
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 
 

Charakteristika dřeviny: 
velký, dlouhověký, listnatý, 

opadavý strom bez trnů.  

Pupeny jsou na větvičce 

uspořádané vstřícně. Listy 

jsou vstřícné, jednoduché, 

dlanitě laločnaté se 

zoubkatým okrajem. 

Dosahuje výšky 30 – 40 m, 

má košatou korunu a silné 

větve. Pochází z horských 

lesů, proto je také nazýván 

javor horský. 

 

Rozšíření: v západní a 

střední Evropě a na 

Kavkazu je domácí dřevinu. 

Roste především v lesích ve 

středních a vyšších 

polohách. Často je také 

součástí komunální zeleně. 

 

 

 

 

 

 

Ekologie: polostinná dřevina, vyžaduje dostatek 

vláhy a živin. Roste i na kamenitých svazích a 

suťovištích, pokud má dostatek vody. Dobře 

snáší mráz. Je citlivý na exhalace. 

 

Kůra: je v mladém věku hladká, později tvoří 

borku, která se odlupuje v nepravidelných, 

velkých šupinách, čímž připomíná kůru platanu, 

z toho vědecký název (pseudoplatanus).   



Výhonky: jsou 

zelenkavě šedé, poměrně 

hrubé. Na výhonku jsou 

vidět světlé jizvy po 

listech.  

 

Pupeny: rostou na 

výhonku vstřícně, 

protistojně, jsou velké, 

na konci špičaté, se 

zelenými šupinami s 

hnědým okrajem. 

Koncový pupen je větší 

než ostatní pupeny na 

výhonku. 

 

Listy: rostou na dlouhém řapíku, jsou 

jednoduché, poměrně velké, dlaňovité, s 

nepravidelně zubatým okrajem (tím se liší 

od javoru mléč i od javoru babyka). Ze 

spodní strany jsou listy světlejší, na podzim 

žloutnou, oranžovějí a červenají. Na řezu, 

řapík listu neroní mléko, na rozdíl od 

javoru mléč. 



Květy: jsou polygamické, pětičetné, 

žlutozelené. Jsou uspořádané v 

převislých hroznovitých latách. Javor 

klen kvete v květnu po rozvití listů. 

 

Plod: je křídlatá dvounažka. Křidélka 

se spojují v ostrém úhlu (na rozdíl od 

javoru mléč nebo javoru babyka). 

Samotné semeno je kulaté, tedy ne 

ploché, jako semena uvedených 2 

javorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevo: je tvrdé, světlé (nejsvětlejší ze všech 

javorů). Je bez jádra, póry má rozptýlené, 

nejsou viditelné pouhým okem. Letokruhy jsou 

nevýrazné. Na podélném řezu je vidět malé 

lesklé čárečky – zrcadélka. Někdy muže 

vytvářet nepravé jádro (vlivem hub). Nábytkáři 

zvlášť vyhledávají dřevo s vlnitým růstem 

(fládrované) nebo očkovité dřevo. 


