
VÝBĚR KLASIK STANDART STYL

Zdravá běl neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se

Očka zdravá do 2 mm zdravá do 5, černá do 2 mm černá do 5 mm

Suky (zdravé,srostlé) nedovolují se 2 do průměru 10 mm 2 do průměru 20 mm i černé

Suky shnilé nedovolují se nedovolují se nedovolují se

Výsušné trhliny nedovolují se dovolují se do 5 mm délky do 15 mm délky

Zárosty nedovolují se nedovolují se dovolují se mírné stopy

Blesková trhlina nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se

Odklon vláken dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení

Zdravé jádro nedovoluje se dovoluje se do 1/3 dovoluje se bez omezení

Stopy po prokládání (zapaření) nedovoluji se dovolují se dovolují se

Dřeňové paprsky dovolují se dovolují se dovolují se

ČSN EN 13226 (49 2130)

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

* pro pařený buk: dovoluje se

Biotické znehodnocení nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se zamodrání

dovoluje se zamodrání a 

výletové otvory

Skryté části

VOLNÁ TŘÍDA - BUK

Líc vlysu

Znaky
Třída

všechny znaky povoleny bez 

omezení velikosti nebo 

četnosti, pokud nezhoršují 

pevnost nebo odolnost proti 

opotřebení dřevěné podlahy

Barevné rozdíly (včetně tmavého 

jádra, červeného jádra apod. 

mírný rozptyl se dovoluje*, 

slabé stopy přirozeného 

vyblednutí se dovolují 

dovolují se                              

jádro do 1/3

dovolují se                              

jádro do 2/3



VÝBĚR KLASIK STANDART STYL

Zdravá běl nedovoluje se slabé stopy dovoleny dovoluje se do 2/3 šířky

Očka zdravá do 2 mm zdravá do 5, černá do 2 mm černá do 5 mm

Suky (zdravé,srostlé) nedovolují se 2 do průměru 10 mm 2 do průměru 20 mm i černé

Suky shnilé nedovolují se nedovolují se nedovolují se

Výsušné trhliny nedovolují se dovolují se do 5 mm délky dovolují sedo 15 mm délky

Zárosty nedovolují se nedovolují se dovolují se mírné stopy

Blesková trhlina nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se

Odklon vláken dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení

Zdravé jádro neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se

Stopy po prokládání nedovolují se dovolují se dovolují se

Dřeňové paprsky dovolují se dovolují se dovolují se

ČSN EN 13226 (49 2130)

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

* tmavé jádro dubu

Biotické znehodnocení nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se zamodrání

dovoluje se zamodrání a 

výletové otvory

Skryté části

VOLNÁ TŘÍDA - DUB

Líc vlysu

Znaky
Třída

všechny znaky povoleny bez 

omezení velikosti nebo 

četnosti, pokud nezhoršují 

pevnost nebo odolnost proti 

opotřebení dřevěné podlahy

Barevné rozdíly mírný rozptyl se dovoluje dovolují se* dovolují se bez omezení



VÝBĚR KLASIK STANDART STYL

Zdravá běl neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se

Očka zdravá do 2 mm zdravá do 5, černá do 2 mm černá do 5 mm

Suky (zdravé,srostlé) nedovolují se 2 do průměru 10 mm 2 do průměru 20 mm i černé

Suky shnilé nedovolují se nedovolují se nedovolují se

Výsušné trhliny nedovolují se dovoluje se do 5 mm do 15 mm délky

Zárosty nedovolují se nedovolují se dovolují se mírné stopy

Blesková trhlina nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se

Odklon vláken dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení dovoluje se bez omezení

Zdravé jádro nedovoluje se dovoluje se do 1/3 dovoluje se bez omezení

Stopy po prokládání nedovoluji se dovolují se dovolují se

Dřeňové paprsky dovolují se dovolují se dovolují se

ČSN EN 13226 (49 2130)

Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.

Biotické znehodnocení nedovoluje se nedovoluje se dovoluje se zamodrání

dovoluje se zamodrání a 

výletové otvory

Skryté části

VOLNÁ TŘÍDA - JASAN a JAVOR

Líc vlysu

Znaky
Třída

všechny znaky povoleny bez 

omezení velikosti nebo 

četnosti, pokud nezhoršují 

pevnost nebo odolnost proti 

opotřebení dřevěné podlahy

Barevné rozdíly (včetně tmavého 

jádra, červeného jádra apod. 

mírný rozptyl se dovoluje, 

mírné stopy přirozených změn 

barvy a stopy minerálů se 

dovolují

dovolují se                              

jádro do 1/3

dovolují se                              

jádro do 2/3


