech, která přebírá především rekreační funkci. Přesto siluetu 
vesnic jako stopa minulosti dále dotváří zejména vzrostlé 
ovocné dřeviny zahrad a záhumenků nebo lípy u sakrálních 
staveb a stodol. Uvnitř venkovských sídel dnes najdeme ze-
leň v mnoha podobách, jako trávníky, okrasné a užitkové za-
hrady, květinové výsadby, mobilní zeleň a tradičně i soliterní 
stromy a keře, sady či vinice. Stále větší nároky jsou kladeny 
na zeleň veřejných prostranství na návsích, v historických  
jádrech obcí, u objektů občanské vybavenosti a v parcích. 
Specifickou a nezastupitelnou funkci mají živé ploty, solitérní 
stromy a aleje, izolační zeleň v okolí zemědělských objektů či 
zeleň venkovských hřbitovů. Důležitost zeleně spočívá v je-
jím pozitivním působení na mikroklimaticko-hygienické po-
měry obcí a výrazná je také její estetická a rekreační funkce. 
Typickým rysem sídelní zeleně na venkově je též její sepjetí 
se zelení v krajině rostoucí za hranicí zástavby sídel. Některé, 
v současnosti důležité formy zeleně, si dále přiblížíme.
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druh, lze doporučit vhodné kultivary zimostrázu nebo i exo-
tické stálezelené druhy, jako ptačí zob japonský a vejčitolistý. 
Ty jsou zvláště vhodné do teplých, vinohradnických poloh. 
Pro chladnější, západněji položené části regionu Podyjí, je 
možné použít vhodné kultivary tisu. Všechny uvedené druhy 
velmi dobře snášejí řez a proto z nich v předzahrádkách obyt-
ných domů nebo i ve sklepních uličkách můžeme vypěstovat 
prakticky libovolný tvar o jakémkoliv rozměru. 
 Živý plot v předzahrádce venkovského domu můžeme 
doplnit okrasným záhonem s tradičními druhy květin či keřů 
(pivoňky, zvonky, měsíčky, kopretiny, růže, levandule, četné 
druhy letniček nebo cibulovin atd.). Dojde tím k vytvoření ra-
dostné kompozice, která v každém ročním období mění svůj 
vzhled, nikdy nezevšední a stává se ozdobou vesnice. 

 Vhodné je použití směsi druhů, které postupně nakvétají 
či mění svoji barevnost a mohou se stát i zdrojem ovoce. Ča-
sem dojde k vytvoření neprostupné „džungle“ oddělující jed-
notlivé pozemky či kultury, která zároveň ochrání soukromí 
obyvatel přilehlé nemovitosti. 
 Na vesnicích se často setkáváme s živými ploty z exotic-
kých neopadavých dřevin typu tújí, cypřišků či jalovců. Jsou 
to nepůvodní druhy, jejichž stanovištní nároky plně neodpo-
vídají podmínkám našeho regionu. Přirozeněji a lépe poslou-
ží živý plot z neopadavé formy domácího druhu ptačího zobu 
obecného, ze stálezeleného zimostrázu nebo v zimě neopa-
davého habru. Tyto dřeviny netrpí chorobami a škůdci, velmi 
dobře snáší tvarování i pravidelný zmlazovací řez, mají výbor-
nou ujímavost, rychlý růst a navíc jsou i cenově přijatelnější. 
Častá je obava z pracnosti údržby listnáčů i z nedostatečnosti 
ochrany soukromí zahrad v zimním období. Pro venkovský 
prostor jižní Moravy však máme celou škálu vhodnějších 
náhrad. Mezi listnatými dřevinami existuje mnoho neopada-
vých kultivarů nebo druhů, které si zachovávají suché listy až 
do vyrašení nových (habr, buk atd.). Možné je i použití živého 
plotu z polostálezeleného kultivaru ptačího zobu obecného. 
Pokud jste přesto rozhodnuti použít neopadavý stálezelený 

Použití popínavých 
a půdopokryvných dřevin

Popínavé dřeviny slouží především k pokrytí zdí či plotů. Je to 
velmi estetický a levný způsob řešení i pro oživení nebo pře-
krytí některých nevzhledných míst, jako chátrající oplocení, 
problémové stavby atd. Popínavé dřeviny jsou často opomí-
jeny, většinou ze strachu, že způsob jejich údržby je složitý 
a náročný. Obavy jsou ale zbytečné. Řez snášejí velmi dobře 
a prakticky není možné je nevhodnou údržbou poničit. 
 Dalším možným využitím popínavých dřevin je vytvoření 
loubí v předzahrádce či ozelenění pergoly ve dvorním traktu 
či zahradě domu nebo optické rozčlenění příliš velké stěny. 
Typickým příkladem hodným následování je loubí porostlé 

vinnou révou. Je jedním z prvků kultivujících návesní prostor 
vinařské obce, který oprávněně obdivují návštěvníci z blíz-
ka i zdaleka. S tújovými ploty se setkáme všude, ale pergolu 
s visícími hrozny jen tak někde neuvidíte.

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentum@nppodyji.cz

Autor textu: Veronika Dubovská; Autoři fotografií: Petr Lazárek (2–5, 7–10, 12–16, 
18–20, 23, 26–29, 33, titul. foto), Zuzana Svobodová (1, 6, 11, 17, 21, 22, 24),  
Vlastislav Svoboda (25); Vydala: Správa Národního parku Podyjí v květnu 2012;  
Grafická úprava a sazba: SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o.

inspirace pro plánování zahrady 
nebo živého plotu v obcích regionu 

Národního parku Podyjí 

Několik slov na závěr 

Pro ty z vás, kterým není lhostejný vzhled obcí, ve kterých 
žijete, nabízíme odbornou pomoc. Na webových stránkách 
Správy NP Podyjí naleznete informace o zásadách výsadby, 
řezu a dalšího ošetřování stromů nebo seznam vhodných 
dřevin a bylin. Další dotazy Vám rádi zodpovědí její pracov-
níci. Věříme, že ocenění Zelenou stuhou za péči o místní ze-
leň v prestižní celostátní soutěži Vesnice roku, kterou získaly 
v roce 2011 Hnanice, mohou v budoucnu získat i další obce 
z Podyjí.
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19	 Břečťan	popínavý
20	 Přísavník	trojlaločnatý	(psí	víno)	odrůda	„Veitchii“
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26	 Skalka	na	návsi	v	Lukově	
	 Příklady	vhodných	druhů	pro	plošné	výsadby:		
27	 Kakost	krvavý		 	 28			Brčál	menší	(barvínek)	
29	 Zběhovec	plazivý	 30			Hvozdík	kropenatý	odrůda	„Briliant“8

 Půdopokryvné dřeviny a byliny slouží především jako 
funkční náhrada trávníku v zastíněných či naopak příliš oslu-
něných a suchých stanovištích nebo jako podrost větších vý-
sadeb. Jejich velkou výhodou je jejich nenáročnost a snížená 
četnost nutné údržby.
 

SÍDELNÍ ZELEŇ
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31	 Hluchavka	pitulník		 32		Mateřídouška	vejčitá
33	 Sakurová	alej	příjemně	oživuje	po	celý	rok	uliční	prostor	
	 v	Novém	Šaldorfu
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