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  Výřez kmenem listnáče.

parenchymatická medula

hranice letokruhu
jarní dřevo
letní dřevo
primární dřeňový paprsek
sekundární dřeňový paprsek
kambium
deuterofloém
feloderm a felogen
rhytidoma

Některé dřeviny mají rozlišeno tmavěji zbarvené 
centrální dřevo kmene (jádro, duramen) a světleji 
zbarvené obvodové dřevo (běl, splint, albumen).

                             Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva)
Dřevo  (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů 

(deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia.
•Kmeny manoxylické:  mohutně vyvinutá parenchymatická dřeň, široké dřeňové paprsky, často 
silná vrstva korkové kůry (až 90% objemu kmene), nesnášejí mráz. Např. karbonské lepidodendrony 
a sigilarie, cykasy aj.
•Kmeny pyknoxylické: méně parenchymu, více vodivých a mechanických elementů, úzké dřeňové 
paprsky. Např. karbonské a permské kordaity, ginkgo, jehličnany a listnáče. 
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                        Termíny užívané při popisu dřevnatých kmenů  
• Medula (dřeň): parenchymatická, zásobní a transportní funkce. U ořešáku přehrádkovaná, u olše 
tvaru trojcípé hvězdy, u dubu pěticípé hvězdy. 
• Dřeňové paprsky: zásobní, vodivá a provětrávací funkce. Šířka do 1 mm, výška desítky mm.
• Duramen (jádro): odlišitelný u jádrových dřev - např. modřín, tis, dub, ořešák, akát, jabloň, slivoně 
aj. Tmavší zbarvení je způsobeno ukládáním organických a anorganických jádrových látek, cévy 
listnáčů ucpávají thyly (vakovité výběžky buněk dřevního parenchymu) bránící šíření tracheomykóz. 
• Běl (splint, albumen):  světlejší nejmladší obvodové letokruhy. Transpirační proud vedou vodivé 
elementy nejmladších letokruhů, které tvoří tzv. hydroaktivní profil. Rychlost transportu je za 
optimálních podmínek u listnáčů až desítky m/hod, u jehličnanů m/hod. Vodní sloupce dosahují 
výšky i přes 100m (eukalypty, sekvoje, sekvojodendrony). Pohon transpiračního proudu zajišťuje 
transpirace, kořenový vztlak, koheze molekul vody, adheze molekul vody ke stěnám cév. 
Plně diferencované vodivé elementy dřeva (tracheidy a tracheje) plnící vodivou funkci jsou 
mrtvé buňky - neobsahují cytoplazmu, jádro a organely! 
• Letokruh: přírůstek jarního a letního dřeva za sezónu. Na jaře vznikají vodivé elementy, které mají 
větší průměr a tenčí buněčné stěny (jarní dřevo), letní elementy mají menší průměr a silnější 
buněčné stěny (letní dřevo). Někdy se mohou vytvořit dva letokruhy v jednom roce, např. po 
pozdních jarních mrazech nebo po masivním napadení fytofágním hmyzem. Vznik letokruhu je 
podmíněn peridickou činností kambia (střídání ročních období v temperátním pásmu, záplavy, 
monzuny). Činnost kambia začíná během rašení pupenů – zdroj auxinu (kyselina ß-indolyloctová). 
Nejvyšší aktivitu vykazuje kambium u našich dřevin koncem května a v červnu. 
• Hranice letokruhu: hranice mezi letním dřevem jednoho letokruhu a jarním dřevem následujícího 
letokruhu.
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                                            Dřevo jehličnanů 
Dřevo jehličnanů má jednoduchou stavbu – homoxylie; rychlost transpiračního 

proudu přibližně 1-2 m/hod. Hydroaktivní profil – 3 – 7 letokruhů.
• Tracheidy (abietoidní,araukarioidní) – asi 95 % objemu dřeva.
• Dřevní parenchym (axiálně uspořádané parenchymatické buňky) – málo vyvinutý, 
může i chybět (např. u tisu, borovice).
• Parenchym dřeňových paprsků (radiálně uspořádaný parenchym) – paprsky 
nejčastěji jednořadé, 7 – 20 buněk vysoké.
• Pryskyřičné kanálky – jsou schizogenního původu. Chybí např. ve dřevě jedle, tisu, 
jalovce aj.

Příčný řez dřevem modřínu opadavého
(Larix decidua).
tracheidy jarního dřeva

hranice letokruhu

tracheidy letního dřeva

pryskyřičný kanálek vystlaný epitelem
dřeňový paprsek
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Blokdiagram homoxylního dřeva  jehličnanů.

hranice letokruhu
tracheidy letního dřeva
tracheidy jarního dřeva

tracheidy dřeňových paprsků

parenchym dřeňových paprsků

dvůrkaté tečky s torusem
(dvojtečky)

tangenciální řezradiální řez

transverzální
 řez
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deuterofloém: 
  floémový parenchym
  sítkové buňky
  
  dřeňové paprsky
kambium

deuteroxylém:
  pryskyřičný kanálek
  tracheidy
  dřeňový paprsek  

Příčný řez nejmladším 
deuterofloémem 
a deuteroxylémem borovice černé
(Pinus nigra).
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Příčný řez dřevem borovice černé (Pinus nigra).

tracheidy letního dřeva

hranice letokruhu

pryskyřičný kanálek vystlaný
epitelem

tracheidy jarního dřeva

parenchymatický dřeňový
paprsek
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Tangenciální a radiální řez deuteroxylémem borovice lesní
(Pinus sylvestris).

Tangenciální řez
deuteroxylémem
tisu obecného
(Taxus bacata).
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Určování známějších jehličnatých dřevin na  základě anatomických znaků 
xylému.

•     Tracheidy vyztuženy spirálně:
       -  dřevo s pryskyřičnými
          kanálky………………………………………………Pseudotsuga (douglaska)
       -  dřevo bez pryskyřičných
          kanálků………………………………………………Taxus (tis)
•     Tracheidy bez spirálních výztuh:
       -  dřevo bez pryskyřičných
          kanálků………………………………………………Abies (jedle)
       -  dřevo s pryskyřičnými kanálky:
           * epitelové buňky vystýlající pryskyřičné kanálky velké
              tenkostěnné………………………………………Pinus (borovice)
           * epitelové buňky vystýlající pryskyřičné kanálky drobné, silnostěnné:
              ** parenchym dřeňových paprsků bez pryskyřičných
                  inkluzí (jádro není rozlišeno)…………………Picea (smrk)
              ** parenchym dřeňových paprsků obsahuje červenožlutou 
                  pryskyřici (jádro výrazné,široké)……………..Larix (modřín)
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                                           Dřevo listnáčů 
Dřevo listnáčů má složitější stavbu – heteroxylie (vodivé elementy jsou 

tracheidy + tracheje), vzácně tracheje chybí např. u Drymis, Tetracentron.
Podle distribuce širokých cév v letokruhu dělíme dřeva listnáčů na:  

•  roztroušeně pórovitá – tracheje rozloženy přibližně rovnoměrně po celém letokruhu 
(lípa ,buk ,vrba aj.). Hydroaktivní profil nejčastěji 3-7 letokruhů;
•  kruhovitě pórovitá – velké cévy jsou pouze v jarním dřevě, takže tvoří
nápadný kruh (dub, akát aj.) Hydroaktivní profil často pouze 1 letokruh. Rychlost
transp.proudu – až desítky m/hod. 

Mimo tracheid a trachejí sestává dřevo listnáčů z: 
•  libriformních vláken – protáhlé sklerenchymatické buňky mající mechanickou funkci. 
Mohou tvořit až 75 % objemu dřeva;
•  dřevního parenchymu – axiálně uspořádané parenchymatické buňky:     
   - paratracheální parenchym - buňky parenchymu obklopují  tracheje – např. 
jasan; 
   - apotracheální parenchym - buňky parenchymu nejsou ve spojení s trachejemi – např. 
dub, lípa, javor, buk, olše;
•  parenchymu dřeňových paprsků (radiální parenchym) – dřeňové paprsky mohou být 
široké až několik desítek buněk (u dubu a buku viditelné pouhým okem), vysoké až 
několik cm.

Dřevní parenchym a parenchym paprsků má především funkci vodivou, 
zásobní a provětrávací.
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     Blokdiagram heteroxylního dřeva listnáče.

libriform

tracheida
dřevní 
parenchym
tracheje

dřeňové paprsky

dřevní 
parenchym
trachea
libriform
libriform

radiální řez
tangenciální řez

transverzální řez
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Roztroušeně pórovité dřevo listnáčů.

Kruhovitě pórovité dřevo listnáčů.

Příčný a podélný řez jednořadým 
heterocelulárním dřeňovým paprskem.

Příčný a podélný řez víceřadým 
homocelulárním dřeňovým paprskem.
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                Příčný řez tříletou větévkou lípy srdčité (Tilia cordata).

peridermis
deskový kolenchym primární kůry
deuterofloém
floémový sklerenchym
dilatace floémových paprsků
kambium
deuteroxylém

primární dřeňový paprsek

hranice letokruhu

zbytek primárního xylému

parenchymatická dřeň (medula)
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tracheje jarního dřeva
dřeňový paprsek

dřevní parenchym

hranice letokruhu
libriform
tracheidy letního dřeva 

tracheje letního dřeva

Detail jarního a letního roztroušeně 
pórovitého dřeva lípy srdčité 
(Tilia cordata).
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velké tracheje
jarního dřeva

hranice letokruhu
libriform
tracheidy letního 
dřeva
dřeňové paprsky

Kruhovitě pórovité 
dřevo dubu letního
(Quercus robur).
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Podélný tangenciální řez dřevem lípy srdčité (Tilia cordata).

                       
dřevní parenchym

trachea 

trachea                 
    

libriform

dřeňový paprsek

trachea
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       Roztroušeně pórovité dřevo buku lesního (Fagus sylvatica).
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Heteroxylní dřevo trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Velké tracheje jsou 
vyplněny thylami. Thyly  jsou vakovité výběžky buněk dřevního parenchymu, popř. 
buněk dřeňových paprsků, které vnikají ztenčeninami v buněčných stěnách do nitra 
trachejí. Tracheje ucpávají a vyřazují z funkce. Thyly brání šíření infekcí cévami.
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                                    Fyzikální vlastnosti dřeva
Organoleptické vlastnosti dřeva (vůně, chuť, barva): jsou dány obsahem různých 
barevných a aromatických látek. Textura dřeva (fládr) - ceněná především 
v nábytkářství, je dána strukturou, uspořádáním a barvou letokruhů.
Měrná hmotnost:  závisí na stupni vysušení – vysušením ztrácí dřevo přibližně 30% 
hmotnosti. Průměrná měrná hmotnost  čerstvě poraženého dřeva - 0,6-1,1, na vzduchu 
vyschlého - 0,4-0,8. 
•Lehká dřeva: balzové dřevo (0,12) získávané ze  stromů Ochroma lagopus. Z našich 
dřevin mají lehké dřevo např. borovice vejmutovka, smrk, jedle, vrby, topoly, lípy. Měrná 
hmotnost jejich vyschlého dřeva je přibližně 0,4-0,5.
•Těžká dřeva: Guajacum (guajak) – 1,2-1,4 (obsahuje až 80% ligninu, naše dřeviny 20 – 
30%), Diospyros  (eben). Z našich dřevin mají těžké dřevo  zimostráz, dřín, ptačí zob, 
šeřík, hloh, dub, hrušeň, tis - kolem 1.
Tvrdost: odpor, který klade dřevo proti vnikání cizího předmětu. Je v přímém poměru k 
 měrné hmotnosti.
•Dřeva velmi tvrdá (železná dřeva): guajak,quebracho aj. Z našich dřevin mají nejtvrdší 
dřeva dřišťál, zimostráz, ptačí zob, šeřík.
•Dřeva tvrdá: akát, javory, habr, třešeň, dub letní, bez, mahagon, tis.
•Dřeva měkká: topoly, vrby, lípy, vejmutovka, smrk, jedle.
Další významné fyzikální vlastnosti dřeva: je možno uvést pevnost, pružnost, 
štípatelnost,  výhřevnost, hygroskopicita, trvanlivost  (trvanlivá dřeva - dub, modřín, 
akát), izolační vlastnosti,  tepelná, elektrická  vodivost, rezonanční vlastnosti
(rezonanční dřevo s hustými, úzkými, pravidelnými letokruhy - šumavské smrky).
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Dendrochronologie 
(=věda zabývající se datováním dřeva a rekonstrukcí klimatických změn)
Šířku letokruhu ovlivňují stresy (sucho, mráz, záplavy, škůdci, exhalace…)    a 

semenné a plodné roky. Lepší rok = širší letokruh. Odběr vzorků dřeva Presslerovým 
(švédským) dutým vrtákem - získá se tenký váleček. Příklady využití:
•Zjišťování stáří stromů – Pinus longaeva – přes 4000 let.
•Zjišťování stáří staveb a archeologických památek – nejprve je třeba vytvořit 
standardní dendrochronologickou řadu pro určitý druh a určitou oblast - využívá se 
křížového pravidla = vyhledávání shodných specifických sekvencí letokruhů stromů 
různého kalendářního stáří, rostoucích ale po určitou dobu současně (optimální je 
alespoň 40 společných letokruhů). Zkoumaný vzorek dřeva se pak porovnává se 
standardní řadou. 
•Řada jedle – 70% středověkých krovů je z jedle, kambium  jedle citlivě reaguje na 
vnější změny, a proto se šířka letokruhů shoduje u geograficky vzdálených jedinců (= 
jedle vykazuje širokou telekonekci). Řada jedle u nás sahá do r. 1131– údaj z r. 2002.
•Řada dubu – obtížnější datování, trvanlivý v anaerobních podmínkách ve vodě, řada 
dubu u nás do roku 645 ( Mikulčice-Valy) – údaj z roku 2002. 

Princip křížového pravidla minulost recent


