
ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ

KDY A JAK PROŘEZÁVAT OKRASNÉ KEŘE A STROMY?

Volba termínu řezu okrasných keřů závisí jak na době kvetení, a to sice : 

tak na tvorbě květenství : 

K prořezávání  okrasných listnatých stromů a keřů je, kromě letních měsíců - 

července a srpna, vhodné i období vegetačního klidu, teda celé zimní období, 

kdy teploty vzduchu neklesají pod  -5
o
 C. Optimálním termínem jsou měsíce 

únor, březen, ale i duben.

n keře kvetoucí v jarním období mohou být prořezány po jejích odkvětu, např. 

zlatice (Forsythia ), kdy se odkvetlé výhony ustřihnou těsně až nad zemí, tím 

pádem má rostlina možnost nasadit v letním období dostatek nových, mladých 

výhonů; v následním roce se v předjaří tyto mladé výhony pouze o 1/4 délky 

zakrátí, aby mohli v témž roce vykvést a postup se opakuje - tzv. zpětný řez; 

n keře kvetoucí v letním období jsou počas zimního přořezávání upraveny na 

1/4 celkové velikosti, z důvodu vytvoření dostatku mladých kvetoucích výhonů, 

např. mochna (Potentilla ), tavolník (Spiraea ), ořechokřídlec (Caryopteris ) ale i 

dalšího kompaktního růstu Physocarpos  (tavole), Buddleja  (komole), Cornus 

alba  (svída), Deutzia  (trojpuk), Lonicera  (zimolez)

n keře kvetoucí v letním období mohou být prořezány po jejích odkvětu, např. 

vajgélie (Weigela ), kolkvície (Kolkwitzia ), kdy výhony se nevystřihují u země, 

ale pouze zakracují, nakolik tyto rostliny tvoří květenství pouze na starých 

výhonech; pokud se výhony ustřihnou těsně až nad zemí, má rostlina možnost 

nasadit dostatek nových, mladých výhonů, které se v dalších letech pouze 

zakracují aby mohli nasadit květy; 

Zvláštní skupinu tvoří keře, které se prořezávají pouze výjimečně, z důvodu 

nedostatku prostoru, případně odstanění poškozených části větví. Patří sem 

Cornus kousa  a Cornus florida  (dřín), Magnolia  (magnólie), Hamamelis  (vilín), 

Acer palmatum  (javor dlanitolistý), většina stálezelených rostlin a pod.,

a polokeře , u kterých se s ohledem na jejich náchylnost na namrznutí provádí 

hlubší zakrácení pouze v předjarním období a v letním období udržovací řez, o 

1/4 velikosti, případně o velikost odvetlých částí. Platí to pro levanduli 

(Lavandula ), perovskii (Perovskia )



DŮLEŽITÉ  !

Řez, kterékoliv části rostliny, musí být veden tak, aby vznikla co nejmenší rána. 

K řezu je vhodné použít ostré nářadí, aby nedošlo k roztřepení okrajů rány a 

kůry, ale i rozštěpení ponechaných částí větví. Řezné rány malého průměru 

není nutné ošetřovat, pro větší je optimální překrytí štěpařským voskem, 

stromovým balzámem, případně latexovou barvou.

Řezem podporujeme nějen výraznější kvetení, rovnoměrnější růst a 

dekorativnost dřevin, ale i jejich dokonalé využití světla, vzduchu a živin.

Pro udržovací řez okrasných listnatých stromů obecně platí odstranění pouze 

nemocných, poškozených a odumřelých větví. Radikálnější řez lze provést v 

případě nedostatku místa a při zachování tvaru dřeviny. Dtto i pro jehličnaté 

dřeviny (stromy i keře). Vše provádíme tak, aby nedošlo k narušení jejich 

přirozeného tvaru. Řez se provádí dle potřeby, jinak v předjarním období.


