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Nejstarší stavební materiál, bylo 
používáno už od pravěku 

 Klady: Lehkost, snadná opracovatelnost, 
dobré izolační vlastnosti - nízká tepelná 
vodivost,  snadná těžba, spojování, dobré 
vůči životnímu prostředí – jsou schopny 
přirozené obnovy, Pevnost v tahu ohybem 
je mnohokrát větší než v tlaku 

 
 Zápory: Hoří, navlhá, objemové změny, 

nízká biologická odolnost 
 



DŘEVO x BETON 

Lehčí 
Pevnost v tlaku jako kvalitní beton, v 

tahu nesrovnatelně vyšší 
Tepelný izolant 
Malá roztažnost 
ALE: velká nasákavost (až 170%) 

 



Základní druhy dřeva 
 dřevo jehličnatých dřevin – např. smrk, jedle, 

borovice, modřín, douglaska, jalovec, tis  
 dřevo listnatých dřevin  

– s kruhovitě pórovitou stavbou – např. dub, 
jasan, akát, jilm, pajasan, morušovník, 
kaštanovník  

– s polokruhovitě pórovitou stavbou – např. 
ořešák, třešeň, švestka  

– s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva – např. 
buk, platan, habr, olše, lípa,  

– javor, bříza, topol, vrba, hrušeň  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Douglaska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jalovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jasan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pajasan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moru%C5%A1ovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tanovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99e%C5%A1%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99e%C5%A1e%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slivo%C5%88_%C5%A1vestka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Buk_(rod)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Habr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ol%C5%A1e_(strom)
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_(rod)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Javor
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Topol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1e%C5%88


Struktura dřeva 

kruhovitě pórovitá  
Stavba dřeva 

Polokruhovitě pórovitá  
stavba dřeva 

Roztroušeně pórovitá  
stavba dřeva 



Dělení podle tvrdosti 

Měkké – většinou jehličnaté (lípa, 
smrk, jedle) 

Polotvrdé – (borovice, modřín) 
Tvrdé – většinou listnaté (jasan, 

hrušeň, buk, dub) 
 



Stavba dřeva 

nestejnorodá látka – buňky jsou 
orientovány ve směru rovnoběžném 
s osou kmene, proto má dřevo různé 
vlastnosti v různém řezu. 

v příčném řezu – malá pevnost 
v ohybu 

v podélném řezu – velká pevnost 
v ohybu 
 



Řezy dřeva: příčný, radiální, tangenciální 

  
 



Fyzikální a mechanické 
vlastnosti dřeva 

Barva dřeva – čím tmavší, tím trvanlivější 
Objemová hmotnost – 500-700 kg.m-3  

Vlhkost - čerstvě poražené dřevo: 40-
170%(průměr 100%),  

 proschlé na vzduchu: 20% 
Mech. vl. - lehkost, snadná 

opracovatelnost, velká pevnost 
Pevnost - kolmo k vláknům–velká, 

rovnoběžně s vlákny malá 



Objemová hmotnost 

 



Trvanlivost dřeva při kontaktu  
s půdou 

 



Trvanlivost dřeva uloženého na 
vzduchu bez kontaktu s půdou 



Ochrana dřeva 
Proti: 
- atmosférickým vlivům 
- biologickým škůdcům 
- požárům 
Ochrana: 
1. Konstrukční – nechemická(vhodný výběr 

dřeva, tvaru, konstrukce, regulace klimatických 
podmínek 
 
 



2. Chemická (preventivní nebo dodatečná) 
ošetření proti škůdcům, vlhkosti, povětrnosti 

Typy: 
o Povrchová – (do 3mm povrchu dřeva)  

nátěry, postřik, opalování, polévání 
o Polohluboká – (3-10 mm) – napouštění, 

máčení 
o Hloubková – (více než 10mm) impregnace 
 
3. Při požárů: 
o velký průřez(min.50mm) – povrch zuhelnatí – 

zůstává zbytková pevnost 
o Povrchová ochrana – omítky, obklady 

 
 
 



Skladování dřeva 
 Přirozeně vysušené řezivo – používat 

venku 
 Řezivo vysušené v sušárnách – používat 

v interiéru 
 Řezivo neukládat přímo na zem, ale na 

dřevěné podklady položené na betonové 
podstavce. 

 Spodní vrstva musí být nejméně 500mm 
od povrchu terénu, mezi jednotlivými 
řadami klademe proklady nad sebou v tl. 
max. 24 mm.  



Prezentaci vytvořila Ing. Zita Lebedová, vyučující odborných předmětů  
na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace. 

Prezentace je určena pro podporu výuky pozemního stavitelství na středních odborných školách stavebních  
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. 

 
 
 
 
 
 

Vytvořeno v rámci projektu „Stavebnictví 21“, reg. číslo CZ.107/1.124/01.0110,  
za finanční podpory Evropského sociálního fontu a rozpočtu České republiky. 
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