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RozdRozděělenleníí hlavnhlavníích ch ččááststíí stromustromu



RozdRozdRozdRozdRozdRozdRozdRozděěěěěěěělenlenlenlenlenlenlenleníííííííí ddddddddřřřřřřřřevinevinevinevinevinevinevinevin

DDřřeviny se deviny se děěllíí nana jehlijehliččnatnatéé aa listnatlistnatéé, , 
ppřřiiččememžž v nav našíších podmch podmíínknkáách se vyskytuje ch se vyskytuje 
asi na asi na 4040 druhdruhůů ddřřevin.evin.

My si popMy si popíšíšeme a ukeme a ukáážžeme jen ty eme jen ty 
nejunejužžíívanvaněějjšíší ddřřeviny, tzn. pro neviny, tzn. pro náás s 
nejdnejdůůleležžititěějjšíší v dv dřřevaevařřskskéém prm průůmyslu.myslu.



JehliJehliččnatnatéé ddřřevinyeviny

�� Smrk ztepilýSmrk ztepilý
�� Jedle bJedle běělokorlokoráá
�� Borovice lesnBorovice lesníí
�� ModModřříín opadavýn opadavý



ListnatListnatéé ddřřevinyeviny

�� Buk lesnBuk lesníí
�� Dub letnDub letníí
�� Jasan ztepilýJasan ztepilý
�� Javor klenJavor klen
�� Jilm polnJilm polníí
�� OOřřeešášák krk kráálovskýlovský
�� BBřřííza bza běělokorlokoráá
�� OlOlšše lepkave lepkaváá



LesnLesníí vegetavegetaččnníí stupnstupněě v v ČČR v zR v záávislosti na vislosti na 
nadmonadmořřskskéé vývýššcece

Zdroj: Zdroj: ÚÚHULHUL



1.1. Smrk ztepilýSmrk ztepilý
Smrk ztepilý je souSmrk ztepilý je souččasnosti asnosti 
nejroznejrozšíšířřeneněějjšíší lesnlesníí ddřřevinou naevinou naššeho eho 
ststáátu. Strom dosahujtu. Strom dosahujííccíí vývýššky 30 m, ky 30 m, 
koruna kukoruna kužželovitelovitáá. Do. Dožžíívváá se stse stáářříí 200200--
300 let ojedin300 let ojediněěle 400 le 400 –– 800 let. Pat800 let. Patřříí
mezi hlavnmezi hlavníí zdroje dzdroje dřřevnevníí hmoty. Pouhmoty. Použžititíí
ve stavebnictvve stavebnictvíí, výroba n, výroba náábytku, velmi bytku, velmi 
cenceněěno v papno v papíírenskrenskéém prm průůmyslu ale myslu ale 
taktakéé i jako palivovi jako palivovéé ddřřevo.evo.



2.2. Jedle bJedle běělokorlokoráá
Jedle bJedle běělokorlokoráá u nu náás roste v polohs roste v poloháách ch 
od 350od 350--1 100 m n. m. Nesn1 100 m n. m. Nesnášíáší prudkprudkéé
mrazy. Dormrazy. Dorůůststáá vývýššky 40ky 40--60 m s 60 m s 
kukužželovitou aelovitou ažž vváálcovitou korunou. lcovitou korunou. 
PouPoužžititíí ve stavebnictvve stavebnictvíí –– krovovkrovovéé
konstrukce, atd. konstrukce, atd. 



3.3. Borovice lesnBorovice lesníí
Borovice lesnBorovice lesníí u nu náás roste od ns roste od níížžin ain ažž do do 
nadmonadmořřskskéé vývýššky 1 000 m. Dorky 1 000 m. Dorůůststáá do do 
vývýššky 30ky 30--40 m. Koruna ku40 m. Koruna kužželovitelovitáá aažž
vváálcovitlcovitěě kukužželovitelovitáá ve stve stáářříí dosti vysoko dosti vysoko 
nasazennasazenáá. Dosahuje st. Dosahuje stáářříí 300300--350 let 350 let 
maximmaximáálnlněě vvššak aak ažž 600 let. Pou600 let. Použžíívváá se se 
jako stavebnjako stavebníí materimateriáál na výrobu beden l na výrobu beden 
čči jako výhi jako výhřřevnevnéé palivo. palivo. 



4.4. ModModřříín opadavýn opadavý
ModModřříín opadavý se u nn opadavý se u náás vyskytuje v s vyskytuje v 
nadmonadmořřskskéé vývýššce 400ce 400--1 500 m. 1 500 m. 
Dosahuje výDosahuje výššky 35ky 35--40 m. Koruna je 40 m. Koruna je 
vejvejččititěě kukužželovitelovitéého tvaru. Pouho tvaru. Použžititíí
hlavnhlavněě ve stavebnictvve stavebnictvíí a v a v 
nnáábytkbytkáářřskskéém prm průůmyslu.myslu.



5.5. Buk lesnBuk lesníí
Buk lesnBuk lesníí je významnou lesnickou je významnou lesnickou 
ddřřevinou. Statný strom, dosahujevinou. Statný strom, dosahujííccíí vývýššky ky 
3030--45 m s 45 m s kkůůlovitoulovitou, vý, výšše posazenou e posazenou 
korunou. Poukorunou. Použžititíí v v dýhdýháárenstvrenstvíí, , 
nnáábytkbytkáářřstvstvíí ppřředevedevšíším ve výrobm ve výroběě
ohýbanohýbanéého nho náábytku.bytku.



6.6. Dub letnDub letníí
Dub letnDub letníí patpatřříí mezi významnou dommezi významnou domááccíí
ddřřevinu, kterevinu, kteráá se vyznase vyznaččuje velmi  uje velmi  
vysokou  trvanlivostvysokou  trvanlivostíí a tvrdosta tvrdostíí. Dub je . Dub je 
statný strom 30statný strom 30--50 m vysoký s 50 m vysoký s šširokou irokou 
nepravidelnou korunou. Dnepravidelnou korunou. Dřřevo mevo máá
vvššestrannestrannéé poupoužžititíí, nap, napřř. ve výrob. ve výroběě dýh dýh 
pro npro náábytkbytkáářřský prský průůmysl, dmysl, dáále se z tle se z tééto to 
ddřřeviny vyreviny vyráábběějjíí okna a dveokna a dveřře. Ke. Kůůra ra 
tohoto druhu se poutohoto druhu se použžíívváá v lv léékakařřstvstvíí..



7.7. Jasan ztepilýJasan ztepilý
JasanJasan patpatřříí mezi rychle rostoucmezi rychle rostoucíí stromy, stromy, 
dosahujdosahujííccíí 2020--45 m vý45 m výššky s elipky s elipččitou itou 
korunou. Poukorunou. Použžititíí ttééto dto dřřeviny se vyueviny se využžíívváá
v v dýhdýháárenstvrenstvíí pro npro náábytkbytkáářřstvstvíí, tzn. Pro , tzn. Pro 
interiinteriéérovrovéé vybavenvybaveníí..



8.8. Javor klenJavor klen
JavorJavor dordorůůststáá aažž do 40 m, obvykle vdo 40 m, obvykle vššak ak 
mezi 25mezi 25--30 m. Koruna 30 m. Koruna šširoce viroce váálcovitlcovitáá, , 
ve stve stáářříí vejvejččititáá. D. Dřřevo svevo svěětltléé a velmi a velmi 
lesklleskléé. Nen. Neníí mnoho rozmnoho rozšíšířřen jako je en jako je 
tomu naptomu napřř. u Buku, proto je vz. u Buku, proto je vzáácncněějjšíší. . 
MMáá šširokirokéé upotupotřřebenebeníí, nap, napřř. p. přři výrobi výroběě
dýh pro ndýh pro náábytkbytkáářřský prský průůmysl. mysl. 



9.9. Jilm horskýJilm horský
JilmJilmovovéé stromy dosahujstromy dosahujíí 2525--30 m, 30 m, 
maximmaximáálnlněě vvššak 40 m. Koruna je vejak 40 m. Koruna je vejččititáá
aažž šširoce elipiroce elipččititáá. D. Dřřevo tevo tééto dto dřřeviny meviny máá
krkráásnsnéé vybarvenvybarveníí a texturu, proto je a texturu, proto je 
žžááddááno hlavnno hlavněě pro výrobu npro výrobu náábytku.bytku.



10.10. OOřřeešášák krk kráálovskýlovský
OOřřeešášákk dosahuje výdosahuje výššky 20ky 20--30 m. 30 m. 
Koruna je vejKoruna je vejččititěě kkůůlovitlovitééhoho tvaru. Z  tvaru. Z  
ttééto dto dřřeviny se vyreviny se vyráábběějjíí ppřřeveváážžnněě
okrasnokrasnéé dýhy pro ndýhy pro náábytek bytek čči pro i pro 
restaurovrestaurováánníí historickhistorickéého nho náábytku.bytku.



11.11. BBřřííza bza běělokorlokoráá
BBřříízaza patpatřříí mezi stmezi střřednedněě rychle rostoucrychle rostoucíí
stromy dosahujstromy dosahujííccíí do výdo výššky 20ky 20--25 m. 25 m. 
Koruna vejKoruna vejččititáá aažž vváálcovitlcovitáá. D. Dřřevo mevo máá
znaznaččný lesk. Nejný lesk. Nejččastastěěji se pouji se použžíívváá na na 
dekorativndekorativníí dýhy.dýhy.



12.12. OlOlšše lepkave lepkaváá
OlOlššee patpatřříí mezi rychle rostoucmezi rychle rostoucíí stromy stromy 
dosahujdosahujííccíí 2525--30 m, s vej30 m, s vejččitou korunou. itou korunou. 
Ze vZe vššech naech naššich stromich stromůů snsnášíáší nejvnejvěěttšíší
vlhkost a obvlhkost a obččasnasnéé zatopenzatopeníí, proto ji , proto ji 
mmůžůžeme eme ččasto vidasto viděět podt podéél pobl pobřřeežžíí
potokpotokůů čči i řřííčček. ek. ČČerstverstvéé ddřřevo je evo je žživivěě
oranoranžžovovéé, na vzduchu rychle tmavne a , na vzduchu rychle tmavne a 
mměěnníí se v skose v skořřicovicověě hnhněěddéé. Pou. Použžititíí na na 
výrobu dýh, výrobu saun, atd.výrobu dýh, výrobu saun, atd.



ZajZajíímavost ze svmavost ze svěěta stromta stromůů

VVííte, te, žže za nejstare za nejstaršíší strom na svstrom na svěěttěě se se 
povapovažžuje (borovice dlouhovuje (borovice dlouhověěkkáá), kterou ), kterou 
vidvidííte na obrte na obráázku. Roste vzku. Roste v kalifornských kalifornských 
WhiteWhite MountainsMountains na východnna východníí stranstraněě
hhřřbetbetůů Sierry Nevady (stSierry Nevady (stáářříí stromu stromu 
47674767 let)! Pro srovnlet)! Pro srovnáánníí, v, v CR napCR napřř. . 
LukLukášášova lova líípa vpa v obci Telecobci Telecíí –– ststáářříí
odhadovodhadovááno na vno na vííce nece nežž 700700 let.let.
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci  s obrázky  jehličnatých a
listnatých dřevin, kde se učí poznávat druhy našich
nejužívanějších dřev. 
Vyučující žáky seznamuje s jednotlivými dřevinami, u
kterých je stručný popis, ergonomické
údaje či vlastnosti a v neposlední řadě využití v praxi.
Ve druhé vyučovací hodině si žáci v dílně fyzicky 
prohlédnou vzorkovnici dřev a mají možnost mít přímý
kontakt se dřevem, tzn. mohou například zjistit jaké jsou 
hmotností rozdíly mezi vzorky či zjistit vůni jednotlivých dřev.
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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