
KEMPAS 

Botanické názvy: Koompassia malaccensis Maing., K.excelsa Taub. 

Čeleď: Leguminosae/Caesalpinioideae 

Obchodní název: kempas (V.Br., Hol., Fr., Něm., Indon., Mal., s.Bor.) 

Místní název: pro druh K.malaccensis: menggeris, mengris, toemaling, hampas, pah, garis, ajam (Indon.), impas 

(Bor.), kempas (Mal., s. Bor.), pro druh K. excelsa: tualang (Indon., Mal.), tapang (s.Bor.), manggis (Fil.) 

Výskyt: Jihovýchodní Asie, hlavně Malajsko, východní Sumatra, Borneo a Filipíny. 

Popis: Čistý kmen je 20 až 30 m dlouhý a až 300 cm tlustý, střední tloušťky 100 – 150 cm. Strom má vysoké 

kořenové náběhy. 

Popis dřeva: Běl je velmi odlišná, bledá, světle žlutá, většinou úzká. Čerstvé jádrové dřevo je cihlově červené, na 

světle časem barva přechází do červenooranžové se žlutohnědými pruhy. 

     Struktura je hrubá. Průběh vláken je nepravidelný nebo má střídavou točivost vláken. Kresba je dosti 

stejnoměrná a dekorativní. Dřevo má velmi tvrdá, téměř rohovitá pásma, prostá pórů, která se vyskytují ve 

větším nebo menším počtu. Tato velmi tvrdá pásma mají radiálně tloušťku 5 – 10 mm, tangenciálně dosahují 

několik cm a jsou až několik metrů dlouhá. Svou povahou odpovídají našemu tlakovému dřevu a velmi ovlivňují 

vznik trhlin při sušení. 

     Na příčném řezu jsou póry hrubé a roztroušené. Parenchym je aliformně-konfluentní. 

     Na podélných řezech jsou dřeňové paprsky jemné, z části stupňovitě uspořádané, viditelné jako zrcátka. 

Fyzikální vlastnosti: Váha čerstvé kulatiny je 1100 – 1200 kg/plm, r15=0,76 – 0,88 – 0,99, r0 = 0,82. Dřevo je 

těžké a velmi tvrdé. Sesychání je vyšší než u teaku. Poměr mezi sesýchavostí v tangenciálním a radiálním směru 

je 1,2 : 1. Je tedy dosti příznivý. Proto u normálně rostlého dřeva se trhliny příliš netvoří. Proti tomu na okrajích 

tvrdých vrstev (pásem) mohou vzniknout velké trhliny a defekty. 

Mechanické vlastnosti: Pevnosti má vyšší, ale tvrdá pásma snižují houževnatost. 

Technologické vlastnosti: Sušení probíhá dosti rychle, ale je obtížné pro různě velký sklon k tvorbě trhlin. 

      Řezání a opracování je obtížné. Silněji otupuje řezné nástroje. Na radiálních plochách dochází k vytrhávání 

vláken. Přes hrubě vláknitou strukturu se dá po hoblování dobře leštit. Lze ho krájet a loupat. Železné předměty 

ve vlhkém dřevu zrezaví. 

Trvanlivost: Běl podléhá zkáze. Jádrové dřevo je odolné proti plísním a v našem podnebí ho lze považovat za 

dosti trvanlivé. Rychle podlehne termitům. Běl i jádrové dřevo lze snadno impregnovat. 

Použití: Na více namáhané konstrukce venkovní i vnitřní a na parkety. V Malajsku se loupe na dýhy pro 

překližky. Dýhy vyrobené z běle musí být postřikem nebo máčením chráněny před dřevokazným hmyzem.  

     Impregnované dřevo se používá na tesařské práce, mostní stavby a na železniční pražce. 

Obchod: Dováží se pouze jako řezivo a to v nepatrném rozsahu. Dovozy lze zvýšit. 


