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OvocnOvocnéé ddřřevinyeviny

Mezi nejčastěji pěstované ovocné stromy v České republice (mírné podnebí)

se pěstují (jabloň, hrušeň, švestka, třešeň, višeň a meruňka).

Z pohledu dřevěného materiálu lze dřevo z těchto dřevin využít pro další

zpracování. Ovocné dřevo je kvalitní, které je zvláště ceněno pro svou krásnou

kresbu, barvu, strukturu, dřevo je husté, tvrdé, pružné, houževnaté, trvanlivé.

Dřevo z ovocných dřevin dokáží umělečtí řemeslníci přetvořit v krásná

nenapodobitelná, hodnotná díla (ozdobné předměty - šperky, spony do vlasů, 

ozdobné přívěsky, prsteny, naušnice, korále, misky, podnosy, svícny, 

řezbářství – dřevoryty, pera, tužky, rukojeti na nože, dózy, sošky, modelářství

- modely historických lodí, soustružení, soudky, dýmky, nábytek zámeckých 

interiérů – psací stoly, obklady stěn, skříňový nábytek, křesla, židle, dále se 

vyřezávají i pažby zbraní. 



RozdRozdRozdRozdRozdRozdRozdRozděěěěěěěělenlenlenlenlenlenlenleníííííííí ddddddddřřřřřřřřevinevinevinevinevinevinevinevin

My si popMy si popíšíšeme a ukeme a ukáážžeme jen ty nejueme jen ty nejužžíívanvaněějjšíší
ddřřeviny, ktereviny, kteréé jsou vysoce cenjsou vysoce ceněěny zvlny zvlášášttěě pro pro 
umuměěleckleckéé řřezbezbáářře, modele, modeláářře nebo výrobce e nebo výrobce -- kutilykutily
podobnpodobnéého zamho zaměřěřeneníí..



OvocnOvocnéé ddřřevinyeviny

�� JabloJabloňň lesnlesníí
�� HruHruššeeňň obecnobecnáá
�� ŠŠvestka domvestka domááccíí
�� TTřřeeššeeňň ptaptaččíí
�� OOřřech krech kráálovskýlovský



1.1. JabloJabloňň lesnlesníí
JabloJabloňň jje opadavý listnatý strom pe opadavý listnatý strom přřirozenirozeněě se se 
vyskytujvyskytujííccíí v mv míírnrnéém pm páásu severnsu severníí polokoule. polokoule. V V 
ČČR  je rozR  je rozšíšířřen domen domááccíí druh Jablodruh Jabloňň lesnlesníí. . Strom Strom 
dosahujdosahujee vývýššky ky asi 5 asi 5 -- 88 mm ss kukulovitou bledlovitou bleděě
rrůžůžovou kvetoucovou kvetoucíí korunkorunouou. Do. Dožžíívváá se stse stáářříí 121200--
20200 let. 0 let. DDřřevo je tvrdevo je tvrdéé, t, těžěžkkéé a matna matnéé. B. Běělovlovéé
ddřřevo je zbarveno narevo je zbarveno narůžůžovověěle a jle a jáádro je dro je 
ččervenohnervenohněěddéé aažž tmavtmavěě hnhněěddéé. . Pro omezenou Pro omezenou 
dostupnost se ddostupnost se dřřevo pevo pououžžíívváá v v řřezbezbáářřstvstvíí, , 
soustrusoustružžnictvnictvíí pro výrobu golfových holpro výrobu golfových holíí čči i ššperkperkůů
apod.apod. JabloJabloňň patpatřříí mezi vysoce cenmezi vysoce ceněěnnáá ddřřeva.eva.



2.2. HruHruššeeňň obecnobecnáá

Hrušeň je opadavý listnatý strom významný především v 
sadovnictví kvůli plodům ale ceněno je i jeho dřevo. Hrušeň se 

dožívá vysokého věku 200 – 300 let z toho důvodu jsou k 
vidění u nás památné stromy tohoto druhu. V rámci ovocných 

dřevin patří hrušeň mezi nejtvrdší.  Dřevo je těžké, 
houževnaté, matné a velmi trvanlivé. Barva je narůžovělá až
červenohnědá. Využití nachází v řezbářství, soustružnictví ve 

výrobě intarzií, výrobě měřítek, pravítek a příložníků díky 
nízkému sesychání dřeva. Používá se také na výrobu 

hudebních nástrojů. Dříve se používalo k výrobě dřevěných 
závitů (svěráky, lisy).



3.3. ŠŠvestka domvestka domááccíí
DDřřevo je tvrdevo je tvrdéé, obt, obtíížžnněě se zpracovse zpracováávváá, , ššpatnpatněě se suse sušíší, m, máá

sklon k sklon k borcenborceníí a tvorba tvorběě trhlin. Btrhlin. Běělovlovéé ddřřevo mevo máá nanažžloutlou loutlou 

barvu, jbarvu, jáádro nardro narůžůžovověělléé aažž ččervenohnervenohněěddéé nněěkdy fialovkdy fialověě

ttóónovannovanéé. Pou. Použžíívváá se jako dekorativnse jako dekorativníí ddřřevo (ozdobnevo (ozdobnéé, , 

okrasnokrasnéé), pro svou texturu se pou), pro svou texturu se použžíívváá v v řřezbezbáářřstvstvíí, , 

soustrusoustružžnictvnictvíí, um, uměěleckleckéém truhlm truhláářřstvstvíí, restaur, restauráátorsktorskéé prprááce, ce, 

na intarzie, na rna intarzie, na růůznznéé ozdobnozdobnéé ppřředmedměěty (ty (ššperky) a nperky) a náástroje.stroje.



4.4. TTřřeeššeeňň ptaptaččíí
DDřřevo je tevo je těžěžkkéé, tvrd, tvrdéé, leskl, leskléé, hou, houžževnatevnatéé, kter, kteréé je podobnje podobněě
jako jako ššvestka nvestka náároroččnněějjšíší na suna suššeneníí. D. Dřřevo je pruevo je pružžnnéé, , 
ohebnohebnéé,lehce opracovateln,lehce opracovatelnéé, t, těžěžko ko ššttíípatelnpatelnéé, vysychav, vysychavéé a a 
ččasto asto ččervotoervotoččivivéé. Barva m. Barva můžůže být prome být proměěnlivnliváá. B. Běěl l úúzkzkáá
svsvěětle rtle růžůžovováá, j, jáádro dro ččervenavervenavěě žžlutohnlutohněěddéé aažž
ččervenohnervenohněěddéé. Pro svou barvu a kr. Pro svou barvu a kráásnou texturu je dsnou texturu je dřřevo evo 
cenceněěno pro výrobu luxusnno pro výrobu luxusníího nho náábytku, okrasných bytku, okrasných 
nnáábytkbytkáářřských dýh. Dských dýh. Dřřevo evo ččáástesteččnněě nahrazuje dovnahrazuje dováážženenéé
ddřřevo tropických devo tropických dřřevin, neboevin, neboťť mmáá podobnpodobnéé estetickestetickéé a a 
mechanickmechanickéé vlastnosti a navvlastnosti a navííc mc máá o pozno poznáánníí ninižžšíší cenu. Dcenu. Dáále le 
se pouse použžíívváá v v řřezbezbáářřstvstvíí, na intarzie, soustru, na intarzie, soustružžnictvnictvíí, výroba , výroba 
ččááststíí hudebnhudebníích nch náástrojstrojůů, cigaretov, cigaretovéé ššpipiččky, v galanterii, ky, v galanterii, 
ozdobnozdobnéé dopldoplňňky, mozaikovky, mozaikovéé parkety, atd.parkety, atd.



5.5. OOřřeešášák krk kráálovskýlovský
DDřřevo je tvrdevo je tvrdéé, pevn, pevnéé, trvanliv, trvanlivéé, odoln, odolnéé proti proti 
šškkůůdcdcůům. Dobm. Dobřře se opracove se opracováávváá a ha hůřůře se sue se sušíší. Pro . Pro 
svou velmi psvou velmi pěěknou texturu je cenknou texturu je ceněěno hlavnno hlavněě v v 
nnáábytkbytkáářřstvstvíí a pro okrasna pro okrasnéé dýhy nebo dýhy z kodýhy nebo dýhy z kořřenic. enic. 
PouPoužžíívváá se na výrobu pian, ozdobných skse na výrobu pian, ozdobných skřříínněěk, rk, ráámmůů
obrazobrazůů, na pa, na pažžby loveckých zbranby loveckých zbraníí, intarzie, um, intarzie, uměěleckleckéé
truhltruhláářřstvstvíí, soustru, soustružžnictvnictvíí. Z  t. Z  tééto dto dřřeviny se vyreviny se vyráábběějjíí
ppřřeveváážžnněě okrasnokrasnéé dýhy pro ndýhy pro náábytek bytek čči pro i pro 
restaurovrestaurováánníí historickhistorickéého nho náábytku.bytku.

Kořenice ořešáku



ZajZajíímavost ze svmavost ze svěěta ovocných dta ovocných dřřevinevin

V případě je-li starý strom nižšího vzrůstu a slabšího průměru lze dřevo
využít k uzení nebo grilování. Nejvhodnějšími ovocnými dřevinami jsou
švestka a višeň. Při uzení dodává dřevo švestky a višně příjemnou vůni, z 
níž není cítit kouř.
K uzení lze použít i jabloňové dřevo či dřevo hrušně, ale vzhledem ke
kvalitě dřeva a široké využitelnosti je to neekonomické.

Naopak třešeň je oproti višni méně vhodná k uzení kvůli vyššímu obsahu
pryskyřice. Obdobně to platí i pro dřeva meruňky či broskvoně.
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Metodický list

Žáci shlédnou prezentaci  s obrázky  ovocných dřevin, kde se
učí rozpoznávat druhy našich ovocných 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 výraznou vůni jednotlivých dřev.
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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