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Úvodem
Předkládáme uživatelům atlas k určování dřeva. Je určen pro profese
zabývajícími se stavebními konstrukcemi, nábytkem a vůbec předměty
běžného použití vyrobené ze dřeva.
Z toho důvodu do atlasu nejsou zařazeny keře. Na základě anatomické
stavby dřeva zpravidla nelze rozlišit jednotlivé druhy dřevin v rámci
daného botanického rodu. V tomto seznamu dřev jsou uvedeny konkrétní
druhy, které byly použity pro výrobu mikroskopických vzorků, jejichž
fotograﬁe jsou v této knize uvedeny.
K používání atlasu se předpokládá základní znalost mikroskopických
znaků anatomie dřeva. Také je vhodná alespoň základní znalost rozlišení
dřevin podle makroskopických znaků dřeva. Makroskopické i mikroskopické znaky lze nastudovat ve výukových materiálech uveřejněných na
webových stránkách Mendelovy univerzity v Brně, na něž odkazujeme
v závěru knihy v části elektronické zdroje. Vyžadována je i určitá základní
znalost, pokud jde o přípravu preparátu dřeva. Pro makroskopické
pozorování dřeva postačí lupa či lépe binokulární mikroskop pro
dopadající světlo.
Při fotografování mikrosnímků pro účely této knihy bylo pro přehledové
snímky použito objektivů se zvětšením 5× a 10×. Pro detaily anatomických znaků byly použity objektivy se zvětšením 40× a 100×. U makrosnímků byl použit objektiv se zvětšením 16×.

Odběr vzorků pro určování dřev
podle mikroskopických znaků
Tato kapitola se zabývá problematikou odběru vzorků z historického mobiliáře
vyrobeného ze dřeva. Pokud se rozhodneme vzorky z historického mobiliáře
odebrat, je třeba mít na vědomí, že se převážně jedná o invazivní metody. Proto je
dobré při odběru vzorků dodržovat určitá pravidla. U historického mobiliáře je
důležité ke každému kusu přistupovat individuálně, s citem a vědomím, že není vždy
nutné tuto operaci provádět. To platí především, pokud by mělo dojít k jeho trvalému poškození pouze za cílem určení použitého dřeva nebo pokud se jedná o vzácný
historický kus. V takovémto případě je považován odběr vzorku za neetický. V těchto
případech lze ještě použít metodu neinvazivní, jako je mikro CT (výpočetní tomograﬁe), která umožňuje zobrazit strukturu dřevní hmoty bez odběru vzorku. Jedná
se ovšem o metodu méně dostupnou. Níže uvedené body nám mohou pomoci při
odběru vzorků pro mikroskopické určování druhů dřev na historickém nábytku,
hudebních nástrojích, skulpturách nebo u stavebních prvků.

Postup určení dřeva a velikosti vzorku
Pokud si položíme otázku, jak velký vzorek dřeva je potřeba odebrat k identiﬁkaci dřeviny, nelze na ni jednoznačně odpovědět. Předtím, než začneme do předmětu nějakým způsobem zasahovat, je dobré zaměřit se na celý předmět jako na
vzorek. Nejdříve se snažíme dřevo, které je na historickém kusu použito, určit podle
makroskopických znaků. To jsou např.: letokruhy (ostrost přechodu mezi jarním
a letním dřevem v rámci jednoho letokruhu), makrocévy a mikrocévy jarního a letního dřeva, jádro a běl, dřeňové paprsky, pryskyřičné kanálky. Dalšími, vedlejšími
makroskopickými znaky jsou tvrdost, barva dřeva, vůně, lesk, hustota nebo kresba
dřeva. Makroskopické znaky dřeva nám mohou okamžitě napovědět, o jakou dře-
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Stavební prvky
vinu by se mohlo jednat nebo alespoň pomoci zúžit možnosti výběru na dvě nebo tři
dřeviny. Pokud je předmět v dobré kondici a jsou jasně zřetelné a čisté příčné řezy,
lze k identiﬁkaci makroskopických znaků dřeva použít např. stereomikroskop na pohyblivém rameni, lupu či kvalitní USB mikroskop se světelným zdrojem. Tento
postup je dobře využitelný např. u kruhovitě pórovitých dřevin (ty lze snadno rozeznat podle uspořádání mikrocév na příčném řezu do charakteristických seskupení). Fotograﬁe makroskopických znaků nám dále poslouží jako záznam zkoumaného místa v dokumentaci (Obr. 1). Teprve po neúspěšné makroskopické analýze
přistoupíme k odběru vzorku. Historické předměty jsou však často znečištěné,
dřevo na povrchu barevně degradované. Pokud se setkáme s takovýmto případem,
snažíme se dané místo nejdříve vyčistit nebo je nutné provést tzv. čisticí řez a až poté
odebrat samotný vzorek.
Velikost odebraných vzorků přizpůsobujeme tomu, jestli odebíráme vzorek ze
stavebních prvků, nábytku, dřevořezby či hudebního nástroje.

Pokud chceme mikroskopicky určit druh dřeva u stavebních prvků (např. konstrukce krovu, stavebně truhlářských výrobků či roubení budov), můžeme si většinou dovolit odebrat relativně velký vzorek. Máme více možností, jak toto provést.
První z nich je odebrat vzorek, např. při opravě dřevěné konstrukce z částí, které
jsou určeny pro výměnu (konstrukční sanaci) nebo z částí pohledově ukrytých
(např. rubová strana konstrukčního spoje). V tomto případě může být vzorek zhruba
o velikosti cca 50×20×10 mm. Je dostatečně velký na to, aby se s ním dalo dobře manipulovat, a také na něm pohodlně najdeme jednotlivé řezy. Pokud u stavebních
prvků provádíme jejich dendrochronologické datování, můžeme využít vývrtu z přírůstového nebozezu. Odebraný vzorek má tvar válečku o průměru 5 mm. Výhodou je,
že takto zpracované vzorky můžeme na určitou dobu naložit do změkčujícího roztoku směsi glycerinu, etanolu a vody. Při odběru preparátů se později s takto upravenými vzorky mnohem lépe pracuje. Pokud je potřeba provést restaurátorský průzkum krovu, kde neprobíhají konstrukční sanace, mohou být vhodným místem pro
odběr vzorku např. výsušné trhliny (Obr. 2).
Obr. 2
Možnost odběru vzorku
z trámu – tříska z výsušné
trhliny

místo pro odběr vzorku

Obr. 1
Fotogra e makroskopických znaků z hrany víka truhly po sejmutí ozdobné pro lové lišty
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ná nejmenším vzorkem a postupovat k větším. Jestliže dodržíme všechna pravidla
pro odběr vzorků a vše se podaří, výsledný vzorek je možné odebrat prakticky bez
poškození historického předmětu. Je však nutné zdůraznit, že u každého kusu je
vhodný odběr vzorků dán individuální situací.

A

B

Obr. 3
Příklady různých velikostí
vzorků, odebraných ze
stavebních prvků:
Vzorek A – část
poškozeného roubení
odebraná při konstrukčních
opravách dřevěné konstrukce
Vzorek B – klínek vyjmutý
z roubení, sloužící pro lepší
soudržnost hliněné omítky

D
C

Vzorek C – zlomený kolík
zajišťující plátový spoj
v hambálku

Obr. 4
Příklady vzorků
odebraných
z historického nábytku

Vzorek D – vývrt
z přírůstového nebozezu

Historický nábytek, hudební nástroje a dřevořezby

Místa odběru vzorků a jejich zhotovení

Jestliže se bavíme o historickém mobiliáři ze dřeva, jako je nábytek, hudební
nástroje či dřevořezby, můžeme si dovolit odebrat vzorek (myšleno jako preparát
pro určení pod mikroskopem) mnohem menší, než je tomu u stavebních prvků.
Pokud jsme u stavebních prvků volili vzorek o velikosti cca 50×20×10 mm, v tomto
případě jsou rozměry 3×10 mm co nejmenší tloušťky tak, aby byly pod mikroskopem
dobře zřetelné mikroskopické znaky. Pokud se podaří odebrat vzorek se správně
orientovanými řezy, jsme schopni i díky takto malému preparátu určit, o jaké dřevo
se jedná. Je důležité si uvědomit, že ve velkém počtu případů i malý vzorek dokáže
přinést dostatečné výsledky. Při práci s cennými předměty je nejlepší začít s co mož-

Snad nejlepší příležitost k odběru vzorků z historických předmětů je při jejich
restaurování. Při restaurování často dochází k jejich částečné nebo úplné demontáži
a díky tomu můžeme vytipovat místa, která po opětovném složení restaurovaného
předmětu nebudou viditelná (např. čepy židlí, hrany polic, dřevěné hřebíky atd.),
(Obr. 7). U stavebních prvků lze využít výše zmiňovaný vývrt z přírůstového nebozezu nebo odebrat vzorek z konstrukčních spojů.
Je důležité soustředit se na to, aby odebraný vzorek byl kvalitní. Není etické
odebírat více vzorků a shromažďovat tak nekvalitní materiál, který je ve výsledku
nepoužitelný. Chceme-li odebrat malý vzorek a co nejméně při tom poškodit před-
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mět, což je především u nábytku často nutné, nejdříve si pečlivě prostudujeme větší
část předmětu, ze které chceme preparát odebrat. Při odebírání vzorků máme několik možností, jak postupovat:
1. Při restaurování předmětu je originál poškozen [např. dřevokazným hmyzem,
zlomený dřevěný hřebík (Obr. 6)] až do té míry, že je potřeba přistoupit k lokálním
výsazům poškozeného materiálu. Pro odběr vzorku tak můžeme využít originálu,
který na sbírkový předmět již nebudeme vracet. Při výsazech se řez provádí až na
zdravé dřevo, aby bylo možné budoucí výsaz dobře přiklížit k originálu. Odřezaný
materiál nám poslouží jako vzorek k identiﬁkaci druhu dřeva. Jedná se o velmi
šetrný postup, kdy neporušíme etiku spojenou s restaurováním (Obr. 5).

Obr. 6 Poškozený dřevěný hřebík, který nám může posloužit k mikroskopickému určení druhu dřeva

Obr. 5
Příklad místa poškozeného dřevokazným hmyzem, které je určeno pro výsaz novým materiálem, odebraný
materiál poslouží k odběru vzorku

2. Další z možností odběru vzorků je, že preparát pro určení druhu dřeva odebereme
přímo z restaurovaného kusu. U většiny případů se jedná o invazivní metodu odběru
vzorků, kde je potřeba být obezřetnější než u prvního výše uvedeného způsobu. Není
přípustné odebírat preparáty z viditelných částí předmětu nebo dokonce z míst, kde
se nachází např. povrchová úprava. Pro odběr vzorků z nábytkového kusu se snažíme
volit taková místa, která budou po restaurování předmětu našim očím skryta. Pokud
máme při restaurování předmět demontovaný, nejlépe nám k tomuto účelu poslouží
části jako např. čepy, hrany nebo zadní strany polic, která budou po sestavení skryta.
Před tím, než vzorek odebereme, je důležité důkladně prostudovat orientaci vláken
[jak jsou na této části umístěny tři základní řezy pro mikroskopické určení
(Obr. 7, 8)].
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Pokud je orientace vláken na studovaném místě jiná, než potřebujeme, je možné
u skrytých částí řez nejprve upravit pro správnou orientaci a teprve poté vzorek
odebrat. Takové místo můžeme následně vysadit novým materiálem.

Nástroje a pomůcky pro odběr vzorků
V tomto bodu se věnujeme vybavení a pomůckám, které nám mohou pomoci k odběru vzorků a následné výrobě dočasných preparátů sloužících k mikroskopickému
určení dřeva. Nepopisujeme špičkové laboratorní vybavení, ale běžně dostupné ruční nástroje.
K odebrání vzorků je možné použít dobře nabroušené dláto, skalpel, žiletku,
houslařský hoblík apod. U stavebních konstrukcí postačí i pilka, oscilační pilka
apod. Je na každém, aby se rozhodl, který nástroj mu bude nejlépe vyhovovat.
Nám se pro zhotovení preparátů nejlépe osvědčilo truhlářské dláto nabroušené
do úhlu cca 20°. Pro uchycení vzorku používáme menší svěrák nebo ruční mikrotom.

Obr. 7
Vzorky je možné odebrat
z pohledově skrytých míst,
např. z konstrukčního spoje
(čepu trnože)
Vlevo čep od klihu po
demontáži

E

A

Vpravo očištěný čep

F

B
radiální řez

G

C

tangenciální řez

D
příčný řez

Obr. 9
Obr. 8
Možnost odebrání vzorků
z konstrukčního spoje ve
třech základních směrech
(příčný, radiální,
tangenciální řez)

Nástroje a pomůcky pro odběr vzorků: A – ruční mikrotom, B – plankonkávní nůž, C – skalpel,
D – žiletka, E – nádobka se dřevem naloženým ve změkčující směsi (glycerin, alkohol, destilovaná voda), F – pinzeta, G – truhlářské dláto naostřené do úhlu cca 20°
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Seznam dřevin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Borovice lesní (Pinus sylvestris) BO
Smrk ztepilý (Picea abies) SM
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) DG
Modřín opadavý (Larix decidua) MD
Jedle bělokorá (Abies alba) JD
Tis červený (Taxus baccata) TS
Jalovec obecný (Juniperus communis) JAL
Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) KJ
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) JS
Jilm habrolistý (Ulmus minor) JM
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) AK
Dub letní (Quercus robur) DB
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) OL
Líska obecná (Corylus avellana) LS
Habr obecný (Carpinus betulus) HB
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) KS
Topol bílý (Populus alba) TP
Vrba bílá (Salix alba) VR
Bříza bělokorá (Betula pendula) BR
Javor mléč (Acer platanoides) JV
Lípa malolistá (Tilia cordata) LP
Ořešák královský (Juglans regia) OR
Jabloň lesní (Malus sylvestris) JB
Hrušeň obecná (Pyrus communis) HR
Švestka domácí (Prunus domestica) SV
Třešeň ptačí (Cerasus avium) TR
Platan javorolistý (Platanus acerifolia) PL
Buk lesní (Fagus sylvatica) BK
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Anatomie dřeva
kůra
kambium
podkorní letokruh

jádro
běl
příčný řez
letokruh
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Mikroskopické znaky dřeva
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SM
DG
MD
JD
TS
JAL

listnáče
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KJ

kruhovitě
pórovité

JS
JM
AK
DB

roztroušeně
pórovité

sdružené DP
ANO

OL
LS
HB
KS

sdružené DP
NE

TP
VR
BR
JV
LP
OR
JB/HR
SV/TR
PL
BK
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borovice lesní (Pinus sylvestris) BO

str.

14

smrk ztepilý (Picea abies) SM

str.

15

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) DG

str.

16

modřín opadavý (Larix decidua) MD

str.

17

jedle bělokorá (Abies alba) JD

str.

18

tis červený (Taxus baccata) TS

str.

19

jalovec obecný (Juniperus communisis) JAL

str.

kaštanovník jedlý (Castanea sativa) KJ

KP

křížovépole

PK

pryskyřičnékanálky

DP

dřeňovépaprsky,číslo:vrstevnatost(početbuněknašířku)

ŽP

žebříčkovitéperforacetrachejí

20

PB

parenchymatickébuňky

str.

21

homo→homogenní

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) JS

str.

22

jilm habrolistý (Ulmus minor) JM

str.

23

trnovník akát (Robinia pseudoacacia) AK

str.

24

dub letní (Quercus robur) DB

str.

25

olše lepkavá (Alnus glutinosa) OL

str.

26

líska obecná (Corylus avellana) LS

str.

27

habr obecný (Carpinus betulus) HB
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) KS

str.

topol bílý (Populus alba) TP

str.

30

vrba bílá (Salix alba) VR

str.

31

bříza bělokorá (Betula pendula) BR

str.

32

javor mléč (Acer platanoides) JV

str.

33

lípa malolistá (Tilia cordata) LP

str.

34

ořešák královský (Juglans regia) OR

str.

35

jabloňovité [ jabloň (Malus sylvestris) JB / hrušeň (Pyrus communis) HR ]

str.

36/37

slivoňovité [ švestka (Prunus domestica) SV / třešeň (Cerasus avium) TR ]

str.

38/39

platan javorolistý (Platanus acerifolia) PL

str.

40

buk lesní (Fagus sylvatica) BK

str.

41

28
str. 29

hetero→heterogenní
J/L→přechodmezijarnímaletnímdřevemvletokruhu
sdruž.DP→sdruženédřeňovépaprsky
spir.→spirálníztluštěninytrachejínebotracheid


Borovice lesní
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(Pinus sylvestris) BO
okénka v křížovém poli
pryskyřičné kanálky tenkostěnné, typu „BO“
borovice (4–5 buněk)
přechod jarního a letního dřeva ostrý
spirální ztluštěniny – ne

příčný řez

hranice letokruhu,
výskyt vertikálního
pryskyřičného kanálku

radiální řez

pryskyřičný kanálek typu „BO“

tangenciální řez

heterocelulární
dřeňový paprsek

MAKRO – ostrý přechod z jarního do letního dřeva,
viditelné četné pryskyřičné kanálky

oknový typ ztenčenin
v křížovém poli

dřeňový paprsek
s horizontálním pryskyřičným
kanálkem

detail horizontálního
pryskyřičného kanálku

Smrk ztepilý

(Picea abies) SM

15
tečky v křížovém poli
pryskyřičné kanálky – ano – silnostěnné, menší,
typu „SM“ (8–12 buněk)
přechod jarního a letního dřeva pozvolný
makroskopicky lze splést s jedlí,
pod mikroskopem snadno rozlišitelné,
jedle nemá pryskyřičné kanálky
a má homocelulární dřeňové paprsky

příčný řez

detail hranice letokruhu,
vertikální pryskyřičný kanálek

radiální řez

pryskyřičný kanálek typu „SM“

tangenciální řez

heterocelulární
dřeňový paprsek

MAKRO – středně ostrý přechod z jarního do letního dřeva,
viditelné málo četné pryskyřičné kanálky

piceoidní typ ztenčenin
v křížovém poli

dřeňový paprsek s horizontálním detail pryskyřičného kanálku
pryskyřičným kanálkem

16

Douglaska tisolistá

(Pseudotsuga menziesii) DG
tečky v křížovém poli
pryskyřičné kanálky – ano,
silnostěnné, malé (5–6 buněk)
spirální ztluštěniny – ano

MAKRO – ostrý přechod z jarního do letního dřeva,
viditelné pryskyřičné kanálky

Modřín opadavý

(Larix decidua) MD

17
tečky v křížovém poli
pryskyřičné kanálky silnostěnné,
menší (8–12 buněk)
přechod jarního a letního dřeva velmi ostrý
párové dvojtečky
spirální ztluštěniny – ne

příčný řez

hranice letokruhu, výskyt
vertikálního pryskyřičného
kanálku

radiální řez

pryskyřičný kanálek typu „SM“

tangenciální řez

výskyt párových dvojteček

MAKRO – velmi ostrý přechod z jarního do letního dřeva,
viditelné pryskyřičné kanálky

heterocelulární dřeňový paprsek

piceoidní typ ztenčenin
v křížovém poli

detail horizontálního
pryskyřičného kanálku

Jedle bělokorá

18

(Abies alba) JD
tečky v křížovém poli
pryskyřičné kanálky – ne (pouze traumatické)
přechod jarního a letního dřeva ostrý
spirální ztluštěniny – ne
makroskopicky lze splést se smrkem,
pod mikroskopem snadno rozlišitelné,
smrk má pryskyřičné kanálky a heterocelulární
dřeňové paprsky

příčný řez

ostrost přechodu mezi jarním
a letním dřevem,
hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

homocelulární dřeňový paprsek

MAKRO – středně ostrý přechod
z jarního do letního dřeva

taxodioidní typ ztenčenin
v křížovém poli

jednovrstevné
dřeňové paprsky

detail dřeňového paprsku

Tis červený

(Taxus baccata) TS

19
pryskyřičné kanálky – ne
zvlněný letokruh
spirální ztluštěniny – velmi nápadné

příčný řez

středně ostrý přechod mezi
jarním a letním dřevem

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

homocelulární
dřeňový paprsek

MAKRO – středně ostrý přechod
z jarního do letního dřeva

spirální ztluštěniny tracheid

detail tangenciálního řezu

detail spirálních ztluštěnin
tracheid

Jalovec obecný

20

(Juniperus communis) JAL
pryskyřičné kanálky – ne
zvlněný letokruh
cupressoidní typ ztenčenin v křížovém poli
barevné usazeniny v parenchymu

příčný řez

hranice letokruhu, axiální
dřevní parenchym rozptýlen
v základním pletivu

radiální řez

detail axiálního dřevního
parenchymu

tangenciální řez

homocelulární
dřeňový paprsek

MAKRO – pozvolný přechod
z jarního do letního dřeva

cupressoidní typ ztenčenin
v křížovém poli

detail tangenciálního řezu

detail DP

Kaštanovník jedlý

(Castanea sativa) KJ

21
dřeňové paprsky jednovrstevné
mikrocévy – radiální seskupení
spirální ztluštěniny – ne

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

detail homogenního dřeňového
paprsku

MAKRO – radiální seskupení u letních cév

detail ztenčenin
u dřeňového paprsku

detail tangenciálního řezu,
jednoduchá perforace cévy

detail vřetene dřeňového paprsku

Jasan ztepilý

22

(Fraxinus excelsior) JS
dřeňové paprsky dvou až třívrstevné
mikrocévy – jednotlivě
spirální ztluštěniny – ne

příčný řez

radiální řez

tangenciální řez

MAKRO – letní cévy jednotlivě

Jilm habrolistý

(Ulmus minor) JM

23
dřeňové paprsky tří až pětivrstevné
mikrocévy – tangenciální seskupení „vlnovky“
spirální ztluštěniny – ano

příčný řez

detail na hranici letokruhu,
seskupení cév v letním dřevě

radiální řez

detail na tangenciální seskupení
cév v letním dřevě

tangenciální řez

detail dřeňového paprsku,
jednoduchá perforace cév

MAKRO – tangenciální seskupení
u letních cév

detail spirálních ztluštěnin cév

detail tangenciálního řezu

detail spirálních ztluštěnin cév

Trnovník akát

24

(Robinia pseudoacacia) AK
dřeňové paprsky tří až pětivrstevné
mikrocévy – klubíčka
spirální ztluštěniny – ano
cévy – četné thyly

příčný řez

radiální řez

tangenciální řez

MAKRO – klubíčkové shluky
u letních cév

Dub letní

(Quercus robur) DB

25
dřeňové paprsky jedno a mnohovrstevné
mikrocévy – radiální seskupení „plaménky“
spirální ztluštěniny – ne

příčný řez

mnohovrstevný dřeňový
paprsek na hranici letokruhu

radiální řez

detail zathylování cévy

tangenciální řez

detail ztenčenin u dřeňového
paprsku

MAKRO – radiální seskupení
u letních cév

detail homogenního dřeňového
paprsku

detail jednovrstevného
dřeňového paprsku

detail jednovrstevného a části
mnohovrstevného dřeňového
paprsku, krystaly
v parenchymatických buňkách

Olše lepkavá

26

(Alnus glutinosa) OL
dřeňové paprsky jednovrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace (10–20 i více příček)

příčný řez

radiální řez

tangenciální řez

MAKRO – zřetelné nepravé
dřeňové paprsky

Líska obecná

(Corylus avellana) LS

27
dřeňové paprsky dvou až třívrstevné
heterogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ano (5–10 příček)

příčný řez

nepravý dřeňový paprsek

radiální řez

detail příčného řezu

tangenciální řez

spirální ztluštěniny cév,
heterogenní dřeňový paprsek

MAKRO – zřetelné nepravé
dřeňové paprsky

žebříčkové perforace cév

detail spirálních ztluštěnin cév

detail tangenciálního řezu

Habr obecný

28

(Carpinus betulus) HB
dřeňové paprsky jedno až dvouvrstevné
slabě heterogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne
zvlněný letokruh

příčný řez

skupinka mikrocév na hranici
letokruhu

radiální řez

detail dřeňového paprsku,
spirální ztluštěniny cév

tangenciální řez

jednoduchá perforace cév

MAKRO – zřetelné nepravé
dřeňové paprsky

detail tangenciálního řezu

spirální ztluštěniny cév

detail spirálních ztluštěnin cév

Jírovec maďal

(Aesculus hippocastanum) KS

29
dřeňové paprsky jednovrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail příčného řezu

tangenciální řez

homogenní dřeňový paprsek

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

detail kontaktní
parenchymatické buňky

spirální ztluštěniny cév

detail spirálních ztluštěnin cév

Topol bílý

30

(Populus alba) TP
dřeňové paprsky jednovrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ne
velké tečky v křížovém poli v ležatých
parenchymatických buňkách
makroskopicky lze zaměnit topol s lípou

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

homogenní dřeňový paprsek

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

jednoduchá perforace cévy

detail kontaktních
parenchymatických buněk
dřeňového paprsku

detail dvojteček na buněčné
stěně cévy

Vrba bílá

(Salix alba) VR

31
dřeňové paprsky jednovrstevné
heterogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ne
velké tečky v křížovém poli v ležatých
parenchymatických buňkách

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

heterogenní dřeňový paprsek

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

jednoduché perforace cév

detail kontaktních
parenchymatických buněk
dřeňového paprsku

detail tangenciálního řezu

Bříza bělokorá

32

(Betula pendula) BR
dřeňové paprsky dvou a tří, až pětivrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ano
makroskopicky lze zaměnit s javorem

příčný řez

radiální řez

tangenciální řez

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

žebříčková perforace cév

Javor mléč

(Acer platanoides) JV

33
dřeňové paprsky dvou, tří až pětivrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne
cévy jednotlivě
makroskopicky lze zaměnit s břízou

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail dřeňového paprsku

tangenciální řez

jednoduchá perforace cévy

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

detail spirálních ztluštěnin cév

detail tangenciálního řezu

detail dřeňového paprsku

Lípa malolistá

34

(Tilia cordata) LP
dřeňové paprsky dvou, tří až pětivrstevné
slabě heterogenní
rozšířené na hranici letokruhů
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne
cévy v řadách
makroskopicky lze zaměnit lípu s topolem

příčný řez

detail příčného řezu

radiální řez

detail rozšíření dřeňového
paprsku na hranici letokruhu

tangenciální řez

spirální ztluštěniny cév

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

detail jednoduché perforace cév

detail tangenciálního řezu

detail spirálních ztluštěnin cév

Ořešák královský

(Juglans regia) OR

35
dřeňové paprsky dvou, tří až pětivrstevné
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ne

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

homogenní dřeňový paprsek

MAKRO – jen makrocévy bez
přítomnosti mikrocév

jednoduché perforace cév

detail tangenciálního řezu

detail dřeňového paprsku

Jabloň lesní

36

(Malus sylvestris) JB
dřeňové paprsky běžně dvou až třívrstevné
(čtyřvrstevné)
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ne
tracheje malé a mnoho v řadě
mikroskopicky nelze rozlišit s hruškou, pouze
makroskopicky pokud dohledáme hranici jádra
a běli

příčný řez

radiální řez

tangenciální řez

MAKRO – větší četnost mikrocév
v jarním dřevě

jednoduchá perforace cév

Hrušeň obecná

(Pyrus communis) HR

37
dřeňové paprsky běžně dvou až třívrstevné
(čtyřvrstevné)
homogenní
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace – ne
tracheje malé a mnoho v řadě
mikroskopicky nelze rozlišit s jabloní, pouze
makroskopicky, hruška nemá jádro

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail hranice letokruhu

tangenciální řez

jednoduchá perforace cév

MAKRO – roztroušeně pórovitá
stavba dřeva

homogenní dřeňový paprsek

detail tangenciálního řezu

detail dřeňového paprsku

Švestka domácí

38

(Prunus domestica) SV
dřeňové paprsky tří, pěti až šestivrstevné
homogenní i heterogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne
švestku a třešeň nelze mikroskopicky rozlišit, pouze
makroskopicky

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail dřeňového paprsku

tangenciální řez

slabě heterogenní dřeňový
paprsek

MAKRO – větší četnost mikrocév
v jarním dřevě

spirální ztluštěniny cév

spirální ztluštěniny cév

detail spirálních ztluštěnin cév

Třešeň ptačí

(Cerasus avium) TR

39
dřeňové paprsky tří, pěti až šestivrstevné
heterogenní
spirální ztluštěniny – ano
žebříčková perforace – ne
švestku a třešeň nelze mikroskopicky rozlišit,
pouze podle makroskopických znaků

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail dřeňového paprsku

tangenciální řez

heterogenní dřeňový paprsek

MAKRO – větší četnost mikrocév
v jarním dřevě

jednoduchá perforace cévy

krystaly v parenchymatických
buňkách dřeňového paprsku

detail spirálních ztluštěnin cévy

Platan javorolistý

40

(Platanus acerifolia) PL
dřeňové paprsky čtyř až desetivrstevné
homogenní
rozšířené na hranici letokruhů –
silné, hustější
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace ano i ne

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail rozšíření dřeňového
paprsku na hranici letokruhu

tangenciální řez

žebříčková perforace cévy

MAKRO – široké dřeňové paprsky

jednoduchá perforace cévy

detail dřeňového paprsku

detail dřeňového paprsku
s krystaly v parenchymatických
buňkách

Buk lesní

(Fagus sylvatica) BK

41
dřeňové paprsky jedno až mnohovrstevné
homogenní, slabě heterogenní
rozšířené na hranici letokruhů –
silné, řidší
spirální ztluštěniny – ne
žebříčková perforace ano i ne

příčný řez

hranice letokruhu

radiální řez

detail rozšíření dřeňového
paprsku na hranici letokruhu

tangenciální řez

detail dřeňového paprsku

MAKRO – široké dřeňové paprsky

jednoduchá perforace cév

žebříčková perforace cév

detail dřeňového paprsku

42
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