
  

Péče o živé vrbové stavby po vysazení

Na co je důležité myslet

Zalévání

po zasazení nové stavby,je jí potřeba nechat na pokoji kromě 
zalévání, aby ji děti nepolámaly a nenarušily růst kořenů

nová stavba je vytvořena z velkých řízků, proto potřebuje 
podpořit růst kořenů. První rok života potřebuje hodně vody, aby se 
vytvořil zdravý kořenový val. Jakmile se stavba začne zelenat, je 
důležité zalévat pravidelně nejméně třikrát týdně (při tropických 
teplotách i více), aby mohla růst. Suché jaro nebo léto může způsobit 
uschnutí stavby. Suchá zima, pokud byly stavby sázeny na podzim, 
může způsobit také uschnutí stavby. V extrémním suchu kůra uschne, s 
ní i nové pupeny a stavba se začne rozpadat. Proto je dobré položit 
kapénkovou závlahu, která Vám usnadní péči nebo třeba vykopat podél 
okrajů stavby rýhu, usnadní se tím zalévání a vsakování.

Velmi důležité je zamulčování stavby(slámou, štěpkou, trávou, 
kompostem apod.). Mulčování pomůže půdu ochránit od vysušení větrem 
a sluncem. Také je to výborná prevence proti plevelům a trávě, která 
odsává vodu vrbám. Mulčovací textilie + štěpka, aby se udržela na 
zemi.



  

Výživa

pokud je v místě výsadby chudá půda, tak 1 – 2x ročně je 
nutné půdu obohatit organickým hnojivem

Zaplétání a stříhání nových výhonků

vrby mohou v dobrých podmínkách růst velmi rychle. Jejich 
přírůstek je od 0,5 – 3m za rok. Zaplétat výhonky můžeme v zimních 
měsících kdy jsou už pruty vyzrálé. Zaplétáme ovšem tak, abychom 
nezastínily původní živé pruty, tím by nám stavba začala prosychat a 
rozpadat se. Zaplétá se pouze opravně. 

 mladé vyzrálé výhonky omotáváme kolem těch které se neujaly 
a tím udržujeme stavbu celistvě zelenou. Někdy je nezbytné svázat 
základní pruty a výhonky dohromady a posílit tak původní strukturu. 
Pevně svázané pruty mohou srůst v jeden prut. Na svazování používáme 
přírodní rozložitelné provazy aby vrby neškrtily a postupem času se 
rozpadly nebo třeba vázací bužírky vhodné na vinnou révu. 
Nepoužívejte plastové motouzy a dráty – museli by se následně všechny 
znovu převázat a nejsou vhodné k dětem. 

pokud jsou výhonky příliš silné, bude je třeba ustřihnout. 
Stavbu prořezáváme 1-3x ročně. Letní řez v červnu a případně v 
červenci na vzdálenost cca 15cm od matečního prutu, aby zůstaly 2-4 
lístky. Zimní řez nejlépe v období vegetačního klidu (prosinec-březen) 
seříznout až k matečnímu prutu. Letní řez je velmi doporučený a 
prodlužuje životnost stavby, zimní řez je nezbytný. Stavba se díky tom 
prosvětlí a prodlouží její životnost. Prořezání vyprovokuje nový růst a 
stavba je během chvíle mnohem zelenější. Je vhodné prořezávat 
pravidelně. Pokud nebudete prořezávat vrbovou stavbu, tak se stavba 
sama zastíní a seschne. Sestříhejte všechny postranní výhonky, které 
nezapletete do struktury.



  

Sázení řízků jako rezervu

řízky můžete zasadit kolem vnější strany stavby, aby poskytly 
nové výhonky tam, kde základní pruty uschnou nebo si je můžeme 
zasadit bokem na zahradě a následně použít k dalším rozmanitým 
činnostem

Zimní práce

v zimě je někdy potřeba opravit poškozené nebo uschlé pruty, 
řízky se mohou zasadit a zaplést do struktury.

Kontrola škůdců

Králíci, srnky, koně, apod. mohou vrbovou stavbu poničit 
ohryzáváním kůry a výhonků, které ještě nezakořenily. Před těmito 
škůdci můžeme stavbu ochránit plastovým pletivem na stromy. 

Hlodavci mohou někdy žít pod vrstvou mulče a okusovat kůru 
řízků. Místní kočky je však udrží na uzdě. Slimáci a šneci mohou 
vrbové listí také napadnout, je proto důležité podpořit ježky a 
ropuchy, aby žili poblíž. Toho lze dosáhnout mnoha cestami:

Vytvořte kupu kompostu
Ptáci sezobou drobný hmyz shromažďující se na kompostové 

kupě, stejně jako ježci a ropuchy, které budou hnízdit v jejím centru. 
Ještě slovo varování – před tím, než kompost použijete, jemně 
otestujte jeho základ a kraje, aby jste nepoškodili spící divokou 
přírodu.
 

Pěstujte živý plot namísto plotu
Kvetoucí živé ploty poskytují květy a ovoce pro divoký život, 

místa ke hnízdění pro ptáky a úkryt pro ježky. Také jsou mnohem 
hezčí než ohrady. Doporučené druhy rostlin pro živý plot: buk, cesmína 
(stále zelený zimní útulek pro hnízdící ptactvo), líska, vrba, hloh.



  

Ostatní škůdci

Vrby mohou být napadeny množstvím hmyzích škůdců, ale 
obvykle přežijí bez nějaké speciální pomoci. Housenky a mšice mohou 
poškodit listy a bránit v růstu nových výhonků. Vosičky mohou být také 
problémem, pokud se živí mšicemi. Pravidelně kontrolujte mšice během 
období růstu a zasáhněte jemným roztokem jaru. Přidejte 2-3 kapky 
tekutého jaru na nádobí do litru vody. Tekutinu přidávejte až po vodě, 
jinak budete mít sprej plný bublin. Stará důkladně umytá kuchyňská 
sprejová nádoba poslouží dobře jako sprejovač proti hmyzu. Výroba 
několika různých sprejů může být úkol pro školní skupinu. Jemné mýdlo 
může být použito stejně, v tomtéž zředění. Aby byl postřik efektivní, 
postříkejte veškeré olistění, včetně vrcholků, a postříkejte každé místo 
vícekrát. Tohle obvykle pomůže, ale při silném zamoření použijte 
netrvalý organický pesticid a držte děti na několik dní dál od vrbové 
stavby. 

Lidští škůdci

Vrbové stavby mohou často trpět vandalismem. Kupole a 
altánky mohou být roztrhány dětmi věšícími a houpajícími se na nich.

To se obvykle opraví nahrazením zlomeného nebo chybějícího 
prutu novým a svázáním prutů, které byly posunuty bokem. Někdy 
vandalové stavbu vyvrátí z kořenů, ale dokonce i zlomené pruty mohou 
znovu ze země zakořenit a vyrůst. Často je nejlepší poškozenou stavbu 
nechat na pokoji, aby přes léto rostla a opravit ji až v zimě nebo v 
předjaří po opadání listů.

Nové výhonky se mohou svázat na místo motouzem. Kupole a 
altánky mohou být chráněny použitím suchých prutů, které podpoří tvar 
stavby. Také lze doprostřed stavby umístit jeden nebo dva sloupy, aby 
se střecha udržela dokud nevyroste pořádný baldachýn. Přivažte nové 
výhonky podél dočasných podpěr, které jsou samy připojeny k 
centrálním sloupům. 
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