
Lesní těžba 

Zadání pro Sbírku vzorků dřeva
Pokyny k vypracovávání 

protokolů z předmětových cvičení



▪Na každém vzorku bude kromě příčného řezu viditelný i radiální a tangenciální  řez

▪Rozměry vzorků výška 100 x  šířka 80 x tloušťka 40 - 45 mm,

▪Sbírka bude obsahovat minimálně 15 dřevin(denní), 12dřevin (žáci dálkového st.)

▪Popis  viz. ukázka – očíslované nesmazatelným popisovačem, razítkovou číslovačkou, 
vypálením čísla

▪Ideálně aby na jedné užší podélné straně byla kůra/ není podmínkou/

▪Seznam dřevin ve sbírce  - zalaminovaná papírová tabulka formát A5
▪ nahoře bude uvedeno jméno, příjmení, třída a  školní rok

▪ jmenný seznam dřevin (česky + latinsky) odpovídající číslům vzorků

▪Dřevěná, papírová nebo plastová krabice s víkem  bez reklam a grafiky!!!

▪Termín odevzdání : do 30. dubna 2023 !!!

Jak bude sbírka vypadat?



Seznam
dřevin
pro sbírku
3D

Povinné druhy dřevin – Dálkové studium:

1.Smrk ztepilý                                     Picea abies, Picea excelsa,

2.Jedle bělokorá                                 Abies alba

3.Borovice lesní                                  Pinus sylvestris

4.Modřín opadavý                             Larix decidua

5.Dub / zimní, letní, cerový/            Quercus Petraea, robur, cerris

6.Buk lesní                                           Fagus silvatica

7.Javor horský                                    Acer  pseudoplatanus

8.Jasan ztepilý Faxinus excelsior

9.Habr obecný Carpinus betulus

10. Topol bílý, černý, Populus alba,/ nigra/

11. Třešeň ptačí Prunus avium

12. Jilm horský /drsný/ Ulmus glabra

Volitelné druhy dřevin:

Bříza bělokorá, Trnovník akát, Douglaska tisolistá, Borovice Vejmutovka, Vrba bílá, Jeřabina ptačí,

Tis červený, Jírovec maďál, Jabloň, Hrušeň, Švestka

, olše lepkavá, jilm vaz, /horský/, Lípa srdčitá/velkolistá/

Platí zásada, že pokud neseženu povinnou dřevinu, nahradím ji dvěma náhradními.



Povinné druhy dřevin – Denní  studium:
1. Smrk ztepilý                                     Picea abies,
2. Jedle bělokorá                                 Abies alba
3. Borovice lesní                                  Pinus sylvestris
4. Modřín opadavý                             Larix decidua
5. Dub / zimní, letní/                          Quercus Petraea, Robur
6. Buk lesní                                          Fagus sylvatica
7. Javor  horský                                    Acer pseudoplatanus
8. Jasan ztepilý Fraxinus excelsior
9. Habr obecný Carpinus betulus

10. Topol bílý Populus alba
11. Bříza bělokorá Betula pendula
12.Olše lepkavá/šedá/ Alnus glutinosa, incana
13.Jilm horský Ulmus glabra
14.Třešeň ptačí Prunus avium
15.Lípa srdčitá/velkolistá/ Tilia cordata/platiphilia/

Volitelné typy dřevin:
Třešeň ptačí, Douglaska tisolistá, Borovice Vejmutovka, Vrba bílá, Jeřabina ptačí, Tis červený, Jírovec
maďál, Jabloň či jiné ovocné dřeviny, javory, Ořešák královský aj.
Platí zásada, že pokud neseženu povinnou dřevinu, nahradím ji dvěma náhradními.

Seznam 
druhů 
dřevin 
pro 
sbírku 
3A



Popis obsahu a stylu vypracování protokolů z předmětových 
cvičení a zadání

▪Obálka na protokol - viz. poznámka

▪ Úvodní stránku nalepenou na obálce protokolu

▪ Vlastní vypracovaný elaborát kancelářské papíry A4

▪ Přílohy - Obrázky, fotografie, technické výkresy, náčrty

▪ Použité zdroje

Pozn. papírové desky na protokoly/ ušaté obálky/ na čelní straně nalepená úvodní strana s 
údaji v rámečku(jméno a příjmení, předmět , školní rok, název protokolu, datum odevzdání, 
kolonka pro hodnocení práce), Uvnitř vložené vypracování protokolu výkresy i textová část


