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Dřevo  
a dílna

Výběr dřeva a zřízení 
bezpečné dílny
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Dřevo a dílna

Vlastnosti dřeva
Každý druh dřeva má své zvláštní vlastnosti, i když mnoho druhů má 
podobnou barvu, kresbu nebo texturu. Tvrdé dřevo je oblíbené pro svou 
pevnost, dekorativní vlastnosti, široký výběr barev a trvanlivost. Měkké dřevo 
bývá levnější a je často využíváno jako funkční materiál ve stavebnictví. 
Termíny měkké a tvrdé dřevo jsou často matoucí, jelikož odkazují na botanické 
charakteristiky stromu a ne na to, zda je dřevo měkké či tvrdé. Některá tvrdá 
dřeva jsou velmi měkká, jako například balza, zatímco některá měkká dřeva 
mohou být celkem tvrdá, například tis.

Jádrové a bělové dřevo
Dřevo blízko u středu kmene, jádrové dřevo, vytváří 

konstrukční podporu stromu. Svrchní vrstva vede potravu 

a je nazývána běl. U některých druhů se jako materiál 

používá pouze jádrové dřevo, jelikož dřevo bělové je slabé 

a málo odolné před napadením houbami či hmyzem; 

u ostatních druhů se kromě barvy oba typy dřeva liší jen 

málo. Poměr obsahu jádrového a bělového dřeva se mění 

druh od druhu.

Růst stromu
Jak strom roste, zvětšuje se každý rok jeho obvod, ale 

i šířka a výška. V centru kmene se nachází dřeň – zbytek 

mladého stromku, ze kterého strom vyrostl. Dále následuje 

řada růstových kruhů, tzv. letokruhů, jelikož jsou obvykle 

vytvářeny každý rok. Tyto kruhy jsou výsledkem změny 

v rychlosti růstu během ročních období. Jarní dřevo je 

světlejší a letní dřevo je tmavší a hutnější. Letokruhy jsou 

výraznější v mírných klimatických pásmech, kde je rozdíl 

mezi ročními obdobími výraznější. Horizontální dřeňové 

paprsky vybíhají ze středu stromu. Na povrchu vytváří 

vrstva zvaná kambium nové dřevo a lýko s kůrou chrání 

strom během růstu.

Kůra

Dřeň

Lýko

Letokruh (růstový kruh)

Jádrové dřevo

Kambium

Bělové dřevo
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strom během růstu.

Kůra

Dřeň

Lýko

Letokruh (růstový kruh)

Jádrové dřevo

Kambium

Bělové dřevo

8

WWB 6-27 ch1 wood CZ.indd   8 22.9.2010   15:55

9

Jehličí

Trubičkovité 
cévy nebo 

póry

Měkké a tvrdé dřevo
Měkké dřevo pochází z jehličnanů, jejichž jehličí (místo listí) 

má tendenci neopadávat během zimy. Měkké dřevo je tvoře‑

no krátkými buňkami – tracheidami neboli cévicemi; potrava 

a vláha je propouštěna stěnami sousedících buněk. Měkké 

dřevo může mít cévy nebo póry také, stejně jako tvrdé 

dřevo, ale ty zpravidla slouží jako kanálky pro pryskyřici.

Tvrdé dřevo pochází z listnatých stromů; v mírných 

pásmech jejich listy každou zimu opadávají. Struktura 

stromu je tvořena dlouhými trubičkovými cévami nebo 

póry, které stromu umožňují vést vláhu a potravu 

vertikálně; horizontální dřeňové paprsky vedou potravu 

v radiálním směru. Tvrdé dřevo je buď kruhovitě pórovité 

nebo roztroušeně pórovité. Kruhovitě pórovité dřeviny mají 

jasně znatelné letokruhy, označující jednotlivá roční období, 

zatímco roztroušeně pórovité stromy žijí v oblastech, kde 

přírůstková vrstva neodpovídá jednotlivým rokům, ale 

střídajícím se vegetačním obdobím.

Kresba
Kresba je vzor vytvořený uspořádáním dřevních vláken. 

Nejušlechtilejší dřevo je preferováno pro svá stejnoměrná, 

podélně probíhající vlákna, jelikož s takovým materiálem 

se pracuje nejlépe. Další typy kresby zahrnují zvlněný, 

kadeřavý, spirální a nepravidelný průběh vláken. Střídavá 

točitost vzniká tam, kde je takřka nemožné předvídat 

směr vláken. Takový materiál představuje největší výzvu. 

Textura kresby se různí od hrubých materiálů, které mají 

velké otevřené póry, až po materiál s jemnou texturou, 

jenž má malé uzavřené póry; druhý typ je snadnější dovést 

k vysoce kvalitnímu zpracování bez kazů.

Stejnoměrnost textury záleží na kontrastu mezi jarním 

a letním dřevem. Tropické dřeviny rostou po celý rok 

vyrovnaněji, a proto je kontrast pouze malý. Takové dřevo 

je často oblíbené pro svou pravidelnou texturu. V mírných 

pásmech je kontrast podstatně výraznější, což sice potěší 

oko, ale sem tam i znepříjemní práci.

Tracheidy 
(cévice)

Jehličnaté měkké dřevo

Široký list

Kruhovitě 
pórovitá dřevina

Listnaté (opadavé) tvrdé dřevo

Roztroušeně 
pórovitá 
dřevina

Vlastnosti dřeva

Jemná pravidelná textura, 
podélné žilkování

Středně hrubá textura, 
vlákna vzájemně propletena

Hrubá textura, zvlněné žilkování 
se zřetelnými dřeňovými paprsky

US
TEXT
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Dřevo a dílna

Nákup dřeva
Dřevo se těží v lese ve formě klád, které jsou posléze nařezány na prkna, jež 
se před prodejem nechávají vyzrát (vyschnout). Před nákupem vždy dřevo 
pečlivě zkontrolujte, protože se mohou objevit kazy způsobené růstovými 
defekty, nesprávnou těžbou nebo nedostatečným vyschnutím. Vyhněte 
se dřevu se suky, puklinami, trhlinami, skvrnami nebo deformovanému či 
rozštípnutému dřevu a také dřevu napadenému  
houbou nebo plísní.

E Metody řezání
Klády se promění na prkna na pile za použití rozmanitých 

řezacích zařízení. Různé druhy řezu produkují prkna, jejichž 

povrch je buď tangenciální, nebo radiální k letokruhům klády. 

Prkna řezaná tangenciálně se řežou rovnoběžně, podélně 

k ose kmene; letokruhy směřují k povrchu pod úhlem 

menším než 45 stupňů (Evropa) nebo 30 stupňů (USA), což 

vytváří charakteristickou plamenitou kresbu. Radiálně 

řezaná prkna se získávají čtvrcením; 

letokruhy se s povrchem potkávají pod 

úhlem větším než 45 stupňů (Evropa) nebo 

60 stupňů (USA). V USA používají ještě tzv. 

křížový řez, kdy letokruhy protínají rovinu 

povrchu pod úhlem mezi 30 a 60 stupni.

F Sušení
Nařezaná prkna se musí nechat vyschnout, aby se snížila 

jejich vlhkost. Obvykle se suší na čerstvém vzduchu 

a nebo v sušárně dřeva. Prkna jsou na sebe skládána 

tak, že se oddělují proklady z latí, což umožní cirkulaci 

vzduchu či tepla. Sušení na vzduchu sníží vlhkost asi 

na 16 procent. Tento typ sušení je vhodný pro dřevo 

určené k venkovnímu použití. Sušení v sušárně sníží 

vlhkost ještě více, asi na 8–12 procent, což je dostačující 

pro vnitřní použití. Pamatujte na to, že prkna se roztáhnou 

nebo naopak seschnou, pokud jsou skladována nebo 

používána v příliš vlhkém nebo suchém klimatu, jelikož 

jejich obsah vlhkosti se přizpůsobí okolním podmínkám.

Rov
no

bě
žn

ý ř
ez

Kříž
ov

ý ř
ez

 –  

    
 ra

diá
lní

Radiální ře
z č

tvr
cením

Tangenciální řez

Radiální řez
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Dřevo a dílna

Nákup dřeva
Dřevo se těží v lese ve formě klád, které jsou posléze nařezány na prkna, jež 
se před prodejem nechávají vyzrát (vyschnout). Před nákupem vždy dřevo 
pečlivě zkontrolujte, protože se mohou objevit kazy způsobené růstovými 
defekty, nesprávnou těžbou nebo nedostatečným vyschnutím. Vyhněte 
se dřevu se suky, puklinami, trhlinami, skvrnami nebo deformovanému či 
rozštípnutému dřevu a také dřevu napadenému  
houbou nebo plísní.

E Metody řezání
Klády se promění na prkna na pile za použití rozmanitých 

řezacích zařízení. Různé druhy řezu produkují prkna, jejichž 

povrch je buď tangenciální, nebo radiální k letokruhům klády. 

Prkna řezaná tangenciálně se řežou rovnoběžně, podélně 

k ose kmene; letokruhy směřují k povrchu pod úhlem 

menším než 45 stupňů (Evropa) nebo 30 stupňů (USA), což 

vytváří charakteristickou plamenitou kresbu. Radiálně 

řezaná prkna se získávají čtvrcením; 

letokruhy se s povrchem potkávají pod 

úhlem větším než 45 stupňů (Evropa) nebo 

60 stupňů (USA). V USA používají ještě tzv. 

křížový řez, kdy letokruhy protínají rovinu 

povrchu pod úhlem mezi 30 a 60 stupni.

F Sušení
Nařezaná prkna se musí nechat vyschnout, aby se snížila 

jejich vlhkost. Obvykle se suší na čerstvém vzduchu 

a nebo v sušárně dřeva. Prkna jsou na sebe skládána 

tak, že se oddělují proklady z latí, což umožní cirkulaci 

vzduchu či tepla. Sušení na vzduchu sníží vlhkost asi 

na 16 procent. Tento typ sušení je vhodný pro dřevo 

určené k venkovnímu použití. Sušení v sušárně sníží 

vlhkost ještě více, asi na 8–12 procent, což je dostačující 

pro vnitřní použití. Pamatujte na to, že prkna se roztáhnou 

nebo naopak seschnou, pokud jsou skladována nebo 

používána v příliš vlhkém nebo suchém klimatu, jelikož 

jejich obsah vlhkosti se přizpůsobí okolním podmínkám.
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Ohoblovaná či neohoblovaná
Prkna se prodávají buď ohoblovaná, nebo neohoblovaná. 

Ohoblovaná prkna mohou být ohoblovaná celá, nebo jen 

na vrchu a vespod, s hrubými stranami. I když stojí víc, 

je u ohoblovaných prken snadnější odhalit vady. Nejlepší 

dřevo je takové, které nemá žádné kazy, jako jsou suky 

nebo praskliny. Nejlepší tvrdé dřevo se označuje jako první 

a druhá jakostní třída. Nejlepší měkké dřevo se dělí podle 

vzhledu; běžná kvalita je vhodná pro kutily; měkké dřevo 

pro stavební účely se rozděluje podle odolnosti.

Faktor odpadu
Vždy kupte více dřeva, než potřebujete 
na svůj projekt, protože při práci určitě 
vznikne odpad a můžete udělat chyby. 
Hoblováním hrubých prken v dílně 
ztratíte až 6 mm z tloušťky. Bělové dřevo 
a defekty mohou také zvýšit podíl odpadu. 
Přidat 30 procent na faktor odpadu je 
dobrý nápad.

Nákup dřeva

E Sesychání a kroucení
Dřevo má tendenci pohybovat se napříč 

vláken (spíše než podél vláken), proto 

se prkna při vysychání srážejí ve své 

šířce a tloušťce, ale prakticky vůbec ne 

ve své délce. Podíváte‑li se na konec 

prkna, uvidíte letokruhy (znatelné více 

u některých druhů dřeva než u jiných). 

Ze zkušenosti víme, že při schnutí dřeva 

se letokruhy snaží narovnat směrem 

ven. To vám naznačí směr, kterým se 

prkno bude smršťovat a kroutit. Prkna 

z podélného řezu s dlouhými letokruhy 

se budou pravděpodobně kroutit více 

než radiálně řezaná prkna s krátkými 

letokruhy.

Neohoblovaný javor

Řezy čtvercového profilu s letokruhy 
probíhajícími úhlopříčně mají 
tendenci seschnout se v kosodélník.

Podélně řezaná prkna mají dlouhé nerovnoměrné letokruhy, 
probíhající podélně k povrchu. Proto mají tendenci srážet se 
do šířky a prohýbat se směrem od původního jádra kmene.

Prkna získaná čtvrcením 
mají krátké letokruhy, kolmé 

k povrchu, což způsobuje 
minimální smrštění a zkroucení.

Řezy čtvercového profilu 
s kolmými letokruhy mají optimální 

rozměrovou stálost.

Ohoblovaný 
javor

US
TEXT

BLACK

Rozměry
Měkké dřevo je k dostání ve standardních rozměrech, 

odkazujících buď na rozměry neohoblovaného materiálu, 

nebo prken po ohoblování. Dodavatelé často udávají 

velikost neohoblovaného řeziva bez ohledu na to, zda 

jsou prkna hrubá nebo ohoblovaná. Proto si to vždy 

překontrolujte, jelikož velikost opracovaného prkna může 

být až o 6 mm menší než velikost hrubého prkna. Délka 

prkna je vždy taková, jaká je uvedena.

Rozměry prken z tvrdého dřeva se velmi různí podle 

toho, o který jde druh, i když i tvrdé dřevo je někdy 

k dostání ve standardních rozměrech.

Všechno měkké dřevo a většina tvrdého jsou  

dodávány se zarovnanými okraji, což usnadňuje  

odhad toho, kolik potřebujete. Avšak některé tvrdé 

dřevo může mít jeden či oba kraje s oblinou. 

Dodavatelé měří nejširší a nejužší místo 

a šířku vypočítávají průměrem.
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Dřevo a dílna

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

Borovice pohorská (Pinus monticola)

Borovice bahenní (Pinus palustris)

Borovice vejmutovka (Pinus strobus)

Druhy dřeva
12

US
TEXT

BLACK

Existuje mnoho tisíc druhů dřeva, ale jen velmi málo z nich je běžně 
dostupných. Nicméně i tak zůstává velká možnost výběru a velmi často je 
hned k dispozici několik druhů stejně vhodných pro náš záměr – například 
stůl může vypadat stejně dobře z dubu jako z jilmu a slouží přesně témuž 
účelu. Výrobci nábytku využívají tvrdé dřevo s podélnými vlákny na nohy 
a zábradlí, měkčí dekorativnější dřevo na sedátka židlí a trvanlivá prkna, 
ideálně z radiálních řezů, která se nezkroutí a neohnou, na desky. Řezbáři mají 
v oblibě ozdobná dřeva, ale dávají přednost dřevu s hladkou texturou, aby 
omezili riziko vzniku trhlin. Pro obrábění se používá takřka cokoliv, zejména 
pak materiál s výrazným žilkováním a barvou. Následující přehled je malou, ale 
typickou ukázkou těch materiálů, které se celkem běžně používají. Dřevo zde 
bylo napuštěno olejovým přípravkem, aby vynikl přirozený vzor žilkování.

E Borovice
Borovice (Pinus spp) a podobné 

měkké dřevo, jako například jedle 

(Abies spp) a smrky (Picea spp), 

rostou rychle a jsou hojně využívány 

ve stavebnictví a truhlářství. 

V současné době se také stále 

častěji uplatňují v nábytkářství. 

Mohou se použít buď ve formě 

masivu, nebo dýhy, či jako střední 

deska dýhovaná tvrdým dřevem. 

Paleta barev borovice se pohybuje 

od bílé nebo žluté po načervenalou. 

Má obvykle podélné žilkování, často 

bývá sukovitá a většinou má hladkou 

nebo středně rýžkovanou texturu. 

Lehce se opracovává jak ručními, 

tak elektrickými nástroji a díky své 

relativní měkkosti se z ní dobře 

vyřezává.
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Dřevo a dílna

Borovice lesní (Pinus sylvestris)

Borovice pohorská (Pinus monticola)

Borovice bahenní (Pinus palustris)

Borovice vejmutovka (Pinus strobus)

Druhy dřeva
12
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Existuje mnoho tisíc druhů dřeva, ale jen velmi málo z nich je běžně 
dostupných. Nicméně i tak zůstává velká možnost výběru a velmi často je 
hned k dispozici několik druhů stejně vhodných pro náš záměr – například 
stůl může vypadat stejně dobře z dubu jako z jilmu a slouží přesně témuž 
účelu. Výrobci nábytku využívají tvrdé dřevo s podélnými vlákny na nohy 
a zábradlí, měkčí dekorativnější dřevo na sedátka židlí a trvanlivá prkna, 
ideálně z radiálních řezů, která se nezkroutí a neohnou, na desky. Řezbáři mají 
v oblibě ozdobná dřeva, ale dávají přednost dřevu s hladkou texturou, aby 
omezili riziko vzniku trhlin. Pro obrábění se používá takřka cokoliv, zejména 
pak materiál s výrazným žilkováním a barvou. Následující přehled je malou, ale 
typickou ukázkou těch materiálů, které se celkem běžně používají. Dřevo zde 
bylo napuštěno olejovým přípravkem, aby vynikl přirozený vzor žilkování.

E Borovice
Borovice (Pinus spp) a podobné 

měkké dřevo, jako například jedle 

(Abies spp) a smrky (Picea spp), 

rostou rychle a jsou hojně využívány 

ve stavebnictví a truhlářství. 

V současné době se také stále 

častěji uplatňují v nábytkářství. 

Mohou se použít buď ve formě 

masivu, nebo dýhy, či jako střední 

deska dýhovaná tvrdým dřevem. 

Paleta barev borovice se pohybuje 

od bílé nebo žluté po načervenalou. 

Má obvykle podélné žilkování, často 

bývá sukovitá a většinou má hladkou 

nebo středně rýžkovanou texturu. 

Lehce se opracovává jak ručními, 

tak elektrickými nástroji a díky své 

relativní měkkosti se z ní dobře 

vyřezává.
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13Druhy dřeva

Buk obecný (Fagus sylvatica) Jilm americký (Ulmus americana)

Bříza bílá (Betula pendula)Bříza žlutá (Betula alleghaniensis)

Buk velkolistý (Fagus grandiflora)

Zlatý jilm (Ulmus hollandica)
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G Buk
Buk (Fagus spp) je odolné, velmi 

všestranné tvrdé dřevo s podélně 

svazčitým stejnoměrným žilkováním. 

Paleta barev se pohybuje od bělavě 

či světle hnědé až po tmavší 

červenohnědou. Dřevo se používá 

především na nábytek, zvláště 

na rámy židlí, jelikož se dobře 

ohýbá a tvaruje. Je také vhodné pro 

obrábění na soustruhu. Buk můžeme 

mořit a imitovat tak jiné dřevo, jako je 

mahagon, ořech a dub.

H Bříza
Bříza (Betula spp) je tvrdé dřevo 

s jemným žilkováním. Používá se 

při výrobě nábytku, obkládání a při 

výrobě překližky. Je také vynikajícím 

materiálem pro obrábění a ohýbání. 

Má podélná vlákna a jemnou texturu. 

Bříza obecná má načervenale žluté 

jádrové dřevo a světlé bělové dřevo; 

bříza bradavičnatá má vyváženou 

krémově bílou až světle nahnědlou 

barvu. Povrchová úprava břízy někdy 

imituje jiné dřevo.

G H Jilm
Jilm (Ulmus spp) se mimořádně 

dobře formuje a ohýbá. Americký jilm 

má hrubě rýžkovanou, ale rovnou 

texturu, podélná, lehce propletená 

vlákna a světle hnědou barvu. Zlatý 

jilm (evropský) má hrubou texturu 

s točitými vlákny syté barvy. Toto tvrdé 

dřevo se skvěle formuje a ohýbá a je 

obzvláště vhodné pro sedátka židlí, 

desky stolů a skříně.
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Dřevo a dílna

Dub bílý (Quercus alba) Dub červený (Quercus rubra)

Javor cukrový (Acer saccharum) Javor červený (Acer rubrum)

Dub letní (Quercus robur)

Lípa americká (Tilia americana)
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G Dub
Dub (Quercus spp) je odolné 

a trvanlivé tvrdé dřevo, které se 

skvěle obrábí. Bílý dub je považován 

za kvalitnější než červený, jelikož 

má hladší texturu. Bílý dub má 

konzistentní žlutohnědou až slámově 

žlutou barvu; červený dub má světlé, 

růžově hnědé až červenohnědé 

jádrové dřevo. Americké duby mají 

středně hrubé rýžkování s podélným 

žilkováním. Dub letní je vyhlášený pro 

své hrubé vlnité vlákno se zřetelnými 

dřeňovými paprsky.

H Javor
Javor (Acer spp) má široké využití 

od nábytku po podlahy. Barva 

přechází od bílé po světle hnědou 

a komerčně jsou dostupné dva druhy. 

Javor cukrový (také tvrdý javor) je 

tvrdší než javor červený (také měkký 

javor), který ve skutečnosti není 

o moc měkčí, ale daleko lépe se 

s ním pracuje a má tmavší barvu. 

Oba typy tohoto tvrdého dřeva mají 

hladkou vyváženou texturu; žilkování 

je rovné až vlnité.

H Lípa
Lípa (Tilia spp) je světlé, krémově 

žluté tvrdé dřevo, se kterým se 

neobyčejně dobře pracuje. Má 

hladkou texturu a hustá vlákna 

s prakticky nulonou kresbou. Lípa 

je považována za nejlepší dřevo pro 

jemné detailní vyřezávání.
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Dřevo a dílna

Dub bílý (Quercus alba) Dub červený (Quercus rubra)

Javor cukrový (Acer saccharum) Javor červený (Acer rubrum)

Dub letní (Quercus robur)

Lípa americká (Tilia americana)
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G Dub
Dub (Quercus spp) je odolné 

a trvanlivé tvrdé dřevo, které se 

skvěle obrábí. Bílý dub je považován 

za kvalitnější než červený, jelikož 

má hladší texturu. Bílý dub má 

konzistentní žlutohnědou až slámově 

žlutou barvu; červený dub má světlé, 

růžově hnědé až červenohnědé 

jádrové dřevo. Americké duby mají 

středně hrubé rýžkování s podélným 

žilkováním. Dub letní je vyhlášený pro 

své hrubé vlnité vlákno se zřetelnými 

dřeňovými paprsky.

H Javor
Javor (Acer spp) má široké využití 

od nábytku po podlahy. Barva 

přechází od bílé po světle hnědou 

a komerčně jsou dostupné dva druhy. 

Javor cukrový (také tvrdý javor) je 

tvrdší než javor červený (také měkký 

javor), který ve skutečnosti není 

o moc měkčí, ale daleko lépe se 

s ním pracuje a má tmavší barvu. 

Oba typy tohoto tvrdého dřeva mají 

hladkou vyváženou texturu; žilkování 

je rovné až vlnité.

H Lípa
Lípa (Tilia spp) je světlé, krémově 

žluté tvrdé dřevo, se kterým se 

neobyčejně dobře pracuje. Má 

hladkou texturu a hustá vlákna 

s prakticky nulonou kresbou. Lípa 

je považována za nejlepší dřevo pro 

jemné detailní vyřezávání.
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G Mahagon
Mahagon (Swietenia spp, Khaya spp, Melia spp) má 

sytou barvu a texturu, která nemá konkurenci. Je radost 

s ním pracovat a výsledek bývá skvělý. Barva se mění 

od světle růžové přes načervenale hnědou až po tmavě 

hnědou. Vlákna mohou být podélná, ale i provázaná. Je to 

oblíbený materiál na piana a jeho tmavě červená varianta, 

používaná na spodní stranu kytar a dalších strunných 

nástrojů, je známá jako houslařský mahagon. Kubánský 

mahagon (Swietenia mahogani) je nyní téměř vyhynulý.

G Týk (teka obrovská)
Týk (Tectona grandis) je trvanlivé tvrdé dřevo, odolné 

proti povětrnostním vlivům. Jeho barva je zlatavě žlutá 

až tmavší hnědá. Jelikož je přirozeně olejnatý, je vhodný 

na paluby lodí a pro další prostředí vystavená vlhkosti. 

Oproti tomu může jeho olejová podstata činit potíže při 

povrchové úpravě. Má podélná nebo zvlněná vlákna se 

středně rýžkovanou texturou, která bývá nerovná.

Mahagon africký (Khaya ivorensis)

Ochrana přírody
n  Většina zodpovědných truhlářů cítí potřebu 

používat dřevo z obnovitelných zdrojů. The 
Forest Stewardship Council (FSC; Úřad pro 
správu lesů – pozn. překl.) je nejvýznamnější 
z organizací, které řídí certifikační programy  
pro dřevo z lesů, kde se dobře hospodaří. 
Nicméně nabídka dostupných druhů je stále 
omezená, jelikož certifikace v některých 
částech světa je velmi složitá.

n  Řada organizací sleduje druhy ohrožené 
vyhynutím. Například CITES (Úmluva 
o mezinárodním obchodu s ohroženými  
druhy) vydává seznamy, nazývané Přílohy, 
jež obsahují ohrožené druhy, se kterými se 

Týk/teka obrovská (Tectona grandis)

obchoduje. Druhy v Příloze I jsou definovány 
jako ohrožené vyhynutím; druhy v Příloze II 
jsou ohrožené a obchod s nimi je kontrolován. 
Plánujete‑li použít dřevo, které nemá certifikát 
FSC nebo podobný, zkontrolujte jeho status 
v rejstříku CITES. Je‑li ohroženo, zvolte 
alternativu.

n  Kdykoliv to jde, je dobré využít recyklovaný 
materiál z vlastních zásob nebo koupený ze 
sběrných surovin ve formě prken nebo starého 
nábytku, který se dá rozebrat. To je jediný 
etický způsob použití i toho nejvzácnějšího 
dřeva.
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Mahagon velkolistý 
(Swietenia macrophylla)
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Dřevo a dílna

Ořešák černý (Juglans nigra) Ořešák královský (Juglans regia)

Jasan americký (Fraxinus americana) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Třešeň americká / střemcha pozdní 
(Prunus serotina)

Třešeň ptačí (Prunus avium)
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G Ořech
Barva jádrového dřeva ořechu 

(Juglans spp) se pohybuje od tmavé 

až po téměř černou. Bělové dřevo 

mívá odstíny světle šedé až hnědavě 

šedé. U tohoto tvrdého dřeva se 

tradičně používá vosk, aby vynikla 

jeho přirozená krása. Ořech je také 

velmi pevný, proto se dá tvarovat 

do přitažlivých tvarů – například 

u krásně zdobených rámů židlí, je‑li 

dřevo řezáno příčně vůči směru cév. 

Ořech má rovnoměrnou kresbu, 

vlákna jsou rovná nebo zvlněná. 

Snadno se s ním pracuje.

H Jasan
Jasan (Fraxinus spp) je silné 

tvrdé dřevo s výraznou hrubou 

rovnovláknitou kresbou. Barva 

přechází od načervenale hnědé 

přes krémově světle hnědou až 

po tmavě hnědou; jak dřevo stárne, 

má tendenci žloutnout. Jasan je 

vyhlášen pro svou ohebnost, a proto 

je vhodný pro výrobu nábytku, 

interiérovou truhlařinu a stavbu lodí. 

Je skvělým materiálem pro obrábění 

a jeho odolnost proti nárazu z něj činí 

ideální dřevo pro násady a sportovní 

vybavení.

G H Třešeň
Třešeň (Prunus spp) je silné tvrdé 

dřevo s pravidelnou a jemnou 

texturou, které při zpracování vydává 

příjemnou vůni. Má přitažlivě krémově 

růžovou až hnědou barvu. Jak dřevo 

stárne, barva se stává sytější. Třešeň 

se dobře ohýbá a lepí a leštěním 

dosáhnete vysokého lesku. Její 

dřevo je vhodné pro výrobu nábytku, 

interiéry lodí, obrábění a vykládání.
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Dřevo a dílna

Ořešák černý (Juglans nigra) Ořešák královský (Juglans regia)

Jasan americký (Fraxinus americana) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Třešeň americká / střemcha pozdní 
(Prunus serotina)

Třešeň ptačí (Prunus avium)
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G Ořech
Barva jádrového dřeva ořechu 

(Juglans spp) se pohybuje od tmavé 

až po téměř černou. Bělové dřevo 

mívá odstíny světle šedé až hnědavě 

šedé. U tohoto tvrdého dřeva se 

tradičně používá vosk, aby vynikla 

jeho přirozená krása. Ořech je také 

velmi pevný, proto se dá tvarovat 

do přitažlivých tvarů – například 

u krásně zdobených rámů židlí, je‑li 

dřevo řezáno příčně vůči směru cév. 

Ořech má rovnoměrnou kresbu, 

vlákna jsou rovná nebo zvlněná. 

Snadno se s ním pracuje.

H Jasan
Jasan (Fraxinus spp) je silné 

tvrdé dřevo s výraznou hrubou 

rovnovláknitou kresbou. Barva 

přechází od načervenale hnědé 

přes krémově světle hnědou až 

po tmavě hnědou; jak dřevo stárne, 

má tendenci žloutnout. Jasan je 

vyhlášen pro svou ohebnost, a proto 

je vhodný pro výrobu nábytku, 

interiérovou truhlařinu a stavbu lodí. 

Je skvělým materiálem pro obrábění 

a jeho odolnost proti nárazu z něj činí 

ideální dřevo pro násady a sportovní 

vybavení.

G H Třešeň
Třešeň (Prunus spp) je silné tvrdé 

dřevo s pravidelnou a jemnou 

texturou, které při zpracování vydává 

příjemnou vůni. Má přitažlivě krémově 

růžovou až hnědou barvu. Jak dřevo 

stárne, barva se stává sytější. Třešeň 

se dobře ohýbá a lepí a leštěním 

dosáhnete vysokého lesku. Její 

dřevo je vhodné pro výrobu nábytku, 

interiéry lodí, obrábění a vykládání.
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17Druhy dřeva

Ornamentní dřevo (kořenice)
Ornamentem se nazývá dekorativní vzor 
na povrchu dřeva, vytvořený jeho vlákny, 
barevnými variacemi, růstem větví, zatížením 
při růstu a dalšími vlivy. Neobvyklé tvary, jako 
například boule – tvrdé deformované svalovité 
vazivo, které vzniká poškozením kůry stromu –, 
vytvářejí ve dřevě zajímavé ornamenty. Takové 
dřevo je vynikající na dýhy a na dekorativní 
předměty.

H Zvláštní efekty
I když mnoho truhlářů prahne po dřevě s rovnými vlákny, 

které se snadno hobluje a upravuje, práce s obtížnějším 

materiálem, jenž nabízí mnohem dekorativnější kresbu, 

vzory, žilkování a barvu, je často neodolatelnou výzvou. 

Většiny těchto efektů je využíváno ve formě dýhy (viz str. 

18), ale dřevoobráběči a řezbáři také rádi využívají hrubé, 

ornamentální a narušené části dřeva. Výrobci nábytku, 

mají‑li tu možnost, většinou volí stabilitu a krásu prken 

získaných metodou čtvrcení.

Červený dub (Quercus rubra) odhaluje 
v radiálním řezu plamenité dřeňové 
paprsky, které mohou mít spoustu vzorů.

Houslové ornamenty v tomto dřevě 
(Entandrophragma cylindricum – sapeli, 
druh mahagonu) mění vzhled povrchu, 
díváme‑li se z různých úhlů.

Ptačí očka, výrazná především u javoru 
(Acer spp), jsou způsobená zarostlými 
spícími pupeny větví, případně hmyzem.

Radiální řez u platanu odhaluje hustě 
kropenatý vzor. Nejčastěji se vyskytuje 
u platanu javorolistého (Platanus 
acerifolia) – obch. název lacewood.

Zlatavý vzor získaný řezem boulovitého 
útvaru na křídloku indickém 
(Pterocarpus indicus) připomíná hemžící 
se bakterie pod sklíčkem mikroskopu.

Skvrny ve dřevě karelijské břízy (Betula 
spp) jsou pravděpodobně způsobovány 
hmyzem nebo zraněním či jinou zátěží.
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Dřevo a dílna

Dýhování a intarzie
Dýhy jsou tenké plátky dřeva, používané 
pro dekorativní i konstrukční účely. Dřevo je 
děleno na ozdobné dýhy, protože některé 
druhy jsou příliš vzácné nebo drahé, než 
aby byly používány v masivu, nebo je 
jejich struktura činí nevhodné pro práci. 
Po přilepení na pevný podklad vytváří velmi 
hezké barvy, tvary, vzory a textury, kterých 

mnohdy u masivního dřeva nelze dosáhnout.

Dýhy
Ozdobné dýhy jsou obvykle dosti tenké – od 0,5 do 1 mm. Konstrukční dýhy 

jsou využívány při výrobě překližek nebo u vrstvených tvarových překližek a jsou 

obecně mnohem tlustší, od 2 do 3 mm. Nejkvalitnější dýhy se nazývají okrasné; 

horší kvalita je označena jako rubová. Dýhy jsou v balení rovnané tak, jak vyšly 

z kráječe, aby na sebe navazovaly vzory, proto je vždy berte tak, jak jdou za sebou, a mějte 

jich dostatek na dokončení projektu. Lemovací pásky jsou hladké i vzorované proužky dýhy, 

sloužící buď k ozdobnému oddělení motivů, nebo k jejich ohraničení.

Vykládací motivy
Motivy pro vykládání dřeva se kupují již připravené pro 

vsazení do povrchu dýhy nebo pro účely marketerie. Je‑li to 

možné, měl by takový motiv mít stejnou tloušťku jako dýha, 

aby se tlak během lepení rovnoměrně roznesl. Tradičně se 

vykládá i jinými materiály, například perletí nebo mosazí.

Zleva doprava: třešeň, zebrano 
(palisandr), borovice, pommelé, olivový 
jasan, palisandr brazilský a topol.

Ukázka lemovacích pásek

Výběr motivů pro 
marketerii – průmyslově 
vyráběné desky
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Dřevo a dílna

Dýhování a intarzie
Dýhy jsou tenké plátky dřeva, používané 
pro dekorativní i konstrukční účely. Dřevo je 
děleno na ozdobné dýhy, protože některé 
druhy jsou příliš vzácné nebo drahé, než 
aby byly používány v masivu, nebo je 
jejich struktura činí nevhodné pro práci. 
Po přilepení na pevný podklad vytváří velmi 
hezké barvy, tvary, vzory a textury, kterých 

mnohdy u masivního dřeva nelze dosáhnout.

Dýhy
Ozdobné dýhy jsou obvykle dosti tenké – od 0,5 do 1 mm. Konstrukční dýhy 

jsou využívány při výrobě překližek nebo u vrstvených tvarových překližek a jsou 

obecně mnohem tlustší, od 2 do 3 mm. Nejkvalitnější dýhy se nazývají okrasné; 

horší kvalita je označena jako rubová. Dýhy jsou v balení rovnané tak, jak vyšly 

z kráječe, aby na sebe navazovaly vzory, proto je vždy berte tak, jak jdou za sebou, a mějte 

jich dostatek na dokončení projektu. Lemovací pásky jsou hladké i vzorované proužky dýhy, 

sloužící buď k ozdobnému oddělení motivů, nebo k jejich ohraničení.

Vykládací motivy
Motivy pro vykládání dřeva se kupují již připravené pro 

vsazení do povrchu dýhy nebo pro účely marketerie. Je‑li to 

možné, měl by takový motiv mít stejnou tloušťku jako dýha, 

aby se tlak během lepení rovnoměrně roznesl. Tradičně se 

vykládá i jinými materiály, například perletí nebo mosazí.

Zleva doprava: třešeň, zebrano 
(palisandr), borovice, pommelé, olivový 
jasan, palisandr brazilský a topol.

Ukázka lemovacích pásek

Výběr motivů pro 
marketerii – průmyslově 
vyráběné desky
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Většina nábytku do domácnosti, který je dnes na trhu, 
je vyrobena z uměle vyrobených desek, jako jsou 
překližky, dřevotřískové desky a dřevovláknité 
desky. Tyto materiály jsou levné a často 
dýhované drahým dřevem, jež v masivu není 
k dostání. Vyrábějí se ve značných šířích, které 
jsou stabilní, proto odpadá problém deformace 
ve vytápěném prostředí. Všechny typy se prodávají 
ve standardních rozměrech.

Průmyslově vyráběné desky

Jedním z hlavních rysů MDF je jejich 
snadné opracování a stabilní kvalita.

Zleva doprava: tvrdá 
dřevovláknitá deska (MDF), 
třívrstvá překližka, třívrstvá 
dřevotříska, dekorativní překližka, 
laťovka a multiplex z břízy.

Upozornění
Pryskyřice používané 
k lepení desek ničí 
nástroje, pokud nemají 
ostří vyrobené ze slinutého 
karbidu (nejčastěji karbidu 
wolframu). Prach vznikající 
při řezání, především MDF 
desek, je škodlivý, proto je 
nezbytný kvalitní respirátor.

Dřevotřísková deska
Tyto desky se vyrábějí lepením 

dřevěných třísek a obecně se nazývají 

dřevotříska. Jsou levné a také křehké, 

proto jsou méně odolné než ostatní 

uměle vyrobené materiály. Povrch je 

buď bez vzoru, nebo ozdobný.

Překližka
Překližka se vyrábí lepením několika 

vrstev konstrukční dýhy na sebe. 

Jednotlivé vrstvy jsou na sebe 

skládány v lichém počtu a jejich 

vlákna obvykle navzájem svírají 

pravý úhel. Čím více vrstev, tím 

větší pevnost – např. tzv. multiplex 

bude silnější než třívrstvá překližka. 

Překližky z břízy jsou považovány 

za nejlepší. Vrchní vrstva celé desky 

se hodnotí podle vzhledu a znamená 

nejlepší kvalitu. Překližka vyrobená 

oplášťováním laťovkového dřeva, se 

nazývá laťovka. Lepidlo používané 

při výrobě se dělí podle toho, je‑li 

překližka určena pro interiéry, 

exteriéry nebo lodě. Dají se koupit 

i ohýbatelné překližky, které mají 

tři vrstvy, jejichž vlákna probíhají 

ve stejném směru.

Dřevovláknitá deska
Polotvrdá dřevovláknitá deska (MDF) 

se lisuje z lepených dřevěných vláken. 

Je k dostání v mnoha povrchových 

úpravách, dobře se dýhuje 

a opracovává. Ohýbatelná MDF má 

z jedné strany rovnoběžné zářezy, 

které umožňují ohyb. Tvrdá deska 

je odolná a vyznačuje se vysokou 

hustotou vláken; jedna nebo obě 

strany mohou  

být hladké.

Dýhování a intarzie • Průmyslově vyráběné (konstrukční) desky
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