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Vady dřeva

Vady snižují pevnost dřeva, znesnadňují opracování a negativně
mění vzhled nábytku nebo stavebního dílu. Za vady se tedy 
Považují změny vzhledu nebo struktury dřeva,  která
je nežádoucí z hlediska jeho zpracování. Dochází ke snižování
kvality a mění se tak fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva.

Fyzikální vlastnosti – (bobtnání a sesychání, propustnost 
dřeva, hustota dřeva, tepelné a akustické vlastnosti dřeva, atd.)

Mechanické vlastnosti – (pevnost dřeva – podle druhů
namáhání, tvrdost dřeva, štípatelnost, ohýbatelnost dřeva, 
únosnost kovových spojovacích prvků, atd.)



Jakostní znaky řeziva

Řezivo se třídí podle určitých znaků. Důležitým znakem dřeva je 
především jeho jakost. Řezivo se řadí do jakostních tříd podle 
druhu, počtu a rozměru určitých vad. Jakostní znaky jsou
stanoveny zvlášť pro dřeva jehličnatá a pro dřeva listnatá.

Rozlišují se:
suky, trhliny, struktura dřeva, otvory, napadení houbami a 
hmyzem, deformace, obliny a ostatní znaky na plochách 
řeziva (stopy zanechané pilovými zuby, vytrhaná dřevní
vlákna,…)



Sortimenty dřeva – třídy jakosti, názvy a 
značky

Rozdělení kmene

Třídy jakosti



NejbNejběžěžnněějjšíší vady dvady dřřevaeva

U výrobkU výrobkůů ze dze dřřeva se meva se můžůžeme setkat s neme setkat s náásledujsledujííccíími vadami dmi vadami dřřeva:eva:

�� SukySuky
�� TrhlinyTrhliny
�� PoPošškozenkozeníí ddřřevokazným hmyzemevokazným hmyzem
�� HnilobaHniloba –– rozklad drozklad dřřeva houbami, vedouceva houbami, vedoucíí k zmk změěknutknutíí, ztr, ztrááttěě pevnosti apevnosti a

hmotnosti a v neposlednhmotnosti a v neposledníí řřadaděě dochdocháázzíí taktakéé ke zmke změěnněě texturytextury
a barvya barvy

�� PoPošškozenkozeníí cizopasnými rostlinamicizopasnými rostlinami
�� PoPožžerekerek –– popošškozenkozeníí zpzpůůsobensobenéé hmyzemhmyzem
�� NepravNepravéé jjáádrodro
�� ToToččivostivost –– spirspiráálovitý prlovitý průůbběěh dh dřřevnevníích vlch vláákenken
�� SvalovitostSvalovitost –– nepravidelnnepravidelněě zakzakřřivený privený průůbběěh vlh vláákenken
�� SmolnSmolnííkk –– ččooččkovitkovitáá dutina ve ddutina ve dřřevevěě, kter, kteráá obsahuje pryskyobsahuje pryskyřřiciici



Suky

Druhy suků v řezivu

Suky jsou zarostlé zbytky živých nebo odumřelých větví s vlastními letokruhy. 

Jsou přirozenou vadou každého rostoucího stromu. Znesnadňují zpracování a 

narušují rovnovláknost struktury dřeva. Suky mohou u nosných konstrukcí

stavebních prvků (okna, dveře, …) podstatně snížit užitnou hodnotu dřeva. Suky

například způsobují kroucení rámových vlysů a snižují pevnost v ohybu a tahu.



Trhliny

Trhlinou se rozumí rozdělení dřeva podél dřevních vláken. Trhliny ve 

dřevě se vyskytují v různých směrech a velikostech. Snižují nejen 

pevnost dřeva ale i estetickou hodnotu dřevěného výrobku. Trhliny 

mohou být vyvolány během růstu v živém stromě, způsobené bleskem, 

při kácení a přepravě, při sušení a při zpracování řeziva.



Točivost

Točivostí se rozumí spirálovitý průběh vláken kolem středové části 

kmene (dřeně). U rostoucích stromů lze vadu rozpoznat podle šikmo 

probíhajících trhlin v kůře. Vzniká vlivem povětrnostních podmínek 

jako je vítr nebo na vznik vady má vliv dědičnost. Dřevo ztrácí

pevnost, znesnadňuje se opracování, dřevo se křiví, bortí a praská.



Smolníky

Tato vada dřeva se vyskytuje u jehličnatých dřevin. Vyjímku tvoří jedle, 

tis a jalovec). V dřevu listnatých stromů se smolníky nevyskytují. Jeví se 

jako čočkovitá plochá dutina ve dřevě, která obsahuje nebo obsahovala 

pryskyřici. Vada snižuje mechanické vlastnosti dřeva a zhoršuje 

povrchovou úpravu.



Poškození dřeva houbami

Houby způsobují poškozená dřeva a dělí se na:

Dřevozbarvující – (Způsobují jen změnu barvy dřeva, výsledkem je 

například zamodrání dřeva nebo vznikají růžové či zelené skvrny. 

Výsledkem je znehodnocení dřeva z estetického pohledu).

Dřevokazné – (Zpočátku zbarvují dřevo, ale výsledkem působení je

rozklad dřeva a dochází ke ztrátě pevnosti. U dřeva dochází k bílé nebo 

hnědé hnilobě po té se dřevo kostičkovitě rozpadá).

Plísně – (Jsou obvykle prvním signálem. Který nás upozorňuje, že není

něco v pořádku. Pokud nezakročíme včas dochází k napadení dřeva. 

Dokáží poškodit nejen povrch dřeva, ale také i povrchovou úpravu na 

dřevěném výroku. Některé druhy mají zdraví škodlivé účinky). Pokud se

již plísňové povlaky vytvořily, lze vzniklé zhoršení vzhledu odstranit 

okartáčováním nebo, v případě hlubšího postižení, ohoblováním.



Hnědá hniloba, hnědé tlení dřeva

Bílá hniloba, houba bílého tlení dřeva



Napadení dřeva hmyzem

Dřevo je napadáno hmyzem jak v interiérech (vnitřní prostory), tak v 

exteriérech (venkovní prostory). Největší škody způsobují na zabudovaném 

opracovaném dřevě (okenní rámy, dveřní zárubně, schodiště, krovy domů,…)

Hmyz vyhlodává do dřeva chodby, které ucpává odpadovou drtí. Drť se 

vysypává ze dřeva, čímž signalizuje napadení. Dalším příznakem může být 

vrzavý zvuk, který vydávají larvy při žíru nebo pohybem dřevem.

Požerek - napadení hmyzem (různými druhy)



Hmyz
Nejčastěji vyskytující se dřevokazný hmyz:

� Červotoč proužkovaný

� Tesařík krovový

� Hrbohlav hnědý

Červotoč proužkovaný



Tesařík krovový



Hrbohlav hnědý



Svalovitost

Zvlněný, kadeřavý průběh vláken– vlnitá textura dřeva

Vyskytuje se u tvrdých listnatých dřevin. Svalovitost velmi znesnadňuje opracování dřeva.

Ovšem svalovitost je i vyhledávána pro výrobu nábytku a hudebních nástrojů pro svou 

krásnou zakřivenou kresbu.



Deformace

Jedná se o zborcené nebo zkroucené

dřevo, které je jednoduše nebo 

vícenásobně spirálovitě zakřivené. 

Deformace vzniká při nerovnoměrném 

sesychání, napětí při schnutí a při 

nesprávném skladování. Při obrábění

vede k vysokým ztrátám materiálu 

nebo dokonce může být dřevo při 

výrobě nepoužitelné. Lze předpokládat,

že se deformace po obrábění řeziva 

zpravidla opět objeví.



Obliny

Za obliny se považuje zbylá část povrchu kmene. Řezivo nemá ostré hrany a

pro truhláře představují důležitý znak kvality. Obliny například sehrávají

problém při spojování dřeva a zmenšují úložnou plochu materiálu.
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci, která je seznámí s nejčastějšími vadami dřeva. 
Vyučující popíše rozdělení vad pomocí grafických obrázků a současně také
vysvětlí možné dopady znehodnocení výrobků ze dřeva. 
V dílně mají žáci možnost si prohlédnout některé druhy vad na vzorcích.
Cílem prezentace je, žáky seznámit s různými druhy vad se kterými se 
mohou setkat a poukázat na kvalitu dřeva, která rozhoduje o způsobu 
využití a finančním zhodnocení dřeva. V neposlední řadě je také důležité
rozpoznat vadu včas a posoudit její možný dopad na zpracování dřeva.
Přínosem je obrazový materiál a dostatečné množství informací o vadách
dřeva.
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