
aludy pou ívalyŽ ž
d ti od konce srpnaě
jako munici do svých

katapult .ů  

ID ROSTLIN: dub obecný
Quercus robur L. 

Příznivý pro divokou zvěř: 
Duby hostí více než 400 druhů živočichů, kteří v nich žijí a
živí se, včetně hmyzu, jako jsou dřevokazní brouci, můry;

savců a ptáků, jako jsou sojky, myši, veverky, divoká
prasata, jezevci a netopýři.

Kmen Léto

List 

Drsná světle šedá kůra

Obvod stromu 
měřený ve 
výšce 1,3 m od 
země

Zaoblená rozložitá koruna z 
těžkých větví

Řapík (listová 
stopka) velmi 
krátký (méně 
než 9 mm)

Okraj listu

Střední žebro 
listu

Samičí věty

Tmavě 
červené 
blizny 

Stopka (2 - 
5 cm 
dlouhá)

Nevyvinutá 
žaludová 
kupole

Vznikající květy

Vznikající listy

Jaro

Kůra 

Starší stromy často s 
chybějícími větvemi

Převislé trsy 
samčích kočiček

Jeden svazek 
samčích květů

Výrazné laloky na 
obou stranách řapíku

3-4 páry laloků
Llaloky často 
větší než 50 % od
okraje listu ke 
středu žebra



ID ROSTLIN: dub obecný Quercus robur L. 

V d li jste?ě ě  
Stromy dubu se mohou do ít a  1000ž ž
let.  P edpokládá se, e mají t iř ž ř

r zné fáze ivota, z nich  ka dá trváů ž ž ž
300 let - r st, ivot a umírání.ů ž

S p ibývajícím v kem se kmen stromuř ě
vydouvá a vytvá í pevný válec, kterýř
stromu pomáhá odolávat extrémním

bou ím.ř

Rozmno ovací strategie: ž
Opylování: opylované hmyzem a v trem.  ě
Ší ení semenř : ší ené savci a ptáky, zejména sojkou ř
obecnou (Garrulus glandarius).  

Duby obsahují t ísloviny,ř
které jsou v surovém

stavu pro lov ka toxické. č ě

Knoflík žlučníkové vosy
(Neuroterus numismalis)

Léto

Hálky způsobují parazitické vosy 
(Cynipidae), které vstřikují 
chemické látky do dubových 
větviček.

Plod (žalud)

Prvky listu

Užitečné ID tipy
Někdy je obtížné jej s jistotou určit,

protože se snadno kříží s dubem zimním, a
tak existuje mnoho stromů, které vykazují

znaky obou druhů v jednom stromu.
K jejich oddělení je třeba odebrat vzorky
řady listů z okolí stromu a prozkoumat
jejich délku řapíku, přítomnost ušních

lístků, hloubku laločnatosti okrajů listů a
délku řapíku žaludu.

Hálka dubu (dubová hálka)

Plod (žalud) 

Žaludy obvykle rostou po 
dvou, ale někdy i po třech.

Hedvábný knoflík žlučníkové 
vosy

Neuroterus numismalis

Listy jsou matně tmavě
zelené

Kožené na 
dotek

Stopka (stonek
žaludu)

Okraj listu

Spodní 
strana listu

Vrchní 
strana 
listu

Dubová 
hálka

Tvary 
žaludů 
mohou být 
různé

Dlouhá převislá 
stopka (stonek 
žaludu)

kopule 
vypadají jako 
tlusté vlněné 
čepice

nezralé žaludy
ještě se 
zelenými 
pruhy

Okraj listu

Střední 
žebro listu 
(hlavní céva)

Dubový pupen

Větvička



ID ROSTLIN: dub obecný
Quercus robur L. 

DALŠÍ NÁZVY

Známý také jako dub
anglický, dub
evropský, dub

stopkatý nebo dub
laný ový.ž

 

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ené v  Evrop  a U.K.ř ě

Na co se zam itěř

V každém ročním období má co nabídnout.  V 
zimě pro své nádherné strukturální  siluety ; na 
jaře pro svěžest žlutozelených listů; v létě pro 
sytě zelené listy a stín a v září až říjen pro 
žaludy.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

Zima - začátek jara: Všimněte si velkých 
větví, které se spirálovitě stáčejí ke špičkám, 
a shluky zlatohnědých listových pupenů.  
Jaro - léto: Krátký nebo chybějící řapík a 
výrazné lalůčky.
Podzim: Žaludy na dlouhých stopkách s 
výraznými zelenými pruhy. 

Stonek a kmen
Bledě šedý, u starších stromů robustní, s 
kmenem, který má tendenci mizet v koruně, a s 
těžkými větvemi, které se spirálovitě stáčejí ke 
špičkám.  Často se shluky mladých výhonů 
vyrůstajících (epikormický růst) směrem ven z 
kmene stromu.

Květy: duben - květen
Struktura květů:  Květenství: často nenápadné a brzy
na jaře nepřehlédnutelné, žlutavé samčí převislé 
svazečky se nacházejí v blízkosti velmi malých 
samičích kulovitých květů na konci nových výhonů. 

Plody (žalud):  září - říjen.
Žaludy se často vyskytují ve dvojicích pohromadě na 
dlouhé společné stopce (stopce) dlouhé až 8 cm.  
Každý z nich sedí v šupinovitě vyhlížející číšce, která 
vypadá jako vlněný klobouk zvaný kupole.  Často se 
liší tvarem a kulatostí. V mládí viditelné olivově 
zelené pruhy, než se změní na tmavě hnědé.

List: Duby jsou často posledními stromy, které se na 
jaře olistí. Velmi krátký nebo chybějící řapík (někdy 
až 9 mm dlouhý), báze listu má zřetelné laloky (ušní 
laloky) po obou stranách listové stopky.  Matný 
tmavě zelený list se 3-4 páry nestejných laloků, často 
více než 50 % od středu žebra k okraji listu.  Podzimní
listy jsou oranžově hnědé.

Stanoviště: Roste přirozeně v lesích a v živých 
plotech, ale byl také hojně vysazován v lesích i 
parcích.  Roste na různých místech v nížinách do cca 
1300 m n. m. (v Alpách). 

Fakta:

 NAPODOBITELÉ: klí ové podobné druhy jsou:č
Velmi podobný je dub zimní (Q. petraea).  Podívejte se na znaky v tabulce, které vám 
pomohou. 

Klíčové prvky Q. robur Q. petraea
Délka řapíku Chybí nebo mezi 2mm - 9mm Přes 10mm
Přítomnost 
lalůčků

Ano Ne

Žaludy Ve shlucích po 1, 2 někdy po 3. Ve shlucích po až  6

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi bukovitých - Fagaceae.  Vysoký (až 40 m) opadavý strom s mohutným kmenem a 
kulovitou rozložitou korunou z těžkých větví, které se ke konci větví zdánlivě spirálovitě stáčejí.  
Všechny duby snadno poznáte podle charakteristických žaludů, které jsou hlavním společným 
znakem dubu. 

  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
aludy po írají a roznášejíŽ ž

savci a ptáci, zejména sojka
obecná.  
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- 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí dubu.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší:  Nejstarší známý strom je 
"Carballo de Cartellos" v Galicii ve Španělsku, jehož stáří se 
odhaduje na 2080 let +/-50 let.  Největší obvod kmene má strom
v Kvillekenu v Norra Kvill ve Švédsku, a to 15 m. 
https://tinyurl.com/y5mhlrwc

Celosvětové rozšíření – Původně roste ve Velké Británie a většině
Evropy, kde se vyskytuje téměř všude v nadmořské výšce do 1300
m.

Co se skrývá v názvu! - Jeho latinský název robur znamená statný, tvrdý nebo silný a dub obecný tomuto popisu 
rozhodně odpovídá.  

 

  

Botanický glosář (část 1) 

Kůra - silná vnější ochranná vrstva kmene stromu.
Řapík - stonek listu.
Střední žebro listu - střed listu, z něhož vybíhají boční žilky.
Kočičí listy - vyskytují se většinou na stromech a keřích.  
Skládají se z klásku drobných květů.
Lalok- zaoblená část okraje listu.
Stopka (peduncle)- stonek skupiny květů.

Přibližte si dub pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. Peduncle

 Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".  

Větve se spirálovitě stáčejí směrem ven 
k okraji koruny.

Větve

Jedlé
N kdy se mu íká ě ř laný ový dubž , proto ež

spolupracuje se všemi t emi druhyř
evropských laný ových hub.  Kž

vy muchání fantastických laný , kteréč žů
jsou p ichyceny na ko enech dubu, seř ř
pou ívají speciální laný oví psi až ž

prasata.

Botanický glosář (část 2) 

Hálka - abnormální zduření rostlinných 
tkání (např. na listech stromů) způsobené 
různými parazity.
Žalud- Ořech (plod) dubu.
Lalůček- Malý lalůček nebo prvek ve tvaru 
ucha, který vyrůstá (obvykle) ze základny 
listu.
Kupole- Kalich (vlnitý klobouk), v němž je 
usazen žalud dubu, což je vlastně prstenec
srostlých a ztvrdlých listů.

https://tinyurl.com/y5mhlrwc

