
KLASIFIKACE VZHLEDU 
 

 

ŠTIPČÁK, spol. s r.o., Javorník 188, 696 74 Velká nad Veličkou, IČ: 269 16 843 

VOLNÁ TŘÍDA  

Třívrstvé parketové dílce  

Volná třída je klasifikace vzhledu využívaná výrobcem, stanovená podle čl. 4.4.2.2 „Volná třída“ v ČSN EN 13489 
„Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce“ v souladu se základy pro klasifikaci volné třídy v příloze B. 

Třída je definována klasifikací založené na pravidlech vzhledu líce a skrytých částí (rub a boky) dřevin, 
používaných pro vícevrstvé parkety. Líc zahrnuje všechny viditelné povrchy prvku, tedy i zkosenou hranu, pokud 

existuje. 

Klasifikace je založena na zásadách uvedených v následující tabulce: 

Líc prvku 

Znaky 

Mezní hodnota 

Selekt  Natur Rustik   

Zdravá běl Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se  

Sukya 

Zdravé a srostlé 

 

Dovolují se malá očka 
v barvě dřeva 

Dovolují se do 50 mm,  

Černé suky do 15 mm  
Dovolují se do 80 mm  

Shnilé Nedovolují se Nedovolují se Dovolují se do 30 mm  

Tmelené  
Nedovolují se Dovolují se tmelené prasklé 

suky do 30 mm, vypadlé suky 
do 15 mm 

Dovolují se   

Žluté zbarvení Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se  

Výsušné trhliny Nedovolují se Nedovolují se 
Dovolují se tmelené trhliny 
způsobené suky a koncové 

trhliny do 150 mm 
 

Zárosty Nedovolují se Nedovolují se Dovolují se  

Blesková trhlina Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se  

Středová trhlina Nedovoluje se  Nedovoluje se Dovoluje se  

Koncová trhlina Nedovoluje se Nedovoluje se Dovoluje se do 25 cm  

Pokřivení vláken Nedovoluje se Dovoluje se Dovoluje se  

Odklon vláken Dovoluje se (radiální řez) 
Dovoluje se (radiální a 

tangenciální řez) 
Dovoluje se  

Zdravé jádro Dovoluje se Dovoluje se Dovoluje se  

Barevné rozdíly  
Dovoluje se přírodní rostlá 
barva s lehkými růstovými 

vadami dřeva 

Dovolují se přirozené lehké 
přírodní růstové odstíny 

Dovolují se   

Stopy po prokládání Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se  

Dřeňové paprsky Dovolují se Dovolují se Dovolují se  

Biotické znehodnocení Nedovoluje se Nedovoluje se Nedovoluje se  

Skryté části 

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

a  Trhliny v sucích a díry po sucích musí být vyplněny 
 

Pro neodstranitelné rozdíly v klasifikaci se výjimečně připouští, že 3 % lamel v dodávce může být z jiné třídy 
nebo neshodné s výše uvedenou klasifikací. Všechny tyto lamely z jiných tříd jsou přípustné, pokud nenarušují 

celkové vzhledové vyznění podlahy. 
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Znaky se měří podle ČSN EN 1310 (suky se hodnotí podle obecné metody 4.1 v ČSN EN 1310:1997). Biotické 
znehodnocení se měří podle ČSN EN 1311. 
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