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Čištění vzduchu

Vzduch v obydlených 
oblastech často obsahuje 
vysoké koncentrace zdraví 
škodlivých látek, jako je jemný 
prach, ozón nebo pesticidy. 
Strukturně bohaté živé ploty 
je mohou ze vzduchu velmi 
účinně fi ltrovat.

Živé ploty v krajině

Biologická rozmanitost

My, lidé, jsme si odjakživa osvo-
jovali od živých tvorů strategie, 
které nám usnadňují život. Vzhle-
dem k razantnímu postupujícímu 
vymírání druhů v naší krajině se 
tito živočichové ztrácejí a s nimi 
i odolnost ekosystémů. 

Zásobárna uhlíku

Dřeviny během své růstové 
fáze odebírají uhlík z atmos-
féry - na délce 700 m asi tolik, 
kolik ho průměrný člověk vy-
produkuje za 10 let. Výsadba 
živých plotů tak může přispět 
malým krokem ke zmírnění 
globálního oteplování.

Biotop

Při inventarizaci jednoho 
živého plotu bylo zjištěno 
přes 2000 druhů rostlin, 
živočichů a hub – na poli je 
toto číslo mnohonásobně 
nižší.

Užitek a sklizeň

Při dobrém naplánování a 
výběru druhů poskytují živé 
ploty cenné prodejné suroviny, 
jako je ovoce nebo palivové i 
kvalitní dříví, které může zajis-
tit dodatečný příjem majiteli.

Opylování

Hmyz, který opyluje květy užitkových rostlin, obvykle 
nežije na poli, ale potřebuje útočiště, kde odpočívá, roz-
množuje se, vychovává potomstvo a během svého létání 
nachází nektar a pyl. Díky rozmanitosti druhů a struktur 
jsou živé ploty ideálním stanovištěm pro opylovatele. 
Díky lepšímu opylení bylo například v porostech jahod 
vedle živých plotů dosaženo až o 60 % vyššího tržní-
ho výnosu než na otevřených polích.

Ochrana proti škůdcům

Živé organismy, které poškozují plodiny 
na orné půdě, nacházejí v krajině bez 
struktury své optimální prostředí, 
zatímco jejich náročnější protějšky ke 
svému životu potřebují strukturované 
prostředí. Živé ploty jsou tak díky své 
druhové a strukturní rozmanitosti opti-
málním stanovištěm pro užitečný hmyz.

Kulturní význam

Pobyt v zelené krajině 
bohaté na stromy posiluje 
imunitní systém člověka. 
Druhově bohaté živé ploty 
nabízejí optimální prostor pro 
zprostředkování a pozorování 
přírody, relaxaci, kreativitu a 
duchovno.

Živiny a škodlivé látky

V živých plotech a zejména v 
jejich půdní zóně probíhá mno-
ho biologických rozkladných 
a skladných procesů, při nichž 
se z vody a půdy fi ltrují škodli-
viny a ukládají se živiny.

Ochrana půdy

Dřeviny v živém plotu brzdí 
vítr, který by nezadržitelně 
odvál nejúrodnější části půdy 
a vysušil rostliny i povrch 
půdy. Tento efekt sahá až do 
25násobku výšky živého 
plotu na přilehlých polích.

Vodní režim

Půda pod živým plotem 
připomíná spíše lesní půdu 
než zemědělskou. Může proto 
také mnohem více vody vsák-
nout. To je zvláště důležité, 
neboť srážky jsou stále méně 
časté, zato stále silnější.
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Mikroklima kolem živého plotu (schéma)
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Výsadba 

Výsadba je základem pro dlouhodobou 
životnost živého plotu. Druhy stromů a 
keřů jsou cíleně vybírány pro specifi cké 

vlastnosti půdy a klimatu na stanovišti, stejně 
tak jako pro jejich následné využívání. Použití 
rostlin ze školek od regionálních pěstitelů 
zajišťuje, že živý plot může optimálně a 
dlouhodobě plnit své četné funkce.

Výsadba kvalitních prostokořenných sazenic 
probíhá na podzim nebo na jaře; na základě 
vlastností použitých druhů se předem určí opti-
mální prostorové uspořádání s přizpůsobenými 
vzdálenostmi rostlin. Odborný řez rostlin a 
kořenů při výsadbě zvyšuje šance na rychlý a 
vitální růst. V prvních několika letech je nezbyt-
né zajistit, aby se zabránilo okusu zvěří a měla 
by být také promyšlena možnost zavlažování v 
obdobích sucha.

Péče 

Stejně jako mnoho jiných krajinných 
prvků, živé ploty fungují nejlépe, když je 
o ně správně pečováno. Optimální 

ochrany proti větru se dosáhne, když je živý plot 
vícestupňový a rovnoměrně hustý – díky efektiv-
nímu ošetřování se zabrání odumírání keřů a 
bylinného patra pod hustým deštníkem větví. 
Právě u živých plotů může být péče spojena s 
užitkem přinášejícím zisk, ať už jde o dřevo pro 
výrobu energie nebo o ovoce a léčivé byliny do 
vlastní kuchyně či na trh.

Dobře založený živý plot slouží pro velké 
množství užitečných živočišných a rostlinných 
druhů jako biotop a zároveň péči o něj úspěšně 
zvládne i farma při běžném provozu. Čím lepší 
je naplánování a založení, tím snadnější je pak 
průběžná údržba. Budou-li zřízeny i posedy pro 
dravce a lovce nebo krmítka pro lovné ptact-
vo, lze při údržbě doufat i v aktivní podporu 
myslivců.

Design 
Moderní živý plot není náhodná sbírka dřevin, ale 

multifunkční prvek agrárně ekologické infrastruktury. To 
znamená, že se skládá z různých částí, z nichž každá hraje 

důležitou roli. V závislosti na zamýšleném typu využívání je 
obzvláště důležitá jeho průchodnost. Nejlepší je, když středem 

nebo okrajem živého plotu vede cesta ve stínu, umožňující projet 
traktorem anebo klidnou procházku plnou vnímání přírody. 
Nasměrování co nejkolměji k hlavnímu směru větru zajišťuje op-
timální ochranu půdy a hodnotných zemědělských plodin před 
silným větrem. Bylinné lemy na jedné nebo po obou stranách 

živého plotu poslouží jako nárazníková zóna 
pro obdělávané plochy a výrazně zlepší 

kvalitu stanoviště živého plotu.

řada keřů řada stromů (např. ovocné nebo jinak hodnotné stromy)přístupová cestaSCHÉMA FUNKČNÍHO 
ŽIVÉHO PLOTU:
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Informace o fi nancování

V Dolním Rakousku je plánování, zakládání 
a údržba živých plotů ve fázi růstu 
podporována Okresním zemědělským 
úřadem pod pojmem „Zařízení pro ochranu 
půdy“ (Bodenschutzanlagen).

Další informace: 
www.noel.gv.at/noe/Agrarstruktur-
Bodenreform/Bodenschutz.html

post.abb@noel.gv.at, 
+43 2742 9005 13603

Dr. Erwin Szlezak, 
erwin.szlezak@noel.gv.at 

Další informace

 ●www.unserboden.at
Sbírka informací o činnosti Agrarbe-
zirksbehörde Niederösterreich 
(Okresního zemědělského úřadu Dolní-
ho Rakouska) v oblasti ochrany půdy

 ●www.regionale-gehoelze.at
Regionale Gehölzvermehrung 
Österreich (Regionální množení dřevin 
Rakousko)

 ●www.landschafftwasser.at
Spolek Land schafft Wasser 
(Země vytváří vodu)
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řada keřůřada stromů (např. ovocné nebo jinak hodnotné stromy)

Biokoridory

Stejně jako se člověk rád pohybuje po 
chráněných cestách, je celý život kolem 
nás odkázaný na síť z propojených 

krajinných prvků. Velká pole často působí jako 
nepřekonatelná bariéra – naproti tomu živé 
ploty díky svému protáhlému tvaru umožňují 
mobilitu lidí i zvířat. Propojují tak území sídel s 
blízkými rekreačními oblastmi, lovecké revíry 
netopýrů s místy pro nocování na okraji lesa 
nebo také zimoviště ropuchy obecné s jejich 
trdlišti.

Hustota živých plotů v krajině do značné míry 
určuje potenciál pro naplnění mnoha eko-
systémových služeb. Hustá síť živých plotů 
způsobuje, že se oblasti se sníženou rychlostí 
větru překrývají a zabraňuje se tím půdní erozi. 
To se děje do vzdálenosti asi 20násobku výšky 
živého plotu. Také řada živočichů potřebuje síť 
živých plotů – většina opylovatelů se pohybuje 
kupříkladu maximálně 200 metrů mimo živý 
plot. Odborná literatura doporučuje pro zajištění 
dobrých životních podmínek druhů žijících v 
živých plotech hustotu živých plotů v průměru 
asi 80 až 90 metrů na hektar nebo rozestup 
100 až 150 metrů.

kvetoucí pás zemědělské plodiny


