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1. Úvod 

 
  Túto príručku v PDF formáte som vytvoril, ako pomôcku pre poznávanie a určovanie 

drevín. Obsahuje viac než 1200 farebných fotografií a ilustrácií, ako aj a texty s popisom 134 

druhov domácich a cudzokrajných listnatých stromov zo severného mierneho pásma, 

rastúcich často aj v strednej Európe. Jednotlivé dreviny sú v atlase usporiadané do skupín 

podľa hlavných vonkajších poznávacích znakov drevín. Nie sú usporiadané prísne podľa 

botanickej systematiky. V slovenskom jazyku som vydal túto elektronickú príručku v roku 

2016 pôvodne pod názvom "Kľúč na určovanie listnatých stromov". Ako pokračovanie k nej 

vyšli tiež v roku 2016 elektronické príručky „Kľúč na určovanie listnatých krov“ a „Kľúč na 

určovanie ihličnanov“. V českom jazyku vyšla v roku 2017 v elektronickej podobe pod 

názvom „Atlas dřevin 1 – Listnaté stromy“. V roku 2017 vyšlo tiež české vydanie 

elektronických príručiek: "Atlas dřevin 2 - listnaté keře" a "Atlas dřevin 3 - ihličnany". 

V budúcnosti by som chcel tieto príručky ešte dopĺňať a rozširovať. 

 Mám lesnícke vzdelanie, pracoval som v oblasti vzdelávania dospelých v lesnom 

a vodnom hospodárstve, neskôr v lesníckych a záhradníckych službách a posledných 20 rokov 

pracujem v štátnej správe ochrany prírody a krajiny. Väčšinu fotografií som nafotil v Arboréte 

Mlyňany, v arboréte Borová hora vo Zvolene, v Arboréte v Liptovskom Hrádku, v botanickej 

záhrade v Tatranskej Lomnici, v Bojnickom zámockom parku, v zámockom parku Sychrov 

v ČR, v trenčianskom mestskom parku a v meste Trenčín. Časť fotografií som nafotil počas 

dovoleniek alebo popri zamestnaní vo voľnej prírode v Štiavnických vrchoch, v Kremnických 

vrchoch, vo Vysokých Tatrách, v Slovenskom raji, v Považskom Inovci, v Strážovských 

vrchoch, v Bielych Karpatoch, v Malých Karpatoch, na Vtáčniku, v Českom raji, v Prírodnom 

parku Massiv Burget vo Francúzsku, v mestách Aix-Les-Bains, La Feclaz a Annecy vo 

Francúzsku, v meste Lindau v Nemecku, v mestách Funtana, Poreč a Pula v Chorvátsku, 

v okolí Valašského Meziříčí v ČR a inde. 

  Táto pomôcka má slúžiť pre zamestnancov miest a obcí, ktorí sa zaoberajú ochranou 

drevín a starajú sa o verejnú zeleň, pre zamestnancov orgánov a organizácií ochrany prírody, 

pre záhradníkov, lesníkov, pre učiteľov škôl, či pre tých, ktorí sa zaoberajú environmentálnu 

výchovou. Verím, že si ju obľúbia tiež všetci milovníci prírody. Čím dlhšie sa zaoberám 

poznávaním a ochranou prírody, tým viac rastie môj údiv, ako Pán Boh - Otec nášho Pána 

Ježiša Krista všetko nádherne a rozmanite stvoril a ako všetko múdro riadi a udržuje svojou 

mocou.  

  Vaše podnety, návrhy a pripomienky mi môžete napísať e-mailom (na adresu: 

miroslavduris@zoznam.sk nebo na tvs.md@post.sk). Dúfam, že Vám táto elektronická 

príručka bude užitočná.  

 

             

         Ing. Miroslav Ďuriš 
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3. Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo v praslenoch 
 

3.1. Listy sú protistojné a jednoduché 
 

3.1.1. Listová čepeľ je laločnatá alebo delená 

 

3. Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo v praslenoch 

3.1. Listy sú protistojné a jednoduché 

3.1.1. Listová čepeľ je laločnatá alebo delená 

 Okraj listu je celistvý, hladký 

 Laloky sú ostro zakončené, plody sú krídlaté dvojnažky 

 Javor Bauergerov (Acer bauergerianum) 

 Javor mliečny (Acer platanoides) 

 Javor pestrý (Acer mono) 
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Javor Bauergerov (Acer bauergerianum) 
 

 

Charakteristika dreviny: listnatý, opadavý 

strom stredného vzrastu bez tŕňov. Púčiky sú 

postavené na výhonku protistojne. Listy má 

protistojné, jednoduché, laločnaté, s hladkým 

okrajom. Dosahuje výšku 15 – 25 m. Má 

rozložitú korunu. Používa sa preň tiež vědecký 

názov Acer trifidum, kvôli typickému tvaru listov 

se 3 zahrotenými lalokmi. 

Rozšírenie: pochádza z horských lesov Japonska, 

Tajvanu a východnej Číny. Do Európy bol 

dovezený ako parková drevina. 

Ekológia: slnná až polotienn drevina, znáša 

sucho, vietor, mráz aj exháty, je vhodný do 

mestského prostredia. 

Kôra: je šedohnedá až červenohnedá, vo vyššom 

veku tvorí borku, ktorá se odlupuje v 

šupinovitých doštičkách.  
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Výhonky má javor Bauergerov priame, šedohnedé, matné. 

Púčiky sú protistojné, vajcovitě kužeľovité, hnedé. 

 

Listy sú jednoduché,  dlaňovité, 

dlhé a široké do 10 cm, stopke sú 

zúžené. Tvoria 3 laloky 

smerujúce dopredu. Obyčejne sú 

s celistvým okrajom, zriedkavo 

zúbkaté. Vrchná strana listov je 

tmavozelená, spodná je svetlejšia, 

modrastá. Obe strany mladého 

listu sú chĺpkaté, neskôr hladké. 

Na jeseň mení farbu na červenú. 
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Kvety javora Bauergerovho sú malé, žltozelené, 

chĺpkaté. Vyrastajú v širokých kužeľovitých 

vzpriamených súkvetiach. Kvitne v apríli až máji 

zároveň s rašením listov.  

Plody sú ploché krídlaté dvojnažky visiace 

v strapcoch na stopkách. Krídelká sú dlhé do 2,5 

cm. Spočiatku je plod zelený, až červenkastý, pod 

dozretí hnedý. 
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Javor mliečny (Acer platanoides) 

 

Charakteristika dreviny: velký, 

dlhoveký, listnatý, opadavý strom 

bez tŕňov. Púčiky rastú na výhonku 

protistojne. Listy má protistojné, 

jednoduché, dlaňovito laločnaté, 

s ostrými lalokmi a hladkým 

okrajom. Má rozložitú korunu. 

Dosahuje výšku 20 - 30 m.  

 

Rozšírenie: v Európe, na Kaukaze a 

v Malé Ázii je původnou domácou 

drevinou. U nás rastie v nižších a 

stredných polohách v lesoch, vo 

voľnej krajine, aj ako súčasť 

komunálnej zelene. 

 

Ekológia: poltienna drevina, je 

nenáročný na živíny, ale náročnejší 

na vlhkosť, mráz znáša pomerne 

dobre, je citlivý na exhaláty a na 

zasolenie pôdy okolo ciest. 

 

 

 

 

 

 

Kôra: je v mladosti hladká, červenohnedá, se svetlejšími, zvislými puklinami, borka je neskôr 

tmavo sivá, plytko zvisle rozpraskaná. 
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Výhonky javora mliečneho sú v mladosti 

priame, zelenkavé, neskôr červenohnedé. 
 

Púčiky: rastú na výhonku protistojne. 

Vrcholový púčik je večší, bočné púčiky 

sú pritlačené k vetvičke. Púčikové šupiny 

bývajú lesklé, hnedočervené. 
 

Listy: sú jednoduché, dlaňovitě laločnaté, 

s ostrými koncami lalokov a celistvým 

okrajom. Sú zelené, hladké, zo spodnej 

strany lesklejšie. Stopka listu pri narezaní 

roní bielé mlieko (latex).  Na jeseň listy 

žltnú. Existujú i červenolisté okrasné 

formy tejto dreviny. 
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Kvety javora mliečneho sú mnohomanželné 

(polygamické), päťpočetné, žltozelené, 

zoskupené do vzpriamených metlinovittých 

súkvetí (na rozdiel od javora horského, u kterého 

kvety visia). Javor mliečny kvitne v apríli, často 

ešte pred rozvitím listov alebo súčasne s ním. 

 

Plod: je plochá, krídlatá dvojnažka. Krídelká sú 

zrastené navzájom pod tupým uhlom (na rozdiel 

od ostrého uhla, který tvoria semená javora 

horského alebo tatárskeho). 
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Drevo javora mliečneho je tvrdé, svetlé, bez jadra. Póry má rozptýlené, nie sú viditelné 

voľným okom. Letokruhy sú zreteľné. Stržňové lúče sú viditelné voľným okom, ako svetlé 

čiarky. Na pozdĺžnom reze javorového dreva sú vidieť malé lesklé čiaročky – zrkadielka. 

Niekdy môže vytvárať tzv. nepravé jadro (vplyvom drevokazných húb). Nábytkári, zvlášť 

vyhľadávají drevo s vlnitým rastom (fládrované). Jemné vlnkovanieí mu dáva hedvábny lesk. 

Spiace očká takisto vytvárajú zaujímavé kresby. 
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Javor pestrý (Acer mono) 

 

Charakteristika dreviny: listnatý, 

opadavý, strom stredného vzrastu, bez 

tŕňov. Dosahuje výšku 10 – 20 m. Máva 

okrúhlu, široko rozložitú korunu. Pre tento 

druh javora sa používa ako synonymum 

tiež vedecký názov Acer pictum. 

Rozšírenie: pochádza z východnej Ázie 

(Tibet, Čína, Mandžusko, Kórea, východ 

Ruska, Japonsko). V Európe sa vysádza 

ako parková drevina, najmä kvôli 

výraznému jesennému sfarbeniu listov. 

Ekológia: jedná sa o slnnú až polotiennu 

drevinu, je stredne náročný na vodu, 

uprednostňuje kyslejší podklad a 

priepustnú pôdu. 

Kôra: je sivohnedá, v mladosti hladká, vo 

vyššom veku vytvára nepravidelne, 

pozdĺžne rozpraskanú borku. 
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Výhonky sú priame, hladké, zelené, 

olivovo hnedé až červenkavé. Môžu 

byť lysé alebo chlpaté. 

Púčiky: rastú krížmo protistojne, sú 

vajcovité, zahrotené. Koncový púčik 

je najväčší. Púčikové šupiny bývajú 

zeleno červené. 

Listy javora pestrého sú 

jednoduché, dlaňovité, tvoria 3 až 7 

zahrotených lalokov, majú hladký 

okraj.  Farba listov je na jar 

bronzová, neskôr sa mení na zelenú. 

Spodná strana listov je svetlejšia. 

Okolo hlavných žiliek môžu byť 

hnedasté chĺpky. Jesenné sfarbenie 

býva žlté až oranžové. Stonka listu 

je stredne dlhá, na báze býva 

rozšírená. Po narezaní roní biele 

mlieko (latex). 
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Kvety: sú zelenožlté, drobné, rastú v previsnutých 

strapcoch. Javor pestrý je jednodomá drevina. 

Kvitne v apríli až máji, zároveň s rašením listov. 

 

Plody: sú krídlaté dvojnažky, visiace na tenkej 

stopke. Semeno je guľovité. Krídelka môžu byť 

navzájom postavené variabilne v priamom alebo aj 

v ostrom uhle. Plody dozrievajú na jeseň. 
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2. Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo v praslenoch 

2.1. Listy sú protistojné a jednoduché 

2.1.1. Listová čepeľ je laločnatá alebo delená 

 Okraj listu je celistvý, hladký 

 Laloky sú oblo zakončené, plody sú krídlaté dvojnažky 

 Javor poľný (Acer campestre) 
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Javor poľný (Acer campestre) 

 

Charakteristika dreviny: listnatý, 

opadavý strom stredného vzrastu 

alebo ker, bez tŕňov.  Púčiky rastú na 

výhonku protistojne. Listy sú 

protistojné, jednoduché, laločnaté, so 

zaoblenými laloky a hladkým 

okrajom. Dosahuje výšku 15 – 20 m, 

má široko rozložitú, hustou korunu. 

Kmeň býva hrčovitý a  svalcovitý.  

 

Rozšírenie: v Európe, na Kaukaze, v 

Malé Ázii a v Iráne je pôvodnou 

domácou drevinou. V strednej Európe 

rastie predovšetkým v nižších a 

stredných polohách. 

 

Ekológia: teplomilná, polotienna 

drevina, znesie aj zatienenie, sucho, 

mráz, ohryz zverou, exhaláty aj 

zasolenie pôdy kolem ciest. Na obsah 

živín v pôde nie je náročný. 

 

 

 

 

Kôra: je svetlo hnedá až hrdzavo hnedá, hladká. 

Borka je pozdĺžne rozpraskaná (tvorí 

obdĺžnikové doštičky). Ryhy však nie sú veľmi 

hlboké. Borka je žltosivá až tmavo hnedosivá. 
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Výhonky javora poľného bývajú tenké, svetlo 

hnedé, na starších výhonkoch sa často tvoria 

korkové lišty, ktoré dávajú vetvičke hranatý 

vzhľad. Na reze má taká vetvička 

hviezdicovitý tvar. 

 

 

 

Púčiky: sú krížmo protistojné. 

Bývajú pomerne malé, tupé 

vajcovité, terminálny púčik je 

väčší. Boční púčiky mierne 

odstávajú. Púčikové šupiny sú 

hnedé, s hrdzavým okrajom, na 

konci svetlo chlpaté. 
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Listy javora poľného sú v porovnaní s 

inými javormi menší. Sú jednoduché, 

protistojné, dlaňovité, laločnaté, s 

hladkým okrajom a oblými lalokmi. Na 

povrchu sú hladké, lesklé, zelené, zo 

spodnej strany bývajú svetlejšie. 

 

Kvety: sú polygamické, päťpočetné, 

žltozelené. Vyrastajú vo vzpriamených 

vrcholíkovitých súkvetiach na konci 

vetvičiek.  Javor poľný kvete v apríli až 

máji, po rozvití listov. 

 

 

 

 

 

 

 

Plody: sú ploché, krídlaté dvojnažky. 

Krídelká zvierajú navzájom priamy uhol. Sú 

zelené až červenkavé, po dozretí žltohnedé. 

Dozrievajú v auguste až septembri.  
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Existujú aj okrasné formy javora poľného, napr. tento Acer campestre „Carnival“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC UKÁŽKY 


