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1 Úvod do projektu:
Cílem tohoto projektu je zachytit co nejvíce informací o listnatých stromech,
které dnes a denně míjíme bez povšimnutí.
Chtěly bychom v naší práci blíže poznat anatomickou i morfologickou stavbu
listů, kmenů a kořenů vybraných stromů. Cílem naší práce bylo vyzkoušet si
techniku otiskových preparátů, pokusit se zhotovit, nafotit a popsat řezy různými
částmi rostlin a vzájemně je srovnat. Dále práci doplňujeme o pro nás novou
techniku – skenování listů a její možné využití místo klasických herbářových
položek. Závěr práce chceme doplnit nějakou zajímavostí, kterou nenajdeme
v učebnicích biologie.
Při pozorování jsme pracovaly s mikroskopem Olympus CX 21 a k zvýraznění
struktur jsme vyzkoušely některé typy barvení. Fotografie jsme pak pořídily
pomocí mikroskopu Olympus C-5060. Literární zdroje jsme čerpaly z různých
pramenů a schémata hledaly na internetových stránkách.( viz. použitá
literatura)
,,Strom je, vždy byl a doufejme, že po dlouhá tisíciletí bude součástí světa, ve
kterém se pohybujeme i my a nespočet dalších živých tvorů. Jen se na chvíli
zastavit pod majestátným stromem a pozorovat jeho mohutné větve i letošní
větvičky, které čeká dlouhá cesta, než dorostou do konečné tloušťky, než jejich
kůra získá strukturu podobnou mateřskému kmenu a než vítr odnese první
lístečky podzimu. Listy, které se prvně dotknou země, se postupem času ztratí
docela, ale strom zůstává dlouhá léta a stále znovu a znovu se zahaluje do
šactva jenž mu dodá na hrdosti. I listy mají své příběhy a rozhodně jim budeme
věnovat pozornost stejně jako životadárným kořenům a kmeni stromu.“
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2 Rostlinné orgány
Morfologie a anatomie
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2.1

Kořen (Radix)

Kořen je bezlistý orgán, který slouží rostlině k upevnění v zemi a jako orgán pro
příjem vody obsahující rozpuštěné minerální látky. Kromě mechanické a vodivé
funkce může vykonávat i funkci zásobní. Kořen také chrání půdu před
vymíláním vodními přívaly a umožňuje vegetativní rozmnožování. U vyšších
rostlin, tedy i u stromů, se vyskytuje pravý kořen s vyvinutými cévními svazky.
Kořen je založen již v semeni v klíčku jako část zvaná radikula. Při klíčení
semene proráží kořínek obalovými vrstvami osemení, vniká do půdy a rychle se
mění v primární neboli hlavní kořen. Část, kde kořen hraničí se stonkem, se
jmenuje kořenový krček. Hlavní kořen se později větví v postranní (boční)
sekundární kořeny. Soubor všech kořenů vytváří kořenovou soustavu.
Rozlišujeme tři hlavní typy kořenové soustavy:
1. Soustavu kůlovitou, u které převládá silný hlavní kořen (kůlovitý) sahající do
značné hloubky. Od tohoto kořene odbočují boční kořínky (dub, borovice aj.).
2. Soustavu srdčitou, u které ze zesíleného zkráceného hlavního kořene
vyrůstají dlouhé a silné kořeny, které obloukovitě zasahují do značné hloubky
(např. bříza, jedle, lípa, jasan).
3. Soustavu povrchovou neboli jinak plošnou, u které vybíhají horizontálně
boční kořeny z kořene hlavního, jenž je zesílený a zkrácený (smrk, akát aj.).

Obrázek 3.: Typy kořenových soustav
a – kořenový systém s jedním hlavním kůlovým kořenem, b – kořenový systém s více šikmými
silnými kořeny, tzv. srdčitý kořenový systém, c – kořenový systém s hlavními kořeny
probíhajícími vodorovně mělce pod povrchem
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Počet, směr a velikost kořenů však také souvisí (podobně jako jejich stavba)
s půdními poměry. V půdách chudých na živiny bývá kořen bohatěji rozvětven a
proniká do větších hloubek.
Mezi rozvětvením kořenů v zemi a koruny nad zemí je vztah, spočívající
pravděpodobně v látkové výměně mezi určitým kořenem a danou větví. Dle
Vöchtinga se dokázalo, že když odřízneme některý silně vyvinutý kořen,
odumře příslušná větev v koruně. V určitém věku kořene dochází k tzv. čištění
(obdobně jako u koruny) a to znamená, že krátké kořeny odumírají (např. u
buku).
Anatomie kořene:
Kořen dorůstá vrcholem, který je kryt ochranným pletivem tzv. čepičkou.
Růstový vrchol je tvořen několika meristematickými buňkami a nazývá se iniciál.
Soubor těchto iniciálů tvoří původní dělivé pletivo – protomeristém. Dělením
protomeristému vznikají buňky prvotních (primárních) meristémů, a to
dermatogen, periblém a plérom. Z dermatogenu vzniká pokožka, z periblemu
prvotní kůra a pleromu střední válec s prvotním cévním svazkem. Čepička
(calyptra) je tvořena živými parenchymatickými buňkami a za úkol má chránit
jemný vrchol kořene a usnadňovat pronikání půdou, což je umožněno
zeslizovatěním blan vnějších buněk.
Kořenová pokožka se skládá z vrstvy tenkoblanných buněk, které jsou
protažené ve směru růstu kořene. Na rozdíl od pokožky nadzemních orgánů
nemá průduchy ani kutikulu. Za vzrostným vrcholem vznikají z buněk kořenové
pokožky tenké papilární trichomy, tzv. kořenové vlásky, jejichž souhrn tvoří
kořenové vlášení. Toto vlášení vylučuje látky, které narušují minerální půdní
částice a tak zajišťují rostlině minerální živiny ve formě silně zředěných roztoků.
Kromě toho také mnohonásobně zvětšuje absorpční povrch kořene, čímž se
zvětšuje i dotyková plocha kořene s půdou a tím se může zvýšit nasávací
schopnost. Kořenová pokožka i kořenové vlášení poměrně rychle odumírají,
odlupují se a na jejich funkci nastupuje interkutis neboli vnější vrstva kořenové
kůry. Interkutis je složen z buněk se zkorkovatělými nebo zdřevnatělými
blanami. Nejvnitřnější vrstva povrchové kůry přiléhající k pleromu se nazývá
endodermis a tvoří kolem něj tzv. škrobovou pochvu.
Na obvodu středního válce kořene (vnitřní část vytvořená pleromem) se
nachází pericykl (perikambium), což je několikabuněčná vrstva tenkostěnného
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parenchymu. Tato vrstva se v průběhu kořenového vývoje může zaktivizovat a
tím umožnit vznik bočních kořenů a adventálních pupenů.
Hlavní část středního válce kořene je tvořen radiálním cévním svazkem, jehož
vnitřek někdy obsahuje parenchymatické pletivo. V místě přechodu kořene na
stonek přechází radiální cévní svazek bez přerušení ve svazky stonku,
nejčastěji boční (kolaterální). Kořeny stromů druhotně tloustnou činností
kambia. Kambiální buňky oddělují centripetálně, tedy směrem do středu,
druhotné dřevo a centrifugálně, neboli směrem ven, druhotné lýko. Tvorba
xylému převažuje nad tvorbou floému. V dalších letech se v kořenech
druhotným tloustnutím původně radiální cévní svazek mění na kolaterální a
přibýváním pletiv kořen tloustne obdobně jako stonek. V kůře těchto druhotně
sílících kořenů se zakládá felogen, který produkuje druhotnou kůru – periderm.

Obrázek 2.:Anatomie kořene

www.funghiitaliani

Modifikace kořenů u stromů:
Nepravý chůdový kořen vzniká tím, že mladý strom vyroste na kmeni druhého
stromu a jeho kmen obroste. Po jeho shnití jsou kořeny už tak silné, že se
unesou nad zemí (smrk, jedle).
Dýchací kořen je boční kořen stromů rostoucích na močálové půdě, který
vyčnívá z půdy a je přizpůsoben k čerpání vzduchu.
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2.2 Stonek, Kmen
Stonek neboli kmen je stejně jako list založen již v zárodcích semene. Kmen
slouží jako spojka mezi kořeny a listy. Zprostředkovává mezi nimi látkovou
výměnu a kromě toho slouží rostlině také jako zásobárna živin. Větvením prýtů
se vytváří celá prýtová soustava (koruna), ve které stonky s vyvinutým
zpevňovacím pletivem přivádějí listy do příhodné polohy ke světlu. Kmen
převádí vodu od kořenů až k listům, kde dochází k odpařování značného
množství (transpirace).
Růst stonku je umožněn dělením buněk vzrostného vrcholu, který je jeho
horním ukončením. Je tvořen dělivými (meristematickými) buňkami a zpravidla
bývá vypouklý. Na svém povrchu má četné hrbolky, což jsou základy listů a
větévek. U krytosemenných rostlin tvoří iniciály dvě až několik vrstev nad
sebou. Proto se tato část směrem dolů objemově zvětšuje. Podle polohy
buněčných přehrádek tedy můžeme vrcholový meristém stonku rozlišit na
vnější, plášťovitou část (tunika) a na část střední (korpus).
Směrem dolů přechází původně dělivé pletivo v prvotní pletiva dělivá
(primární meristémy). Na povrchu mladého stonku se odliší protoderm, který
uvnitř uzavírá základní meristém, v němž se tvoří pruhy prokambia. Protoderm
se později vyvíjí v pokožku, zatímco základní meristém dává vznik prvotní kůře,
dřeni a dřeňovým paprskům. Prokambium je vývojovým základem cévních
svazků v jejich prvotní stavbě. Na dělivou činnost buněk vzrostného vrcholu, při
které se zevně tvoří základy postraních částí (listů a stonků), navazuje
zvětšování objemu listových i stonkových základů a jejich vnitřní rozlišování.
Prodlužování je nápadné zvláště u listových základů, které postupně přerůstají
vrchol stonku.
V určité vzdálenosti od vzrostného vrcholu se stonek značně prodlužuje,
zatímco se mladé v pupenu složené listy postupně rozvíjejí. Na rozdíl od kořene
není prodlužování stonku omezeno jen na krátké pásmo pod vzrostným
vrcholem. Nejčastěji má stonek několik prodlužovacích pásem, která jsou
oddělena pásmy s nepatrným prodlužováním. Tím jsou stonky obyčejně
rozlišeny na bezlisté články (internodia) oddělené zřetelnými uzlinami (nodi),
z kterých vyrůstají listy.
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Anatomie kmene:
Na povrchu kmene stromu, jakožto u mnoholetých rostlin, které rostou po
řadu vegetačních období a přetrvávají i nepříznivá údobí, se tvoří druhotné krycí
pletivo neboli druhotná kůra – peridermis. Druhotná kůra se tvoří činností
druhotného dělového pletiva (pletivo korkotvorné, felogén), které se zakládá v
pokožce nebo v prvotní, parenchymové kůře pod pokožkou, popřípadě ještě
hlouběji. Její trvalé buňky se změní zpět v buňky dělivé (dediferencují se).
Protoplasty buněk odstředivě oddělovaných záhy odumírají a jejich blány často
tloustnou. Druhotné lamely těchto blan jsou korkové. Na korkovou lamelu se
ještě často přikládají další lamely, které mohou, podobně jako střední lamely,
dřevnatět. Tak vzniká na povrchu kmene zevně od dělivého pletiva
mnohovrstevné pletivo korkové (korek, suberoderm, felém), které způsobuje
odumření pokožky a její odprýskání. Jeho odumřelé buňky, těsně k sobě
přiléhající, jsou posléze vyplněny vzduchem a obsahují mnoho tříslovin,
pryskyřic a barviv, které dodávají kůře typické zbarvení. Korek se tvojí také na
ranách dřevin. Korkové buňky nepropouští vodu ani plyny a znemožňují proto
výpar vody z rostliny. Kůra také brání vnikání různých cizopasníků a je
současně tepelným isolátorem i mechanickou ochranou vnitřních částí kmene.
Korek z některých dřevin (Dub Plut – Quercus suber a příbuzné druhy) má
značné technické uplatnění.
Směrem dovnitř odděluje felogén mnohdy ještě parenchymatické buňky, jež
jsou bohaté na chloroplasty (zelená kůra, feloderm). Druhotná kůra kmene
stromů se tedy skládá z korku, dělivého pletiva korkotvorného a ze zelené kůry.
Souvislý korkový kryt dřevnatých stromků je přerušen bradavičnatými útvary –
čočinkami (lenticely) což je obdoba průduchů v pokožce.
Čočinky jsou tvořeny mrtvými buňkami, mezi nimiž je mnoho intercelulár, a
také vznikají činností dělivého korkotvorného pletiva. Jejich interceluláry
zprostředkují spojení mezi vnějším ovzduší a soustavou mezibuněčných prostor
v rostlinném těle. Lenticely se často tvoří pod průduchy. Korkotvorné pletivo má
v

těchto

místech

mezibuněčné

prostory

a

zevně

odděluje

hodně

parenchymatických buněk (vyplňovací pletivo), které záhy prorazí pokožku.
Na zimu se zde tvoří buňky korkové, které jsou však na jaře vytlačeny nově se
tvořícím vyplňovacím pletivem. Čočinky jsou nápadné zvláště na kmenech
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břízy, kde se svou černou barvou ostře odlišují od bílé kůry nebo u bezu
černého.
U dřevin, u nichž korkotvorné pletivo kmenu nepracuje po celý život rostliny,
zakládají se v parenchymu pod druhotnou kůrou následná pletiva korkotvorná.
Jejich dělivou činností se tvoří nové vrstvy krycích pletiv. Poněvadž však dřevní
válec těchto rostlin druhotně tloustne, jsou povrchové vrstvy krycích pletiv
plošně napínány, praskají a odlupují se. Tak vzniká na povrchu kmenu tzv.
borka (rhytidoma). Její stavba je proti stavbě druhotné kůry ještě složitější.
Vnitřní stavba kmene má ve srovnání s výhonky stélek značné pletivné
rozlišení. Zpočátku je stonek stavěn prvotními pletivy, k nimž později přistupují
druhotná pletiva, která způsobují jeho tloustnutí. Pod pokožkou (epidermis) je
prvotní kůra, která uvnitř uzavírá střední válec s cévními svazky. Prvotní kůru
tvoří vrstvy parenchymatických buněk, které mají na obvodu stonku
chloroplasty, zatímco v hlubších vrstvách jsou nezelené a obsahují organické
zásobní látky. Zpevňovací pletiva kolenchymatická nebo sklerenchymatická
bývají vyvinuta na obvodu kůry v podobě protáhlých provazců nebo dutých
válců a slouží rostlině ke značné pevnosti v ohybu.
Střední válec je tvořen základním parenchymatickým pletivem, které slouží
k ukládání látek a k jejich rozvodu po rostlině. Jsou v něm uloženy cévní svazky
(včetně mechanických pletiv), které obstarávají pohyb šťáv na větší vzdálenost
(hlavně mezi kořeny a listy). Je-li střední válec oddělen od kůry zřetelnou
pochvou, jeho obvodovou část bez cévních svazků můžeme označit jako
perycikl. V osové části středního válce je základní parenchymové pletivo – dřeň,
z které mezi cévní svazky vybíhají úzké pruhy parenchymu, neboli dřeňové
paprsky.
Cévní svazky tvoří souvislé provazce, probíhající celou soustavou kořenů,
stonků a listů. Obvykle se cévní svazek kořene dělí ve více svazků stonku. U
semenných rostlin se obvykle cévní svazky po určité dráze ve stonku ohýbají
směrem k obvodu a vstupují do listů, toto lze označit jako listová stopa. Z toho
je patrné, že prvotní systém vodivých pletiv ve stoncích semenných rostlin má
zřejmé vztahy k listům, jejichž cévní svazky jsou částí uvedeného vodivého
systému. Tato skutečnost jasně ukazuje, že stonek a jeho listy jsou částmi
stejné

stavební

jednotky

–

prýtu.
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Cévní

svazky

nahosemenných

a

dvouděložných rostlin probíhají ve článcích stonku přibližně stejně daleko od
jeho podélné osy, takže jsou na příčném řezu stonkem uspořádány
v přerušované nebo souvislé kružnici. Rostliny jednoděložné mají listové stopy
zpravidla s větším počtem svazků, které zasahují různě hluboko k ose stonku a
směrem dolů se blíží k jeho povrchu. Zde navazují na svazky jiných listových
stop. Proto jsou u nich cévní svazky v příčném řezu stonkem rozptýleny po celé
jeho ploše.
Cévní svazky mají dvě části – dřevní a lýkovou. V dřevní části stoupá voda
s rozpuštěnými anorganickými látkami z kořene do listů, kdežto část lýková
vede asimiláty z listů do míst spotřeby či zásob. Dřeňové paprsky příčně spojují
obě tyto části i prvotní kůru s dření a kromě toho se v nich hromadí zásobní
látky. Cévní svazky se vyvíjejí z protáhlých prvotních dělivých buněk
(prokambia), jejichž kraje jsou u semenných rostlin počátkem přeměny
prvotního dělivého pletiva v trvalé pletivo vodivé u těch částí stonku, které
rostou do délky (protoxylém, protofloém). Střed cévního svazku se rozlišuje až
tehdy, kdy již příslušná část stonku neroste do délky (metaxylém, metafloém).
Proto bývají složky dřeva a lýka rozlišené nejdříve ve vzrostlém stonku stlačeny
nebo potrhány. Pro stonky rostlin semenných a přesliček jsou význačné svazky
bočné (kolaterální). Tyto svazky jsou u rostlin jednoděložných uzavřené,
zatímco u rostlin nahosemenných a dvouděložných otevřené. Mezi dřevní a
lýkovou částí mají mízní pletivo – kambium, které slouží k druhotnému tloustnutí
a to směrem dostředivým i odstředivým.
V dřevní části cévních svazků jsou nejdůležitější vodivou složkou cévy (u
kapraďorostů a nahosemenných rostlin bývají vyvinuty jako tracheidy a u rostlin
krytosemenných jako tracheidy a tracheje, které jsou vývojově dokonalejší).
Jsou uloženy v dřevním parenchymu bez mezibuněčných prostor a mají blány
zdřevnatělé a význačným způsobem ztloustlé. V lýkové části jsou sítkovice
provázeny buď pouze parenchymatickými buňkami původními či lýkovým
parenchymem, nebo jsou původní buňky spolu s lýkovým parenchymem.
V dřevní i lýkové části cévních svazků jsou ještě buňky nebo pletiva
mechanická.
Tyto úplné cévní svazky bývají často na svém povrchu odděleny od
základního

pletiva

pochvou.

Ta

může

být

úplná

nebo

neúplná,

parenchymatická, sklerenchymatická nebo se skládá z buněk zkorkovatělých.
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Druhotné tloustnutí stromů:
Stonky dvouděložných rostlin druhotně tloustnou činností kambia, které je v
bočních (kolaterálních) svazcích cévních mezi částí dřevní a lýkovou. Tvoří
souvislý dutý válec, který se na příčném řezu stonkem jeví jako poměrně tenký
kruh. Buňky tohoto dělivého pletiva rostou ve směru poloměrů stonku (radiálně)
a dělí se přehrádkami souběžnými s povrchem stonku (tangenciálně). Dceřiné
buňky, oddělované odstředivě a dostředivě, se dále dělí a přeměňují se posléze
na trvalé buňky.
Kambium lze rozlišit na dvě části: na část mezi lýkem a dřevem prvotního
cévního svazku (svazkové kambium) a na část v dřeňovém paprsku
(mezisvazkové kambium).
Svazkové kambium odděluje dostředivě většinou zdřevnatělé buňky –
druhotné dřevo (deuteroxylém) a odstředivě buňky zpravidla nezdřevnatělé –
druhotné

lýko

(deuterofloém).

Činností

mezisvazkového

kambia

jsou

prodlužovány dřeňové paprsky spojující dřeň s kůrou. Tyto dřeňové paprsky se
nazývají prvotní. Mimo jiné vznikají dřeňové paprsky dělivou činností
svazkového kambia i uvnitř cévního svazku. Tyto dřeňové paprsky však končí
slepě ve dřevě i v lýku téhož stáří (druhotné dřeňové paprsky).
Činnost kambia není stejnoměrná a je do značné míry ovlivnitelná činiteli
vnějšího prostředí. Dřevo, jež vzniká v našich poměrech zjara (v době rašení
listů - tvorba růstových látek, auxinů v rostoucích pupenech a jejich pohyb
směrem dolů do stonků, kde vyvolají dělení kambiálních buněk), má velmi
světlé tracheidy. Z toho důvodu je jarní dřevo světlejší a měkčí. Později se
postupně vytváří dřevo s úzkými tracheidami a tlustšími stěnami. Toto letní
dřevo, které se u nás přestává tvořit koncem léta, je proto tmavší a tvrdší. Jarní
dřevo hlavně rozvádí vodu a letní dodává kmenům pevnost. Mezi tvorbou
letního dřeva a jarního dřeva následujícího roku je časová mezera což spolu
s odlišnou tvrdostí a barvou zapříčiňuje vznik ostré hranice. Tyto odlišené
přírůstky dřeva za určité vegetační období nazýváme letokruhy. Počet
letokruhů nám umožňuje odhadnout stáří stromu a z tloušťky usuzujeme
podnební podmínky za daného vegetačního období. Věda zkoumající tyto
zákonitosti se jmenuje dendrologie.
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Dřevo rostlin dvouděložných má vedle tracheid a dřevního parenchymu i
sklerenchymatická dřevní vlákna, která dodávají stonkům pevnosti, a téměř
vždy také široké tracheje bez příčných přehrádek s převážně vodivou funkcí.
Proto mají tyto vývojově pokročilejší rostliny dřevo složitější (specializovanější)
stavby.
Nejstarší dřevo mnohých stromů (modřín, švestka aj.), tvořené prvními
letokruhy v podélné ose stonku, se od dřeva obvodového liší tmavší barvou.
Nejstarší a také tvrdší dřevo bývá často označováno názvem jádro a mladším
světlým letokruhům se říká běl. Za ztíženého přívodu organických látek a
kyslíku v jádru odumírají živé parenchymové buňky. Předtím se v těchto
buňkách tvoří třísloviny, pryskyřice atd., které vnikají do blan dřevních složek
ale i ucpávají dutinky ve dřevě. Tyto látky chrání dřevo před rozpadem a
barevné zplodiny (vzniklé okysličením tříslovin) dodávají jádru tmavého
zbarvení. Mimo organických látek se v jádrech některých dřevin nacházejí i
látky anorganické (uhličitan vápenatý, kysličník křemičitý). U vrb se vnitřní dřevo
od dřeva obvodového neliší ani barvou ani tvrdostí a později se rozkládá, takže
kmeny starých vrb jsou duté.
Následkem těchto změn jsou v činnosti pouze nejmladší letokruhy běli, které
obsahují živé parenchymové buňky. Proto je na ně omezeno vedení vody a
ukládání zásobních látek v dřevním parenchymu zatímco jádro dodává kmenům
pevnost.

Obrázek 3.: anatomie čtyřleté větvičky
www.sci.muni.cz
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V lýku tvoří souvislé vodivé dráhy sítkovice. Sítkovice jsou tvořeny živými
buňkami, které obsahují alespoň nástěnný cytoplazmatický povlak a mají
nezdřevnatělé příčné (popřípadě podélné) proděravělé stěny. V lýku jsou i
sklerenchymatická vlákna lýková, parenchym lýkový a parenchym dřeňových
paprsků. Často můžeme pozorovat i sekreční buňky, mléčnice nebo pryskyřičné
kanálky. Lýko vede asimiláty z listů na místa spotřeby či zásob, ale také
dočasně

shromažďuje

zásoby

a

přispívá

k pevnosti

kmenů

svými

sklerenchymatickými vlákny. Tyto vlákna jsou dlouhá a mají ztloustlé, často
zdřevnatělé stěny. Dřevní část je tvořena cévami případně i děvicemi, které jsou
vývojově původnější. Jde o mrtvé buňky plnící vodivou funkci. Dřevo vede vodu
a v ní rozpuštěné minerální látky, ale i látky organické (hlavně na jaře) z kořenů
až do listů a reprodukčních orgánů tzv. transpirační proud. Hybnou silou je
záporný hydrostatický tlak v listech vyvolaný průduchovou transpirací. Na jaře
má však velký význam i kořenový vztlak, neboť nejsou vytvořené listy.

Obrázek 4.: anatomie stonku
afnet.uniag.sk
1 - pokožka (epidermis), 2 - primární kůra, 3 - kolenchym, 4 - parenchym, 5 – mezibuněčné
prostory, 6 - endodermis se škrobem, 7 - centrální válec, 8 - pericykel, 9 - protofloém, 10 sítkovice, 11 - buňky lýka, 12 - buňky dřeva, 13 - 15 cévní svazky se zpevněnou stěnou, 17 –
dřeň
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Větvení stonku:
Podobně jako je tomu u kořenů větví se také stonek a tím vytváří složitou
soustavu. Nové dceřiné stonky vyrůstají z pupenů stonku mateřského. Pupeny
nesou základy jak nových listů tak i stonků. Zevně bývají obalené vzrostlými,
staršími listovými základy a u dřevin ještě chráněné obalnými šupinami
U plavuní a některých blízkých skupin kapraďorostů se vzrostný vrchol
konečného pupenu dělí a vyrůstá potom ve dvě dceřiné větve, které se stejným
způsobem větví dále a tím dává vznik vidličnatému větvení (dichotomické).
V jiných případech se vzrostný vrchol konečného pupenu nedělí a soustava
prýtů se větví běžně podle dvou typů. V prvním případě vytváří konečný pupen
pokračování stonku mateřského, který je nejtlustší, nejdelší, přímý, a proto je
nazýván stonkem hlavním (jednonoží, monopodium). Na něm vyrůstají
z postranních pupenů dceřiné stonky postranní, které jsou tenčí, odchýlené
stranou a nepřerůstají hlavní stonek (tento typ větvení je běžný u dubů, jasanů,
ale zvláště u jedlí, smrků a jiných jehličnanů s jehlanovitou či kuželovitou
korunou).
Jsou-li dceřiné stonky tlustší a delší než stonek mateřský (např. u vrcholíku a
příbuzných květenství) mluvíme o větvení vrcholičnatém. Dceřinný stonek
někdy zesílí, zatlačí mateřský stonek stranou a sám roste v jeho směru. To se
pak opakuje i u stonků vyšších řádů a výsledné větvení je podobné monopodiu.
Zdánlivě hlavní stonek je ve skutečnosti splynulinou stonků postupně vyšších
řádů, jejichž horní části byly zatlačeny následnými stonky dceřinými stranou
(sounoží, sympodium). Z dřevin mají sympodiální stavbu kmenu například lípy,
jilmy, habry.
Větvením prýtů dává rostlině určitý charakteristický vzhled, který je značně
ovlivňován prostředím (osamělé stromy, v zápoji), postavením pupenů na
stoncích, silou růstu stonku hlavního a stonků postranních, počtem řádů
dceřiných stonků a konečně směrem růstu stonku i výslednými souměrnostními
poměry. Hlavní stonek roste alespoň při klíčení směrem svislým vzhůru, kdežto
postranní stonky rostou šikmo vzhůru, vodorovně nebo řidčeji šikmo dolů,
zatímco výsledná poloha stonků u vzrostlého stromu může být odchylná. I když
je celkový vzhled stromů proměnlivý, můžeme dle něj určovat jednotlivé stromy
i v bezlistém stavu.
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2.3 List (Fylom)
Je to poslední orgán stonku, obyčejně dorziventrální, monosymetrický. Vzniká
z listových pupenů a má omezený růst, který je orientován spíše do plochy.
Trvání listu je obvykle po jedno vegetační období. Jeho anatomickomorfologická stavba je zřetelně odlišná od stavby kořene či stonku což vyplívá z
jeho odlišných morfologických funkcí:
Je hlavním orgánem fotosyntézy, která probíhá v chloroplastech buněk
palisádového parenchymu (chlorenchym), což představuje hlavní asimilační
pletivo. Typické asimilační listy mají lupenitou čepel. Je to orgán transpirace
(výdej vody ve skupenství plynném průduchovým systémem), gutace (dochází
k výdeji vody ve skupenství kapalném). List někdy slouží i k vegetativnímu
rozmnožování.
Další jejich význam je ten, že se po opadu listí tvoří hlavní součást hrabanky
v lesích, která vrací půdě největší část výživných látek. Dále hrabanka chrání
půdu před vysycháním a obohacuje půdu humusem. Listí listnáčů zetlívá lépe a
výhodněji než jehličí, který má pryskyřičnatý obsah, což zpomaluje tlení. U
typicky vyvinutého listu rozlišujeme lupenitou čepel (lamina), stopkatý řapík
(petiolus), který se pak rozšiřuje v pochvu (vagina), která často chybí. Místo ní
nalézáme často po obou stranách řapíku ploché šupinkovité nebo lístkovité
palisty (stipulae). Všechny tyto části listu (čepel, řapík a pochva) nemusí být
vyvinuty (nejčastěji schází pochva).
Listové čepele bývají zpravidla souměrné či symetrické. Řapík vzniká
nejčastěji z čepele - listy řapíkaté. Existují však i listy přisedlé, které nemají
řapík. Místo, kde list přisedá na osu, se nazývá inserce listová, kde po opadu
listu zůstává zřetelná jizva.
Listy podle postavení jsou střídavé, vstřícné nebo přeslenité (zřídkakdy bývají
nepravidelně rozestavěny).
Podle vzdálenosti listů (délky internodií mezi listy) rozlišujeme listy na ose:
vzdálené, sblížené, nahloučené, nebo svazčité.
Důležité je odstávání listů. Dělíme listy odstálé (v uhlu 45°), rozestálé (90°),
vzpřímené (úhel menší, do 45°) až přitisklé.
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Dělení listů podle
tvaru čepele
• Okrouhlé
• Přiokrouhlé
• Vejčité
• Obvejčité

zakončení čepele
• listy špičaté ( s krátkou

okraje

zářezů

• pilovité

• laločnaté

• zubaté

• klané

• listy zašpičatělé (protažené

• vroubkované

• dílné

pozvolna v delší špičku)

• vykrajované

• sečné (stříhané)

špičkou)

• Oválné

• listy tupé

• chobotnaté

• Podlouhlé

• listy zaokrouhlené

• vykousané

• Kopinaté

• listy uťaté

• Kopisťovité
• Klínovité
• Kosníkovité
• Trojhranné
• Čárkovité

Obrázek 6.: morfologie listů, www.list-2.navajo.cz
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Žilnatina (nervatura) je soustava cevních svazků v čepeli. V žilnatině
rozlišujeme hlavní žílu (pokračuje z řapíku), z které vychazejí postranní žilky.
Listy jednožilné jsou jehlice ( jimi probíhá jediný podélný nevětvený hlavní
nerv). Ale většina dřevin má listy s nervaturou větvenou.
Vernace – uložení listu v pupenu:
•

plochá – má listy v poupěti k sobě plošně přiložené

•

složená – obě poloviny čepele jsou na plocho k sobě přiloženy

•

řasnatá – listy jsou složené vedle nervu

•

nadvinutá – má okraje čepele svinuty nahoru, spodní strana listu je
vypouklá

•

svinutá – list je spirálně svinut

Listy složené (/. compositum) mají vetší počet lístků, které přisedají řapíky
společně na hlavni vřeteno listu. Rozlisujeme listy jednoduše složené a prostě
zpeřené. Je-li vyvinut konečný lístek, je lichozpeřený, pokud ne tak je
sudozpeřený. Pár lístků označujeme jako jařmo.
Vzhled povrchu listů může být různý. Blanitý, kožovitý, suchomázdřitý,
dřevnatý, tvrdý, tuhý, houževnatý, měkký, slabý, křehký.
Listová plocha stromu na slunném místě je větší než na zastíněném. Podle
STALFELTA je hmota listu, povrch i množství chlorofylu větší u jehličnatých než
u listnatých stromů. Přímé osvětlení růst listu zastavuje, ale i v hlubokém stínu
mohou listy přestat růst. Průměrná velikost listů souvisí s klimatem a místem
výskytu (listy tropických dřevin rostoucí ve vlhku jsou vždy značně větší než
stejný typ listů dřevin v mírném pásmu).
Asymetričnost listů je založena již v pupenu, ale možná je trochu závislá na
prostředí jejich růstu.
Na zubech a zářezech listové čepele vyúsťují skuliny a vodní štěrbiny
(hydathody), které odvádějí přebytečnou vodu z listu (vrby, jilmy, jasan, bez,
někdy i líska, habr). Existují i druhy (kaštan, jedle, lípa, klen atd.), u nichž
gutace není. Například u lípy, břízy, topolu a zvláště u tropických stromů
bývají listy protáhlé do špičky, kterou se dešťová voda odvádí.
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Listy, s lícem a rubem, jsou nastaveny tak, aby svojí svrchní stranou byly
kolmo k slunečním paprskům. Překročí-li intensita světla optimální míru, listy
se stavějí hranami k dopadajícím světelným paprskům (profilové postavení
listů). Listy většiny dřevin mění své postavení jen za vzrůstu, když dorostou,
zůstávají ve stejném postavení, které má střední světelnou intenzitu (u nás
tedy vesměs nastavuji světelným paprskům celou plochu).
Zbarvení listu nemusí s podzimním opadáváním souviset. Skoro všechny
jehličnaté stromy, listí břečťanu se na podzim zbarvuji, ale neopadávají. Změna
barvy vytrvalých listů souvisí se změnou intenzity světla a změnou teploty.
Červené barvivo, které se objeví v buněčné šťávě při nahromaděním asimilátů
při nedostatečném transportu, hnědé zimní zbarveni vytrvalých listů má původ v
přeměně chlorofylu. Žloutnutí listů je způsobeno pomalou ztrátou dusíkatých
sloučenin, fosforu a draslíku.
K listům patří i dělohy (coty-ledones), které jsou prvními listy na rostlině.

Anatomie listu:
Na povrchu listu je svrchní a spodní pokožka (epidermis), které bývají
zpravidla odlišné. Díky tomu se může list dělit na rub a líc – bifaciální list.
Zejména na spodní epidermis se nachází hodně průduchů (stomat). Pokožka je
většinou jednovrstevná a její vnější buněčné blány jsou kryty kutikulou. Pod
svrchní pokožkou je základná parenchymatické pletivo (palisádový parenchym),
pod ním je houbový parenchym s velkými mezibuněčnými prostory. Soustava
těchto prostor je prostřednictvím průduchů ve spodní pokožce spojena
s vnějším prostředím. Z vodivých pletiv ve stonku odbočují do listů pruhy, které
jako žilnatina prostupují celý list. Tyto žilky mimo rozvod roztoků také list
zpevňují.
U dřevin mají listy, vyrostlé z vývojových základů, které se diferencovaly ve
stínu, jen jedinou vrstvu palisádových buněk, zatímco listy na slunci mají toto
pletivo vyvinuté více. Základní pletivo má od palisádovým parenchymem buňky
nepravidelného tvaru, které mají menší počet chloroplastů a poměrně velké
mezibuněčné prostory – houbový parenchym. Mezibuněčné prostory jsou ve
spojení s průduchy, a tím i s okolním ovzduším. Umožňuje výměnu plynů mezi
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vnitřkem listu a vnějším prostředím. Pokud však parenchymové pletivo listu
není rozlišeno na palisádový a houbový parenchym hovoříme o mezofylu.
Žilky, tvořené jedním až několika cévními svazky, jsou často provázeny
sklerenchymatickými provazci. Ty mohou být uloženy i jinde v základním
pletivu. Bočné (kolaterální) cévní svazky, které přivádějí ze stonku do listu
roztoky minerálních látek a v opačném směru odvádějí asimiláty, jsou
v souhlasu s uspořádáním svazků cévních ve stonku orientovány dřevní částí
nahoru a lýkem dolů. Jejich konečná rozvětvení v jemných žilkách jsou velmi
zjednodušena. Cévní svazky často obsahují jen tracheidy se šroubovitě
ztloustlými stěnami, které končí slepě v základním listovém pletivu.
Hlavním asimilačním pletivem je palisádový parenchym, jehož buňky se
v ploše čepele dostávají do příhodné polohy ke světlu, a to tím spíše, že horní
pokožka, která je často bez průduchů a je tvořena pouze bezbarvými buňkami,
zastiňuje palisádové buňky jen velmi slabě. Bohatě větvená žilnatina zajišťuje
pomocí cévních svazků dřeva (xylému) přívod vody do všech částí čepele,
zásobení palisádového parenchymu potřebnou vodou k fotosyntéze a výpar
přebytečné vody přes mezibuněčné prostory základního pletiva průduchy do
ovzduší. Spodní strana listu s průduchy a mezibuněčnými prostory houbového
parenchymu umožňuje přijímání plynového oxidu uhličitého ze vzduchu a
vylučování

kyslíku

v opačném

směru.

Asimiláty

jsou

z palisádového

parenchymu odváděny buňkami houbovitého parenchymu do cévních svazků a
jejich lýkovou částí dále do stonku.
Řapík je stopkovitá část listu, jehož cévní svazky tvoří u krytosemenných
rostlin na příčném řezu nahoře otevřený kruh nebo oblouk. U mnohých rostlin
řapík staví čepele do příhodné polohy ke světlu. V některých případech jsou
řapíky rozšířené a podobají se čepeli (asimilují).
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3 Praktická část
Téma 1.: Anatomie rostlinných orgánů
Pomůcky. Mikroskopické potřeby (skalpel, žiletka, preparační jehla, kapátko,
podložní sklíčko, krycí sklíčko), bezová duše, Petriho misky, mikroskop
Olypmus CX 21, fotoaparát Olympus C 6050, nasbírané listy listnatých stromů
Postup:

1 Pomocí žiletky zhotovíme několik co nejmenších řezů různými
částmi předem připravených listů
2 Řezy obarvíme v safraninu
3 Po asi 1 minutě přeneseme řezy do čisté vody a připravíme
mikroskopické preparáty
4 Pozorujeme pomocí mikroskopu Olympus

www.optovid.
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Úkol 1: Řez řapíkem
Řez řapíkem buku červeného v safraninu
1 epidrmis, 2 hypodermis, 3 korový parenchym s drúzami šťavelanu vápenáteho, 4 sklerenchymatická
pochva, 5 xylém s trachejemi, 6 floém

Řez řapíkem břízy bělokoré v safraninu
1 epidrmis, 2 hypodermis, 3 parenchym, 4 sklerenchymatická pochva, 5 floém, 6 xylém s trachejemi, 7
parenchymatická dřeň

Závěr: Řapík je součástí listu a umožňuje listu optimální polohu na světle. Jsou
různě dlouhé, mají i různý tvar a i na řezu jsme mohly pozorovat odlišnosti.
Charakteristickou strukturou na řezu byly cévní svazky obalené
sklerenchymatickou pochvou. Povrch řapíku kryje jednovrstevná epidermis.
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Úkol 2 : Řez bifaciálním listem
Příčný řez bifaciálním listem

1 svrchní epidermis, 2 palisádový parenchym, 3 cévní svazek, 5 houbový parenchym, 6
spodní epidermis, 7 průduchy (stomata)

Příčný řez bifaciálním listem břízy bělokoré

Spodní epidermis s průduchy z listu břízy bělokoré

7
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Příčný řez listem buku červeného

1 svrchní epidermis, 2 palisádový parenchym, 3 houbovitý parenchym, 4 spodní epidermis,
5 cévní svazek

Příčný řez listem

Pohled na svrchní stranu listu v procházejícím světle
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Podélný řez střední žilkou listu smuteční vrby
šroubovitě ztloustlé tracheidy, dřevní parenchym

Závěr: List je postranní, zelený, plochý orgán omezeného růstu, sloužící
k fotosyntéze a dýchání. Morfologicky bývá rozlišen na řapík a listovou čepel. U
zkoumaných listů jsme rozlišit svrchní a spodní stranu a proto je označujeme
jako bifaciální. Na spodní straně listu jsme také pozorovaly mnohem větší
přítomnost průduchů. Na příčném řezu jsme rozlišily svrchní a spodní pokožku,
tvořenou jednou vrstvou buněk bez chloroplastů, které se nacházely pouze ve
svěracích buňkách průduchů, palisádový parenchym s velkým množství
chloroplastů, houbový parenchym s velkými mezibuněčnými prostory a
kolaterální cévní svazky (žilky), tvoření xylémem a floémem. Vodivými elementy
xylému jsou cévy, které mohou být různě ztloustlé.
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Úkol 3 : Srovnání atomické stavby listu krytosemenných rostlin s jehlicí
Příčný řez jehlicí nahosemenných rostlin

1 epidermis s ponořenými stomaty, 2 hypodermis, 3 mezofyl, 4 pryskyřičný kanálek, 5
parenchym, 6 xylém, 7 floém

Příčný řez listem buku červeného – krytosemenná rostlina
1 epidermis, 2 palisádový parenchym, 3 houbovitý parenchym, 4 spodní epidermis, 5 cévní
svazek

Závěr: Listy mohou být různě utvářeny. I jehlice nahosemenných rostlin jsou
listy, které však mají malý povrch, aby omezily ztráty vody a silnou kutikulu.
Další rozdíl je přítomnost pryskyřičných kanálků, které ale mohou chybět (tis
červený), více vrstev sklerenchymu ( hypodermis), nerozlišený mezofyl, malý
počet cévních svazků (1,2).

26

Úkol 4: Pozorování trichomů
A jednobuněčný trichom B mnohobuněčný trichom lípy

jednobuněčný trichom krycí

mnohobuněčný větvený krycí

z listu lípy srdčité

trichom z listu hrušně

Závěr: Trichomy jsou pokožkového původu, často vznikají z buněk, které se
tvarem a velikostí liší od ostatních pokožkových buněk. Řadíme je do systému
pletiv krycích, která chrání rostlinu před nadměrnou transpirací, přehřátím, před
okusem, atd. Podle počtu buněk, které trichom tvoří, rozlišujeme trichomy
jednobuněčné a mnohobuněčné.
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Úkol 5: Srovnání anatomické stavby kořene a stonku
Příčný řez mladým kořenem

Příčný řez stonkem lípy

Dřeňový
paprsek

Parenchymatick
á dřeň
céva

Závěr: Kořen je podzemní nečlánkovaný orgán, který nenese listy, je pozitivně
gravitropní. Hranice letokruhů jsou méně výrazné a chybí zde stomata.
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4 Fotosyntéza - asimilace uhlíku
Fotosyntéza (fotosyntetická asimilace) je přijímání neorganického oxidu
uhličitého zelenou rostlinou a jeho přeměna na organické látky za pomoci světla
a florofylu. Fotosyntéza je pochod fotochemický, jeho základními činiteli jsou
kromě C02 i voda, světelná energie, teplo a živá buňka s chloroplasty. Typickým
orgánem, v němž se fotosyntéza uskutečňuje je zelený list, do něhož se C02
dostává průduchy. Vlastními orgány fotosyntetického procesu jsou pak
chloroplasty. Fotosyntéza je velmi složitá, ale vyjadřujeme ji obyčejně
jednoduchou rovnicí:
6 C02 + 6 H2O + energie

C6H1206 + 6 02

Fotosyntéza je pochod více stupňový. Viditelným a snadno zjistitelným
produktem fotosyntézy je škrob, který se přechodně hromadí v osvětlených
chloroplastech, v neosvětlených chloroplastech se škrob netvoří.
Z látek, které vznikly v listech asimilací, vyživuje rostlina ostatní části svého
těla. Vytváří z nich tuky, bílkoviny a jiné důležité látky.Část asimilátu se opět
rozkládá při dýchání a uvolňuje se z nich energie pro životní pochody. Část se
opět odkládá do zásobních orgánů (kořen, stonek, plody, semena).
V noci se odvádění asimiláty z listu do zásobních orgánů. Škrob se ve vodě
nerozpouští, proto rostlina přeměňuje škrob na cukr, který potom v roztocích
lýková část odvádí na místa spotřeby. Pomoci leukoplastí se cukr mění na
druhotný, rezervní škrob.
Činitelé ovlivňující intenzitu fotosyntézy
1. Množství průduchů a j e j i c h velkost dýchacích otvorů.
2. Množství chloroplastů.
3. Věk rostliny a listu.
4. Množství CO2 ve vzduchu.
5. Světlo.
6. Teplota.
7. Voda je nezbytnou podminkou života a jestli ji má rostlina nedostatek,
začne vadnout.
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Dýcháni — respirace
Živé tělo rostliny získává energii potřebnou pro výkon životních funkcí, při
dýchání. Dýchání uvolňuje tepelnou energii a nazývá se disimilace a je opakem
asimilace (fotosyntézy).
Rovnice respirace: C6H1206 + 6 O2

6 C02 + 6 H2O + energie

Dýchání probíhá ve všech částech rostlinného těla, v noci i ve dne. Dýchání je
dokonalé okysličování organické hmoty v buňce, stejně jako živočich, přijímá
rostlina kyslík a vydává C02.
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5 Praktická část
Úkol 1: Transport asimilátů z listů– důkaz škrobu
Pomůcky: rostlina v květináči, papír, kancelářské svorky, 2 kádinky, Petriho
miska, vodní lázeň, Lugolův roztok, kahan
Postup:

Fotky:

1 Rostlinu umístěte na 48 hodin do tmy.
2 List částečně zatemněte tím, že na něj připevníte pruh papíru
zabezpečený kancelářskými svorkami.
3 Rostlinu vystavte asi na pět hodin na přímé sluneční světlo.
4 List vložte na 2-3 minuty do vařící vody, pak ho přeneste do
kádinky s lihem a zahřívejte ve vodní lázni.
5 Působením alkoholu se list odbarví a současně ztuhne.
Opláchnutím ve vodě jeho pletiva opět zvláční.
6 List vložte do Petriho misky a nalijte na něj Lugolův roztok.

Závěr: Při fotosyntéze vzniká glukóza, která je transportována na místo
spotřeby, kde kondenzuje na škrob tzv. asimilační škrob. Přítomnost škrobu
jsme dokázali pomocí Lugolova roztoku, který obsahuje jód pouze v osvětlené
části listu. Jódem se škrob barví modrofialově až černě. Pod písmenem F
z černého papíru se škrob neukládal, a proto zůstalo toto místo jódem
neobarvené. Tímto způsobem lze dokázat škrob např. i v bramborové hlíze, ale
pozor, tato reakce běží pouze za studena.
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Úkol 2: Jak vyrobit roztok chlorofylu?
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, kádinka, nálevka, zelené listy, písek, ethanol
filtrační papír
Postup: 1 Listy nastříháme na malé kousky.
2 V třecí misce je rozetřeme s trochou písku.
3 Přidáme trochu ethanolu.
4 Pomocí filtračního papíru tekutinu přefiltrujeme do kádinky.
Fotky:

chlorofyl

xantofyl
Závěr: Listy listnatých stromů obsahují barviva – zelený chlorofyl a žlutý
xantofyl. Chlorofyl způsobuje zelené zbarvení listů na jaře a v létě, xantofyl
způsobuje jejich zežloutnutí na podzim.
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Úkol 3: Chromatografie
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, kádinka, ethanol, písek, zelené listy, hlávka
zelí
Postup: 1 Listy nastříháme na malé kousky.
2 V třecí misce rozetřeme s trochou písku.
3 Přidáme trochu ethanolu.
4 Získaný extrakt pomocí kapátka naneseme na filtrační papír.
5 Papír vložíme do kádinky s ethanolem a necháme vzlínat
6) Pozorujeme jaké barvy v roztocích obsaženy a jak rychle jsou
rozpouštědlem unášeny.
Fotky:

Závěr: Mimo chlorofylu a + b, jsou v listech ještě obsaženy i karotenoidy a
xantofyly, které se mohou vzájemně překrývat, ale pomocí chromatografie se je
nám podařilo detekovat.
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Úkol 4: Antokyany
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, kádinka, ethanol, písek, list červeného zelí
Postup:

Fotky:

1 Listy nastříháme na malé kousky.
2 V třecí misce je rozetřeme s trochou písku.
3 Přidáme trochu ethanolu.
4 Roztok přidáme k HCl, H2O a NaOH a pozorujeme, jaké barevné
změny nastanou v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí.

Závěr: Antokyany jsou rozšířeným barvivem u krytosemenných rostlin. Buněčné
šťávě dodávají podle jejich reakce v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí
charakteristické zbarvení, čímž ovlivňují barvu květů, listů i plodů. Barva
antokyanů je závislá především na aciditě prostředí.
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6 Průduchy (stomata)
Průduch (stoma) je specifické rostlinné pletivo, sloužící k výměně plynů mezi
rostlinou a okolím. Skládá se ze dvou specializovaných pokožkových buněk.
Průduchy zařazujeme mezi pletiva provětrávací.
Stavba
Průduch vznikne rozdělením jedné mateřské buňky na dvě buňky dceřiné. Ty
se nazývají buňky svěrací. Mezi nimi vznikne skulina průduchu, přes niž
probíhá výměna plynů. Svěrací buňky mají ledvinitý tvar. Vždy obsahují
chloroplasty. Vnější stěna svěracích buněk je tenká, vnitřní vydutá stěna je
ztloustlá. Stavba, velikost i počet průduchů jsou u rostlin různé, závislé na
přizpůsobení abiotickým faktorům prostředí (hlavně vlhkost půdy a ovzduší).
Velikost průduchů obvykle kolísá mezi 0,02 - 0,03 mm. Na 1 mm² jich může být
až několik set (nejvíce u vodních a bahenních rostlin).

Schematické znázornění paralytického stomatu - otiskový preparát
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Funkce
Rostlina

je

výměnu

plynů

zavíráním

schopná

regulovat

otevíráním

skuliny

a

průduchu.

Mechanismus otevírání a zavírání
průduchu je založen na změnách
nitrobuněčného tlaku (turgoru) ve
svěracích buňkách. Pokud svěrací
buňky nasávají vodu, mění se jejich
tvar a průduch se otevírá a naopak.
Velikost otevření průduchu závisí
na mnoha faktorech (obsah vody ve svěracích buňkách, regulační látky,
koncentrace některých iontů, světlo…)
Výskyt
Průduchy jsou typické pro vyšší rostliny. Nacházejí se v jejich mladých zelených
částech. Obvykle jsou vyvinuty na spodní straně listů. Na svrchní straně listové
čepele jich nalezneme málo nebo žádné. Výjimku tvoří vodní rostliny s
plovoucími listy, u nich jsou průduchy nahoře. Tam, kde rostlina vytváří místo
pokožky druhotné krycí pletivo (korek), se část průduchů nahrazuje čočinkami
(lenticelami). Ty jsou dobře patrné např. u bezu a břízy.
Význam
Hlavní význam - průduchy umožňují rostlině regulovat výměnů plynů tak, aby
měla maximální přísun oxidu uhličitého při únosných ztrátách vody.
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Klasifikace stomat podle počtu, tvaru a uspořádání sousedních buněk

Z knihy: Rostliny pod mikroskopem, V.Vinter
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7 Praktická část
KLASIFIKACE STOMAT EPIDERMIS LISTŮ
Pomůcky: nůžky, lepící páska, bezbarvý lak, mikroskopická sklíčka, mikroskop
Olympus CX 21
Materiál metoda
Obrázky byly pořízeny fotoaparátem Olympus C - 5060 v měsíci říjnu. Obrázky
průduchů byly získány po předchozím nanesení bezbarvého laku na povrch
listu a následném stržení povrchové vrstvy lepicí páskou. Lepící páska
s otiskem povrchu listu byla přichycena na podložní mikroskopické sklíčko. Ke
studiu povrchové vrstvy byl použitý mikroskop Olympus CX 21.
Sušené listy jsou méně vhodným materiálem pro studium stavby průduchů.
Hodnocení počtu průduchů ve vztahu k druhu listů je uvedeno v následující
tabulce.

Název stromu

Počet průduchů ve vzorku
22
11
33
18
19
26
22
11
19
10
16
49
16
10

Javor mléč
Javor stříbrný
Dub letní
Břečťan popínavý
Lípa srdčitá
Habr obecný
Topol černý
Jasan ztepilý
Ořešák královský
Jinan dvoulaločný
Kaštanovník jedlý
Platan javorolistý
Lípa širokolistá
Javor klen

Tabulka: Počet průduchů ve vzorcích jednotlivých listů.
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Otiskové preparáty stomat epidermis listů

Obr.1. Stomata trnovníku akátu
-otiskový preparát

Obr.2. Amfiparacytická stomata topolu
černého - otiskový preparát

Obr.3. Amfiparacytická stomata topolu
-otiskový preparát

Obr.4. Paracytická stomata jasanu

Obr.5. Otiskový preparát

Obr.6. Otiskový preparát
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Obr.7. Otiskový preparát
královského

Obr.8. Paracytická stomata ořešáku

Obr.9. Otiskový preparát

Obr.10. Otiskový preparát

Obr.11. Otiskový preparát

Obr.12. Otiskový preparát
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Obr.13. Paracytická stomata ambrože
západního - otiskový preparát

Obr.14. Stomata jinanu
- otiskový preparát

Obr.15. Pericytická stomata kaštanovníku Obr.16. Pericytická stomata platanu
jedlého -otiskový preparát
javorolistého - otiskový preparát

Obr.17. Pericytická stomata lípy
širokolisté -otiskový preparát

Obr.18. Stomata javoru klen
- otiskový preparát
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Obr. 19. Otiskový preparát - trichomy

Obr.20. Anamocytická stomata listu
javoru mléč - otiskový preparát

Obr. 21. Stomata + trichomy javoru

Obr.22. Paracytická stomata listu
javoru babyka - otiskový preparát

Obr.23. Desmocytická stomata
dubu letního

Obr.24.Pericytická stomata břečťanu
-otiskový preparát
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Obr.25. Paracytická stomata lípy srdčité
-otiskový preparát

Obr.27.Paratetracytická stomata břízy
křehké –otiskový preparát

Obr.26. Pericytická stomata habru
- otiskový preparát

Obr.28. Paracytická stomata vrby
-otiskový preparát

Závěr: Průduchy jsou nepostradatelné pro rostlinu, protože zajišťují výměnu
plynů mezi listem a ovzduším. Podle umístění stomat na listu rozlišujeme
listy hypostomatické – průduchy především na spodní straně (naše listy),
nebo amfistomatické – průduchy ve svrchní i spodní epidermis (traviny),
nebo epistomatické – průduchy na svrchní straně listu (vodní rostliny).
Průduchy se mohou stát i významným systematickým znakem, kdy podle
velikosti, počtu a tvaru okolních buněk, lze zařadit rostliny do systému.
Kvantitativní znaky, jako je délka a hustota stomat lze ovlivnit okolním
prostředím.
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8 Charakteristika jednotlivých zástupců
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8.1 DUB ČERVENÝ
Popis:
Opadavý, poměrně rychle rostoucí, až 50m vysoký strom s kmenem o průměru
až 1m. Borka v mládí šedozelená a hladká, později šedá, vrásčitá. Listy
řapíkaté, střídavé, na podzim červeně zbarvené, eliptické až obvejčité,
laločnaté, laloky osinkaté. Samčí květy v až 13cm dlouhých žlutozelených
jehnědách, samičí malé a nenápadné, vyrůstají jednotlivě nebo po dvou. Plody
(žaludy) vyrůstají po 1 až 2 na krátkých stopkách, jsou až 3cm dlouhé, zhruba z
1/4 ponořené do mělké číšky, červenohnědé, dozrávají na podzim dalšího roku.
Kvete v květnu.
Stanoviště:
Světlé až polosvětlé, preferuje půdy minerální, hlinité až jílovité, čerstvě vlhké,
toleruje však i půdy minerálně chudé a kyselé, nesnáší půdy mokré,
zaplavované, s vysokou hladinou spodní vody, vápnité a mělké (kořeny
zasahují dosti hluboko).
Rozšíření:
Původní na východě Severní Ameriky od Nového Skotska po Floridu, v Evropě
pěstován od konce 17. století, k nám dorazil asi o 100 let později. V současnosti
se v ČR vyskytuje často v parcích i lesích od nížin až po pahorkatiny (max. asi
600m n. m.).
Tvrdé a trvanlivé dřevo dubu červeného nachází uplatnění zejména v
nábytkářství a ve stavebnictví. Protože je odolný vůči exhalátům, je také
vhodným stromem k zalesňování průmyslových oblastí (roste i na půdách
chudých, degradovaných a kyselých).
Užití:
Tvrdé a trvanlivé dřevo dubu červeného nachází uplatnění zejména v
nábytkářství a ve stavebnictví. Protože je odolný vůči exhalátům, je také
vhodným stromem k zalesňování průmyslových oblastí (roste i na půdách
chudých, degradovaných a kyselých).
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List jednoduchý, řapíkatý, peřenodílný, žilnatina zpeřená

List:

Květ:

Plod:

Kůra
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8.2 HABR OBECNÝ
Popis:
Opadavý, až 30m vysoký strom. Borka hladká, šedá, se světlými pruhy. Listy
střídavé, řapíkaté, podlouhle vejčité, na okraji pilovité, v mládí nápadně zřasené
a hedvábně chlupaté. Květy vykvétají současně s rašením listů, samčí jsou
uspořádány v převislých, 4 až 6cm dlouhých jehnědách, jsou bez okvětí, samičí
jehnědy jsou válcovité, řídké, 2 až 3cm dlouhé, vyrůstají po 2 v úžlabí listenu.
Plodem je oříšek, který dozrává v říjnu a opadává během zimy. Habr začíná
plodit ve věku 20 až 40 let a dožívá se věku maximálně 150 let. Kvete v dubnu
až v květnu.
Stanoviště:
Smíšené a listnaté lesy, na půdách hlinitých, ale i kamenitých, zásaditých,
mírně suchých až vlhkých, stanoviště polostinné.
Rozšíření:
V ČR hojně v teplých a lesnatých oblastech, v chladnějších polohách vzácně
(max. asi 700m n. m.), místy zcela chybí (Českomoravská vrchovina, Voticko,
Vlašimsko aj.). Celkově roste v Evropě na severu po jih Skandinávie, na západě
po Atlantik, na jihu téměř všude vyjma Pyrenejského poloostrova, na východě
po Malou Asii, Dněpr, Don, sever Turecka, sever Íránu a Kavkaz.
Užití:
Habrové dřevo je tvrdé a těžké, ale ne příliš trvanlivé. Užívá se zejména na
výrobu různých dřevěných nástrojů a v soustružnictví.
Pěstování:
Pěstuje se v mnoha kultivarech lišících se vzrůstem (pyramidální, převislé, s
korunou sloupovitou nebo kulovitou), tvarem či barvou listů (laločnaté listy s
laloky špičatými nebo okrouhlými, bíle skvrnité, žlutě skvrnité listy apod.).
Pěstuje se v parcích a zahradách buď jako solitéra nebo se z něj vytváří hustý a
neproniknutelný živý plot. Množí se semeny, která se vysévají ihned po dozrání
(tj. na podzim) přímo na venkovní stanoviště. Různé kultivaru habru je možné i
roubovat.
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List řapíkatý, jednoduchý, tvar vejčitý, okraj čepele pilovitý, žilnatina zpeřená

List:

Plod:

Kůra:

Květ:
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8.3 JAVOR BABYKA
Popis:
Strom až 20m vysoký s kulovitou korunou, řidčeji keř. Kůra tmavě hnědá, ve
stáří podélně i příčně rozpraskaná v téměř pravoúhlé obdélníky. Listy vstříčné,
řapíkaté, dlanitě 5laločné, někdy 3laločné, laloky tupé, řapík při nalomení
mléčící. Květy uspořádány v latách, 5četné, oboupohlavné, žlutozelené,
vykvétají současně s rašením listů. Plodem je křídlatá 2nažka, nažky 2 až 4 cm
dlouhé a asi 1 cm široké. Kvete v květnu.
Stanoviště:
Meze, křoviny, teplé doubravy, lesostepi, listnaté a smíšené lesy, okraje lesů,
na půdách výživných, na minerály bohatých, často vápnitých, suchých až
čerstvě vlhkých, stanoviště polostinné a teplé, nesnáší přemokření.
Rozšíření:
V ČR hojně od nížin po pahorkatiny (max. asi 530 m n. m.), zejména ve
středních a východních Čechách a na jižní a východní Moravě. Celkově roste v
téměř celé Evropě, na západě od Britských ostrovů, na východ až po Volhu, na
severu po Dánsko a jih Švédska, mimo Evropu roste v Malé Asii, na Kavkaze a
v Íránu.
Užití:
Javor babyka poskytuje nejpevnější a nejtvrdší dřevo z našich javorů.

Listy řapíkaté, jednoduché, laločnaté, žilnatina dlanitá
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List

Plod

Květ
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8.4 JAVOR MLÉČ
Popis:
Javor mléč je statný, opadavý strom, dosahuje až výšky 25 až 30m. Stáří
stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let. Má široce oválnou až kulovitou
korunou. Kmen až 1m v průměru, borka za mlada světle šedá a hladká, později
tmavě šedá až načervenalá a podélně brázditá. Listy vstřícné, dlouze řapíkaté,
asi 10-15cm dlouhé a téměř stejně široké, dlanitě laločnaté, dolní laloky jsou
zřetelně menší než přední, protažené v řadu velmi tenkých a dlouhých zubů
zakončených ostrou špičkou, řapík při utržení roní bílé mléko. Barva na líci je
svěže až tmavozelená, matná, na rubu je světlejší, občas i modravě zelená. Na
podzim listy mění barvu na žlutou. Četné květy jsou uspořádány ve
vzpřímených latnatých květenstvích, v koncových chocholících. Jsou 5-ti četné,
zelenožluté,

Četné

květy

jsou

uspořádány

ve

vzpřímených

latnatých

květenstvích. Plodem je dvounažka s velkými vodorovnými křidélky. Kvete v
dubnu až v květnu.
Stanoviště:
Listnaté lesy a háje, společně s duby, lípami, buky apod., na půdách minerálně
bohatých, výživných, hlinitých, čerstvě vlhkých, stanoviště polostinné.
Rozšíření:
V ČR roztroušeně od nížin po pahorkatiny, více ve středních a východních
Čechách a na Moravě vyjma její severní části. V Evropě se původně vyskytoval
ve střední a východní Evropě až v jihozápadní Asii, z Francie na východ po
Rusko, ve Skandinávii a na jihovýchodě až na severu Íránu.
Užití:
Tvrdé a trvanlivé javorové dřevo je užíváno k výrobě nábytku, hudebních
nástrojů apod.

51

Listy dlouze řapíkaté, dlanitě laločnaté, zuby zakončených ostrou špičkou,
žilnatina dlanitá.
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Květ:

List:

Kůra:

Pupen:

Plod:
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8.5 JAVOR KLEN
Popis:
Opadavý, až 40m vysoký strom s pravidelnou, válcovitou korunou. Kmen
dosahuje průměru až 1,5m, borka je téměř hladká, tmavošedá se světlejšími
pruhy, odlupující se ve velkých šupinách. Listy vstřícné, řapíkaté, dlanitě
5klané, laloky tupě pilovité. Žlutozelené květy jsou uspořádány v převislých, až
16 cm dlouhých latách. Křídla dvounažek svírají obvykle dosti ostrý úhel. Kvete
v V. Javor klen se dožívá věku přibližně 400 let.
Stanoviště:
Listnaté nebo smíšení lesy, často stinné údolní lesy, na půdách čerstvě vlhkých,
humózních, výživných, slabě kyselých až zásaditých, na stanovištích spíše
stinných, chladnějších a s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Rozšíření:
V ČR v průměru roztroušeně, nejčastěji od pahorkatin po horské oblasti, v
nížinách spíše vzácně (max. asi 1350 m n.m.). Celkově roste v Evropě na
západě od severu Pyrenejského poloostrova, na východě po Kavkaz, na jihu od
Sardinie, Sicílie a střední části Balkánu, na severu po jih Skandinávie a střední
Polsko, pravděpodobně jen druhotně i v Dánsku, na severu Německa a na
severu Polska.
Užití:
Tvrdé a trvanlivé dřevo javoru klen je užíváno k výrobě nábytku, hudebních
nástrojů, v soustružnictví apod.
Pěstování:
Často bývá pěstován v parcích ať už jako solitérní nebo alejový strom. V
současnosti existuje okolo 60 různých kultivarů javoru klenu, které se liší
zejména barvou listů (červené, žluté i vícebarevné).
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Listy řapíkaté, dlanitě 5klané, laloky tupě pilovité, žilnatina dlanitá
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Strom:

List:

Květ:

Plod:

Kůra:
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8.6 LÍPA SRDČITÁ
Popis:
Až 30 m vysoký, listnatý, opadavý strom. Kůra v mládí hladká a světle šedá,
později podélně popraskaná a tmavě šedá. Listy střídavé, řapíkaté, okrouhle
srdčité, pilovité, 4 až 8 cm dlouhé, na svrchní straně lysé, na spodní straně
rezavě hnědé chlupy v paždí žilek. Květy po 4 až 10, 5 četné, světle žluté až
světle žlutozelené, stopkaté, ke stopce přirostlý bledě zelený, blanitý listen,
tyčinky přibližně stejně dlouhé jako korunní lístky. Plody 5 až 7mm dlouhé,
oplodí kožovité, snadno zmáčknutelné. Kvete v červnu až v červenci.
Stanoviště:
Smíšené dubohabrové nebo lužní lesy, na půdách čerstvě vlhkých, humózních,
propustných, zásaditých až mírně kyselých, stanoviště slunné až polostinné,
nesnáší velmi kyselé půdy a znečištěné ovzduší.
Rozšíření:
V ČR dosti hojně od nížin po pahorkatiny (max. asi 900 m n.m.), v posledních
cca 300 letech však poněkud na ústupu vlivem zavádění smrkových
monokultur. Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma jejích nejsevernějších a
nejjižnějších částí (přibližně v pásu mezi 40° a 63° severní šířky), na východě
po Irtyš, izolovaně pak na Korsice, Krymu a Kavkaze.
Léčitelství:
Sbírá se květ včetně blanitého listenu ihned po rozkvětu za suchého počasí.
Suší se co možná nejrychleji za teplot do 40 °C. Přes všeobecnou oblíbenost
lipového květu není droga dodnes detailně prozkoumána, obsahuje asi 0,04%
silice s farnesolem, nerolidolem a geraniolem, sliz, třísloviny, flavony (např.
rutin, hyperosid, kvercitrin, isokvercitrin, astragalin, tilirosid aj.), organické
kyseliny (kyselina p-kumarová a chlorogenová), saponiny a fytosteroly. Droga
působí potopudně, močopudně, žlučopudně a protikřečově. Užívá se zejména
při nachlazení, horečkách, při nemocech v oblasti trávícího a močového ústrojí
nebo při špatné funkci žlučníku. Podává se obvykle ve formě čaje, častěji se
však míchá do směsí.
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Užití:
Z měkkého a lehkého lipového dřeva se vyrábějí bedny, tužky, překližky,
rýsovací prkna apod., je to také dřevo velmi vhodné pro práce řezbářské. Z
lipového lýka se v minulosti vyráběly střevíce, rohože nebo nádoby na obilí.
Často se lípa malolistá uplatňuje v sadovnictví nebo jako meliorační či
půdoochranná dřevina.
Dřevo:
Lipové dřevo je měkké a lehké, dobře opracovatelné, vysoce ceněné řezbáři.
Používá se k výrobě hudebních nástrojů, vyřezáváním zdobeného nábytku i k
další řezbářské práci. Je surovinou pro přípravu tzv.aktivovaného černého uhlí,
které má podobné vlastnosti i použití jako živočišné uhlí.

Listy řapíkaté, okrouhle srdčité, pilovité, na svrchní straně lysé, na spodní
straně rezavě hnědé chlupy v paždí žilek, žilnatina dlanitá
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List

Květ:

Pupen:

List, květ:
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8.7 OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ
Popis:
Opadavý, max. 25 m vysoký, listnatý strom. Borka šedá, v mládí hladká, ve
stáří hluboce rozpraskaná. Listy střídavé, lichozpeřené, s 5 až 6 lístky, které
jsou řapíčkaté, elipsovité, celokrajné, převážně lysé, koncový lístek největší a s
nejdelším řapíčkem. Květy jednodomé, samčí v až 15 cm dlouhých, převislých,
žlutozelených jehnědách, samičí přisedlé, vyrůstají po 1 až 5 na konci letošních
výhonů, pestík se 2 silnými, zakřivenými a třásnitými bliznami. Plodem je dobře
známý vlašský ořech (= nažka zabalená v zelené a posléze černající dužnině,
skořápka nažky bývá velmi tvrdá a hrbolatá, semeno se skládá ze dvou
laločnatých děloh). Kvete v dubnu až v květnu. Ořešák královský začíná plodit
ve věku 8 až 10 let a dožívá se až 100 let, ve výjimečných případech až 300 let.
Rozšíření a původ:
V ČR hojně pěstován po téměř celém území vyjma horských či jinak klimaticky
nepříznivých poloh. Vzhledem k prastarému pěstování ořešáku královského je
původní areál rozšíření nejasný, snad zahrnuje oblast od Balkánu na západě po
Himálaj na východě.
Léčitelství:
Sbírají se zejména listy (v červnu) nebo zelené oplodí (těsně před sklizní
ořechů, tedy v srpnu) nebo zelené, ještě nezralé a měkké plody. Listy i oplodí
se suší rychle za teplot do 40 °C (při pomalém sušení hnědnou). Droga
obsahuje naftochinon juglon, třísloviny, flavonoidy, kyselinu elagovou, silice,
karotenoidy,vitaminC,hořčiny,aj.
Působí svíravě, protizánětlivě a antibakteriálně (zejména proti stafylokokům).
Užívá se ve formě kloktadla při zánětech v ústní dutině, ve formě odvaru při
zánětu konečníku nebo tlustého střeva, ve formě sedací koupele při
gynekologických potížích (zejména při bílém výtoku), koupele se osvědčily také
proti nadměrnému pocení nohou, při akné nebo některých kožních vyrážkách.
Nejčastěji se připravuje jako odvar nebo nálev.
Užití:
Jak je všeobecně známo, plody ořešáku královského (vlašské ořechy) jsou
jedlé a velmi chutné. Velmi kvalitní ořešákové dřevo se užívá zejména při
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výrobě nábytku. Z ořešáku se v minulosti získávalo hnědé barvivo. Semena
(ořechy) obsahují až 52% mastného oleje, který může být náhradou za např.
mandlový olej. Listy se v minulosti užívaly k barvení vlasů na kaštanovou hněď.
Ořechový olej se používal při opalování k dosažení hnědšího zbarvení kůže.
Odvar z listů ořešáku se dříve používal k odpuzení hmyzu.
Pěstování:
Ořešáku

královskému

prospívá

život

v

půdách

hlubokých,

dobře

provzdušněných (mohou být kamenité), vlhčích, výživných a zásaditých
(vápnitých), nesnáší půdy těžké, mělké, trvale zamokřené nebo naopak příliš
suché. Poškodit jej mohou velmi silné zimní mrazy nebo pozdní jarní mrazíky.
Stanoviště by proto mělo být slunné a chráněné proti severním větrům.

Listy lichozpeřené, s 6 až 7 lístků, které jsou řapíčkaté, elipsovité, celokrajné,
převážně lysé, koncový lístek největší a s nejdelším řapíčkem, žilnatina zpeřená
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List

Květ

Plod
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8.8 TRNOVNÍK AKÁT
Popis:
Až 30 m vysoký strom nebo keř. Borka hluboce rozbrázděná, světle šedá až
hnědošedá. Listy střídavé, až 30 cm dlouhé, dlouze řapíkaté, lichozpeřené, se 4
až 10 páry lístků, palisty přeměněny v 2 silné trny (někdy chybí), lístky
řapíčkaté, eliptické, vejčité nebo podlouhlé, na vrcholu s nasazenou špičkou,
řapíky i řapíčky pýřité. Květy uspořádány v převislém hroznu až 20 cm dlouhém,
bílé nebo narůžovělé, se žlutozelenou skvrnou na pavéze, vonné, až 2 cm
velké. Lusky až 10 cm dlouhé, vytrvávají na stromě až do dalšího roku. Kvete v
V až VI.
Stanoviště:
Lesy, podél cest, aleje, náspy, zahrady, parky, města, na půdách chudých i
výživných, hlinitých, převážně sušších, stanoviště světlé.
Rozšíření:
Původní ve východní a střední části Severní Ameriky, do Evropy byl dovezen
kolem roku 1600, u nás masivně vysazován asi o 150 let později, v současnosti
velmi často pěstován a dokonale zdomácněn nejen v ČR, ale i v jiných
oblastech mírného pásma.
Jedy:
Vyjma květů je celá rostlina jedovatá. Obsahuje blíže nespecifikovaný alkaloid
(v kůře, kořenu a semenech) a glykosidy robin a fasin (v květech a kůře), které
vyvolávají shlukování (aglutinaci) červených krvinek podobně jako ricin. Dále je
přítomna kyselina glykosyringová, amygdalin, tuk, sitosterin, stigmasterin a
třísloviny, v květech silice, v květech a listech robinin, rhamnosa a žluté barvivo,
které

je

přítomno

i

v

kůře.

Otravy trnovníkem se projevují bolestmi břicha, průjmem, ztíženým dechem,
slabostí srdce, křečemi, v těžších případech dochází k ochrnutí a následné
smrti. Otravy byly pozorovány u zvířat (kůň, skot), ale i u dětí po okusování
sladkých kořenů trnovníku.
Užití:
Trnovník poskytuje poměrně kvalitní dřevo, které se užívá zejména jako dřevo
stavební a vzhledem k vysokému obsahu tříslovin se hodí i pro stavby vodní,
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lze jej použít i k barvení (obsahuje žluté barvivo). Květy lze použít rovněž k
barvení látek nebo papíru na žluto nebo se užívají k přípravě aromatické vody.
Semena se někdy užívala k nastavování mouky, pražívala se jako kávovina, dá
se z nich získat poměrně kvalitní technický olej, z lusků se údajně v Americe
připravoval sirup s narkotickými účinky. Jde o významnou medonosnou dřevinu.
Hodí se k osázení chudých a suchých půd, roste i v místech pro většinu rostlin
obtížně obyvatelných jako jsou okolí továren, lomy, nádraží apod. Díky
množství podzemních výběžků se dosti rychle šíří a zpevňuje půdu. Na druhou
stranu jsou ze spadaného listí trnovníku uvolňovány do půdy fenolkarboxylové
kyseliny, které potlačují klíčení jiných rostlin, takže původní vegetace z blízkosti
trnovníku brzy mizí a je nahrazována vegetací novou, zejména nitrofilními
rostlinami jako jsou kopřivy apod. (trnovník váže na své kořeny vzdušný dusík,
jehož sloučeninami pak obohacuje půdu).
Pěstování:
Pěstuje se v několika kultivarech, na půdu není náročný, měla by ale být spíše
sušší, může být i chudá, vápnitá a kamenitá, stanoviště slunné. Množí se
semeny, která se sejí v květnu v době, kdy již nehrozí ranní mrazíky.

Listy dlouze řapíkaté, lichozpeřené, se 4 až 10 páry lístků, eliptické, vejčité
nebo podlouhlé, žilnatina zpeřená
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Květ:

Plod:

Trny:

List:
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8.9 BŘÍZA BĚLOKORÁ
Popis:
Strom až 25 m vysoký s oválnou korunou. Borka za mlada hladká, žlutavě až
načervenale hnědá, později bílá až šedobílá, loupavá, v dolní části kmene
popraskaná. Listy střídavé, řapíkaté, trojúhelníkovité až vejčité, dvojitě pilovité,
ke špičce zúžené, za mlada chlupaté, později lysé. Květy v jehnědách, samčí
jehnědy po 1 až 3 na konci loňských větévek, přisedlé, 3 až 7 cm dlouhé,
převislé, žluté až žlutohnědé, samičí jehnědy 1 až 4 cm dlouhé, stopkaté,
zelené, zpočátku vzpřímené, po opylení převislé. Kvete v dubnu až v červnu,
plodit začíná ve stáří 10 až 15 let a dožívá se až 150 let.
Stanoviště:
Světlejší lesy a jejich okraje, paseky, rašeliniště, pastviny, skály, na půdách
chudších, sušších, i extrémně kyselých, stanoviště světlé, ve stínu brzy umírá.
Rozšíření:
V ČR velmi hojně až do nadmořských výšek cca 1000 m. Celkově roste v
Evropě na severu až po polární kruh, na jihu po Pyreneje a Apeniny, na
východě až k povodí řeky Leny.
Léčitelství:
Sbírá se zejména list, nejlépe brzy na jaře, nejúčinnější jsou mladé, ještě
lepkavé listy. Suší se ve stínu, teplota při umělém sušení by neměla přesáhnout
40 °C. Brzy na jaře (březen) je možno sbírat i březové pupeny nebo stáčet mízu
(tzv. březová voda či šťává), jež je nejhodnotnější ještě před rašením listů .
Droga obsahuje flavonové glykosidy (cca 2%), silice (cca 0,05 až 0,5%, v
pupenech až 6%), pryskyřice, třísloviny (5 až 9%), vitamín C, karoteny,
organické kyseliny, saponiny, minerální látky, betulalbin, olej, cukr a fytoncidy.
Listy působí močopudně, užívají se proto zejména při chorobách ledvin a
močových cest či při "vodnatelnosti", uplatní se ale také při revmatismu a dně (v
čaji či koupeli), údajně snižují i hladinu cholesterolu. Březové pupeny se užívají
při zánětu kostí, při odvápnění kostí, harmonizují činnost slinivky a sleziny,
pomáhají léčit záněty ledvin. Březová šťáva se osvědčila při revmatismu a při
nedostatečné činnosti ledvin a zároveň je to lidový prostředek k ošetření vlasů.
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List se podává ve formě čaje nebo koupele. Z březové kůry a dřeva se destilací
vyrábí dehet, který má uplatnění zejména při kožních chorobách.
Užití:
Vzhledem k tomu, že bříza dobře snáší znečištěné ovzduší a nemá velké
nároky na živiny, je ideální dřevinou pro zalesňování různých zdevastovaných
území. Její dřevo se používá při výrobě nábytku či jako topivo.
Pěstování:
V parcích se pěstuje několik okrasných odrůd břízy bělokoré, např.
"Delacarlica" s listy hluboce laločnatými, "Purpurea" s purpurovými listy,
"Laciniata" s listy zastřihovaně dělenými, "Youngii" s polopřevislými větvemi aj.

Listy řapíkaté, trojúhelníkovité až vejčité, dvojitě pilovité, ke špičce zúžené
žilnatina zpeřená
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Květ:

List:

Kůra:
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8.10

DUB LETNÍ

Popis:
Opadavý, velmi pomalu rostoucí, až 40 m vysoký strom. Kůra nejprve
červenohnědá, později šedozelená až tmavošedá, borka podélně brázditá,
šedohnědá. Listy nahloučeny na koncích větví, krátce řapíkaté, nepravidelně
laločnaté, na vrcholu zaokrouhlené, na bázi srdčitě ouškaté. Květy jednodomé,
samčí v ochablých, vysutých, žlutozelených, asi 5 cm dlouhých jehnědách,
samičí drobné, s červenými bliznami, v řídkých a chudokvětých klasech.
Plodem je nažka (žalud) ponořený v horní části mělce v číšce vyrůstající na
dlouhé stopce. Kvete v dubnu až v květnu.Duby se údajně mohou dožít věku až
1500

let.

Stanoviště:
Smíšené a listnaté lesy, preferuje půdy minerální, humózní, těžší, vlhké až
mokré, roste však i na půdách odlišných (lehkých, písčitých, suchých),
stanoviště světlé a teplé, je citlivý k podzimním mrazům.
Rozšíření:
V ČR roste zejména v teplejších oblastech, v oblastech chladných bývá obvykle
jen vysazován. Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma jejích nejjižnějších
částí (jih Pyrenejského poloostrova, Sicílie, Řecko, Turecko), na severu až po
63° severní šířky, na východě po Ural a Kavkaz.
Léčitelství:
Sbírá se zejména kůra, jen zcela výjimečně i zralé žaludy nebo list. Kůra se
sloupává výhradně mladá a hladká (tj. z větví o průměru max. asi 15 cm),
nejlépe na jaře ještě před vyrašením listů. Suší se při teplotách do 50 °C.
Žaludy se sbírají zralé a list od jara do konce léta, tj. v době, než začne na
podzim měnit svou barvu. V kůře jsou obsaženy zejména katechinové třísloviny
(6 až 20 %) a dále kyselina galová a elagová, hořčiny, flavonoidy, pryskyřice a
další látky, v listech jsou přítomny i flavonové glykosidy, v žaludech je vedle
katechinových tříslovin i velké množství škrobu a dále cukry, bílkoviny a olej.
Kůra působí svíravě a protizánětlivě, užívá se zejména při průjmech a při
zánětech trávicího ústrojí (brání průniku nákazy z trávicího ústrojí do močových
cest a pohlavních orgánů). Zevně lze dubové kůry použít při hemeroidech,
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otocích, kožních zánětech, na slabší popáleniny nebo naopak omrzliny nebo
jako prostředek zmírňující pocení nohou. Kloktání dobové kůry pomáhá při
zánětech ústní dutiny nebo hrtanu. Droga se podává ve formě odvaru (1 čajová
lžička drcené kůry na šálek vody, pijí se 2 až 3 šálky denně) nebo ve formě
prášku (5x denně na špičku nože) nebo ve formě tinktury. Pro zevní použití se
připravuje odvar silnější nežli pro použití vnitřní.
Užití:
Tvrdé a trvanlivé dubové dřevo nachází uplatnění v mnoha oblastech, užívá se
ve stavebnictví (zejména na vodní stavby, neboť pro vysoký obsah tříslovin
nehnije ve vodě), v nábytkářství, k výrobě dřevěného uhlí, na výrobu pražců,
sudů, parket apod. Dubová kůra se v minulosti používala v barvířství a k
vydělávání kůží. Žaludy jsou důležitou součástí zimní stravy lesní zvěře.

Listy krátce řapíkaté, nepravidelně laločnaté, na vrcholu zaokrouhlené, na bázi
ouškaté, žilnatina zpeřená
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Kůra:

Pupen:

Květ:

Plod:
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8.11

JASAN ZTEPILÝ

Popis:
Oadavý, až 40 m vysoký strom s kmenem o průměru až 1 m. Borka v mládí
hladká, ve stáří podélně brázditá, zprvu šedá, později až šedočerná. Listy
vstřícné, lichozpeřené, se 7 až 15 lístky, které jsou podlouhlé až podlouhle
vejčité, na okraji pilovité, téměř přisedlé, jen koncový lístek řapíkatý. Pupeny
černé, sametové. Květy na jednom stromu oboupohlavné i jednopohlavné
(=mnohomanželná rostlina),

jsou uspořádány v latách vyrůstajících

z

postranních pupenů, všechny jsou bezobalné, oboupohlavné květy se 2
tyčinkami s červenými prašníky a 1 dvoulaločnou bliznou, samčí se 2 až 3
tyčinkami a samičí s pestíkem a sterilními tyčinkami (patyčinkami), všechny
rozkvétají před rašením listů. Plodem jsou křídlaté nažky. Kvete v dubnu.
Stanoviště:
Suťové, roklinové a lužní lesy, břehy, převážně na půdách vlhčích, výživných a
hlubokých, někdy však i na půdách mělkých a suchých, stanoviště slunné až
polostinné.
Rozšíření:
V ČR roztroušeně od nížin po horské oblasti (max. okolo 1000 m n.m.),
převážně však od nížin po pahorkatiny. Celkově roste v Evropě na severu po
63° severní šířky, na jihu chybí (Španělsko, Itálie, Řecko), na západě až po
Irsko, na východě po Ural.
Léčitelství:
Sbírají se zejména jednotlivé lístky (nikoliv celé listy), nejlépe v červenci či
srpnu, někdy se sbírá i kůra. Lístky se suší ve stínu nebo za umělého sušení při
teplotách do 40 °C. Kůra se sloupává z mladých, šťavnatých větví. Listy
obsahují cukry, pryskyřice, flavonové glykosidy, látky na bázi kumarinů,
organické kyseliny, silice, třísloviny, glykosid fraxin, tanin, inositol, kaučuk,
manit aj. V kůře je přítomen fraxin, třísloviny a hořčiny. Listy působí mírně
močopudně a projímavě a podporují vylučování solí. Užívají se proto zejména
při revmatismu, dně, ledvinových chorobách nebo při zadržení tekutin v těle.
Podávají se nejčastěji ve formě nálevu. Zevně lze drogu použít na omývání
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špatně se hojících ran nebo bércových vředů, v pediatrii se osvědčila jako
mírně projímavý prostředek. Kůra údajně snižuje horečku (náhražka chininu).
Pěstování:
Jasanům vyhovuje vápnitá, dobře provzdušněná, vlhčí, ale ne přemokřená
půda, stanoviště by mělo být slunné. Množí se semeny, která se vysévají ihned
po dozrání (tj. na podzim) přímo na venkovní stanoviště.
Užití:
Jasanové dřevo je velmi kvalitní, tvrdé a pružné, užívá se zejména při výrobě
nábytku, sportovního náčiní, v truhlářství, při výrobě násad, topůrek apod.

Listy složené, lichozpeřené, se 7 až 15 lístky, které jsou podlouhlé nebo vejčité,
na okraji pilovité, téměř přisedlé, jen koncový lístek má řapík, žilnatina zpeřená
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Květ:

List:

Plod:
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8.12

JINAN DVOULALOČNÝ

Popis:
Opadavý strom, až 40 m vysoký, obvykle s kuželovitou korunou. Borka šedá, ve
stáří brázditá. Listy řapíkaté, střídavé, vějířovité, na předním okraji zubaté nebo
laločnaté (nejčastěji se 2 laloky), klínovitě v řapík zúžené. Květy dvoudomé,
samčí po 2 až 5 v jehnědách, samičí květy jsou tvořeny nahým zeleným
vajíčkem vyrůstajícím na stopce. Plody 2 až 3 cm v průměru, kulaté, za zralosti
nepříjemně páchnoucí a po dotyku dráždící kůži. Kvete v květnu až v červenci,
plody dozrávají v říjnu až v listopadu. Jinan se může dožít až 1000 let. Jinan
bývá nazýván "živou fosílií", neboť fosilní nálezy jemu příbuzných druhů
pochází již z počátku druhohor (tedy z "doby dinosaurů") a největšího rozmachu
dosáhly rostliny čeledi Ginkgoaceae zhruba před 200 až 100 milióny let. V
současnosti je jinan dvoulaločný posledním žijícím zástupcem této kdysi zřejmě
poměrně běžné a rozšířené čeledi.
Rozšíření:
Původní jen v nevelké oblasti jihovýchodní Číny, všude jinde jen pěstován.
Léčitelství:
Sbírá se list a to od jara do začátku léta. Někdy se sbírají i zralé plody. List
obsahuje flavonoidy, terpenické laktony, organické kyseliny, fenolické látky,
karotenoidní barvivo, sacharidy aj. Semena obsahují organické kyseliny (jež
jsou původcem zápachu i možného podráždění pokožky), glyceridy, steroly a
estery. Droga rozšiřuje cévy, preventivně se užívá proti náhlým příhodám
mozkovým, proti infarktu myokardu i proti poškození buněk vznikající při
degenerativních nemocích spojených se stářím. Osvědčila se i při poruchách
paměti, otocích mozku, nedokrvení dolních končetin, při Alzheimerově chorobě,
jejíž průběh prokazatelně zpomaluje, při impotenci způsobené zhoršeným
průtokem krve tepnami penisu, při kochleární hluchotě (hluchota způsobená
nedostatečným průtokem krve ke sluchovým nervům), při chronickém pískání v
uších i při chronické závrati. Podává se buď ve formě nálevu nebo krátce
vařeného odvaru, nebo (a lépe) ve formě tinktury. Vzhledem k tomu ale, že v
listech je obsaženo poměrně malé množství účinných látek, je obvykle lepší
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užívat komerčně připravované výrobky, v nichž je obsah účinných látek zvýšen
až na 50násobek oproti přírodnímu materiálu.
Pěstování:
Často bývá pěstován v parcích, existuje i převislá odrůda či odrůda se žlutavě
pruhovanými listy. Vyžaduje slunné nebo jen mírně stinné stanoviště a lehkou,
dobře propustnou půdu. Špatně snáší trvalé zamokření a trvalý stín. Hodí se i
do měst, neboť je poměrně odolný vůči znečištěnému prostředí.

Listy řapíkaté, vějířovité, na předním okraji zubaté nebo laločnaté (nejčastěji se
2laloky), žilnatina vidličnatá
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List:

Kůra:
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8.13

OLŠE LEPKAVÁ

Popis:
Opadavý, jednodomý, široce kuželovitý strom nebo keř, vysoký od 20 do 35 m,
kvetoucí před rašením listů. Dožívá se asi 100 let. Kůra šedohnědá, šupinatá.
Listy jednoduché, dlouhé od 4 do 9 cm, široké od 3 do 7 cm, celistvé, střídavé,
okrouhlé, okraj čepele dvakrát pilovitý. Čepel v mládí lepkavá. Listy na podzim
opadávavají zelené. Samčí květy v jehnědovitém květenství dlouhém od 4 do 7
cm. Jehnědy po 2-5 na konci větévek, převislé. Květy zelenožluté. Okvětí 3 až 6
četné. Samičí květy v jehnědovitém květenství dlouhém od 8 do 1,2 mm.
Jehnědy po 3 až 5, široce vejcovité. Květy červené. Doba květu: únor - duben.
Plody ploché nažky, Barva červenohnědá. Nažky lesklé, dozrávají v září. Z
šištic dlouhých 1-2 cm se uvolňují postupně během podzimu a zimy (až do
konce února). Plodit začíná asi ve 12 letech, poté každoročně, hojněji každým
druhým nebo třetím rokem.
Stanoviště:
Lužní lesy, bažiny, břehy, prameniště, na půdách vlhkých až bahnitých,
zaplavovaných, hlubokých, humózních, hlinitých, jílovitých, nevápnitých.
Rozšíření:
V ČR vyjma vyšších poloh hojně (max. roste asi 900 m n.m.). Celkově roste v
téměř celé Evropě, na východě po západní Sibiř a Kavkaz, na jihu i na severu
Afriky.
Léčitelství:
Sbírá se list (Folium alni), občas i kůra (Cortex alni), obojí brzy z jara. Suší se
ve stínu, při umělém sušení za teplot do 40 °C. Droga obsahuje třísloviny,
atrachinony, fytosteroly, flavonoidy a látky triterpenové a fenolové. Olše působí
fytoncidně a svíravě, užívá se při nachlazení, zánětu horních cest dýchacích
nebo mandlí (ve formě kloktadla), při průjmech, střevních zánětech, zevně na
špatně se hojící rány, spáleniny nebo bércové vředy. Tinktura z kůry působí
proti stafylokokům, proti Escherichia coli, Bacillus subtilis i proti některým
prvokům. Spaní na olšovém listí mívá příznivé účinky při revmatismu stejně jako
koupele končetin v odvaru z olistěných olšových větévek. Rozmačkané čerstvé
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listy hojí vředy a popraskané bradavky kojících žen. Listy i kůra se podává
nejčastěji ve formě odvaru vařeného po dobu asi 2 minut.
Další užití:
Olše zkvalitňuje půdu (viz poznámka výše). Vysazuje se podél břehů, které
zpevňuje. Hodí se i k osázení průmyslových oblastí, neboť snáší i dosti
znečištěné ovzduší. Olšové, za sucha načervenalé, dřevo je měkké, lehké, ne
příliš pružné a velmi odolné vodě. Využívá se k výrobě překližek, rámů, lišt,
zápalek a zejména v minulosti se využívalo i při stavbách nejrůznějších vodních
děl jako jsou mosty, jezy, splavy apod.
Pěstování:
Olše lepkavá bývá často pěstována v parcích v několika okrasných kultivarech
s listy žlutými, skvrnitými, dřípenými aj.

Listy jednoduché, celistvé, okrouhlé, okraj čepele dvakrát pilovitý, žilnatina
zpeřená
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List:

Květ:

Plod:

Kůra:

Pupen:
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8.14

TOPOL OSIKA

Popis:
Opadavý, až 30 m vysoký listnatý strom s četnými kořenovými výmladky a
řídkou korunou. Kmen přímý, až 70 cm v průměru, borka v mládí hladká,
zelenošedá, ve stáří černošedá a podélně brázditá. Listy střídavé, řapíkaté,
vejčitě okrouhlé, na okraji zubaté, řapík ze stran zploštělý. Květy dvoudomé,
samčí v až 10 cm dlouhých vysutých jehnědách, s šedě brvitými listenci a
červenými prašníky, samičí s červenými bliznami. Plodem jsou tobolky. Kvete
před rašením listů, tj. v březnu až v dubnu.
Stanoviště:
Světlé listnaté lesy a jejich okraje, paseky, křoviny, podél cest, na půdách
písčitohlinitých, výživných, čerstvě vlhkých, s vyšší hladinou spodní vody,
stanoviště světlé až polostinné.
Rozšíření:
V ČR hojně od nížin až po horské oblasti (max. asi 1400 m n.m.). Celkově roste
v téměř celé Evropě a Asii od subarktického pásma až po oblast Středozemí
(na jihu i v severní Africe).
Léčitelství:
Sbírají se zejména pupeny, méně často i kůra nebo list. Pupeny se sbírají brzy
na jaře před jejich rozvinutím, suší se ve stínu nebo za umělého sušení při
teplotách do 40 °C. Kůra se sbírá na podzim. Droga obsahuje fenolový glykosid
salicin a populin, flavonové glykosidy,

silice, třísloviny, vosky a pryskyřice.

Působí analgeticky (zejména při revmatismu kloubů), močopudně, snižuje
horečku, v oblasti močových cest působí desinfekčně, zevně působí rovněž
desinfekčně a protizánětlivě, takže se užívá na špatně se hojící rány nebo
hemoroidy.
Podává se obvykle ve formě nálevu.
Užití:
Osikové dřevo se užívá při výrobě překližek, dýh, zápalek a celulózy.
Pěstování:
Pěstuje se v několika kultivarech lišících se vzrůstem (např. převislá) nebo
barvou listů (např. načervenalé).
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Kůra:

List:
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9 Zajímavosti
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9.1 Rostliny a závažná lidská onemocnění
V rostlinách se vyskytují fytochromy, které regulují buněčné dělení.
Nejvíce se těchto látek vyskytuje u topolu (latinsky populus) a dříve se těmto
látkám začalo říkat populiny, později česky topoliny. V roce 1995 byla
výzkumnou skupinou Laboratoře růstových regulátorů na Katedře botaniky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením
prof. Ing. Miroslava Strnada, CSc. a ve spolupráci s Katedrou patofyziologie
Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Ústavu francouzské akademie věd v
Roscoftu nalezena nová skupina látek brzdící růst buněk, tedy i nádorových.
Tato látka odvozená od rostlinných hormonů byla nazvána "Olomoucin" a je
pod tímto názvem distribuována předními světovými firmami. Výzkumný tým
prof. Strnada prokázal, že tyto látky, které bylo možné dosud připravovat jen
chemicky, existují v přirozeném stavu. Jde o biologicky účinné látky působící
proti molekulárním cílům v nádorových buňkách, látky, které dokáží regulovat
na molekulární úrovni určitý protein, resp. gen v buňce, který je zodpovědný za
určité onemocnění. Pracoviště se snaží zajistit všechny fáze procesu vývoje
protinádorových látek: objeví účinnou látku, zdokonalí ji a přetvoří do stavu, kdy
již může být použita jako lék, a zajistí její klinické zkoušení. Začíná to
chemickou syntézou látek, což představuje stovky a stovky syntéz na jejich
přípravu, a ty se pak testují na molekulárním cíli, např. na enzymu. Pak se
přechází na buňky, na nichž se testuje protinádorová účinnost, a nakonec na
testování in vivo, kdy se vše zkouší například na myších. Když se látka osvědčí,
přistupuje se k preklinickému zkoušení, což je soubor mnoha testů dle
mezinárodních standardů, které zahrnují testy toxicity na dvou živočišných
druzích v opakovaných podáních. Po prokázání, že látky jsou farmakologicky
v pořádku, nejsou ani toxické ani mutagenní, je třeba na počátku klinického
zkoušení ze stovky látek vybrat jednu, která se použije pro výrobu skutečného
léku. Pak je možno přistoupit ke zkouškám na pacientech. Velkou naději
přinášejí především těm, kteří se dosud nedali žádným způsobem léčit, a
takových případů je bohužel mnoho (např. pacienti s rakovinou tlustého střeva,
plicními a mozkovými nádory). Jim by nové látky mohly pomoci, pokud se
prokáže, že jsou účinné i pro lidi, což nikdy nelze dopředu s určitostí říci.
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Největší zkušenosti jsou s testováním na enzymech, které indukují buněčné
dělení. Vyhledávány jsou inhibitory enzymů, tzv. cyklin-dependentních kinas,
které obsadí vazebné místo určené k navázání ATP (adenosintrifosfát), tím
zablokují mitózu, resp. buněčné dělení, a tak brání nádorovému bujení, protože
nádorové buňky si po tomto zásahu samy naprogramují buněčnou smrt. Mezi
inhibitory patří nové látky olomoucin, bohemin a roskovitin (podle města ve
Francii s původně spolupracující laboratoří). Dnes se připravují nové generace
selektivních inhibitorů jednotlivých cyklin-dependentních kináz (CDK2, 4, 5) a
na studium vztahu mezi strukturou a aktivitou v různých kinázových testech.
Chemie těchto derivátů je odvozena od chemie purinů, jejich aza- nebo deazaanalogů a chemie pyrazolo-[4,3-d]pyrimidinů. Nové deriváty jsou připravovány
metodami klasické organické syntézy. Sloučeniny s vyšší inhibiční aktivitou jsou
rovněž připravovány značené tritiem pro farmakokinetické studie. Výsledkem
výzkumu je nová generace látek, které už ani není vhodné nazývat cytostatiky,
protože cytostatika mají mnoho vedlejších negativních či mutagenních účinků,
což nové látky nemají. Po objevu olomoucinu, který byl průlomem a inspirací,
se výzkum podobných látek velmi rozšířil, takže dnes jsou na světě desítky
týmů, které pracují na podobné problematice, jejíž řešení dává velkou naději do
budoucna - vědcům i pacientům.
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9.2 Obraz poškozeného životního prostředí
v rostlinách
V současné době se společnost stále více zajímá o kvalitu životního
prostředí a obsah rozmanitých škodlivých látek v něm. Zvláštní místo zaujímá
radioaktivita. Toto téma téměř vždy vyvolá paniku zvlášť v souvislosti
s informacemi o jaderných zbraních nebo s jadernou katastrofou při havárii
jaderné elektrárny v Černobylu. Je to tím, že většina společnosti nemá o
radioaktivitě žádnou představu. Netuší, jakým způsobem na ně radioaktivita
působí, že velké dávky mohou způsobit závažná onemocnění, neví nic o
obsahu radioaktivních látek v přírodě a téměř nic o přírodní radioaktivitě.
Radionuklid cesium (Cs – 137) je důležitý v oblasti kontaminace životního
prostředí. Rozsah zamoření lesních ekosystémů v ČR Cs – 137 je předmětem
mnoha studií. Pomocí polovodičové gama spektrometrie lze zjistit hmotnostní
aktivitu Cs – 137 v lesní půdě, kůře, dřevě a jehličí (nebo listí) lesních stromů,
v lesním porostu a v houbách a zhodnotit tak závažnost této kontaminace pro
člověka. Počernobylské studie ukazují, že hlavním důvodem snížení zásob Cs
– 137 v půdě je jeho přirozený radioaktivní rozpad a vstřebání vegetací.
Rychlost vstřebávání je odhadnuta na asi 2 % ročně. Prognostické údaje
ukazují, že kontaminace lesní vegetace bude vzrůstat a kořenová akumulace je
hlavním mechanismem přenosu radionuklidů do rostlin. Předpokládá se, že
povrchová vegetace naakumuluje v nejbližších 10 letech 10 – 15 % z celkové
zásoby Cs – 137 ve velkých lesních masivech. Výsledky průzkumů lesních
porostů a lesnických výrobků potvrzují, že intenzita důsledků černobylské
havárie v lesních ekosystémech neklesá. Je všeobecně známo, že rychlost
ubývání cesia z prostředí (používá se také termín „radioekologický poločas“) je
pro přírodní ekosystémy delší než pro obdělávanou půdu. Je to dáno tím, že
půda zde není promíchaná ale homogenizovaná. V České republice se tyto
oblasti (vysoký počernobylský spad a neobdělaná půda) vyskytují zejména na
Šumavě a v Jeseníkách. [ Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 1996,
80s.]
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Soukhova a kol. srovnávali obsah Cs – 137 v letokruzích stromového
dřeva z různých lokalit Ruska. Stromy byly různého stáří a z různého půdního
podloží. Výsledky ukazují vysokou mobilitu Cs – 137 ve dřevě a letokruhy
odpovídající roku 1986 nevykazují vyšší obsah Cs – 137. V letech 2003 a 2004
bylo uskutečněno 60 odběrů dřeva (Studynková, Rulík, Pfeiferová), tak aby
víceméně homogenně pokrývaly území ČR. Z nich bylo z kapacitních důvodů
laboratoře vybráno a proměřeno 32 vzorků. Bylo upřednostněno měření vzorků
z oblastí s vyšším počernobylským spadem. Tento průzkum prokázal, že
hodnoty efektivní dávky z reálného odhadu byly zanedbatelné, činily maximálně
desetiny µSv/rok. V jižních Čechách jsou lokality, které jsou kontaminované
více a lokality kde je kontaminace zanedbatelná. Průměrná hmotnostní aktivita
ve dřevě byla 7,76 Bq/kg, a 21,65 v kůře. Tento výsledek se jeví být ve shodě
ve srovnání se studií Studynková, Rulík, Pfeiferová, kde se jimi zjištěná
průměrná aktivita dřeva v ČR pohybovala od 6 Bq/kg pro méně kontaminované
oblasti a 14 Bq/kg pro oblasti více zasažené počernobylským spadem, 23 Bq/kg
potom byla průměrná hmotnostní aktivita Cs – 137 v kůře. Jak je zřejmé
z výsledků, aktivita Cs – 137 směrem kůra – dřevo klesá. Tento poměr je však
velmi rozmanitý, liší se lokalita od lokality, průměrná aktivita ve dřevě je pak
zhruba 1,5 krát menší než v kůře. Budeme-li vycházet z naměřených hodnot,
pak můžeme konstatovat, že hodnoty ročních efektivních dávek obdržených ze
dřeva pocházejícího z ČR i v případě těch nejkonzervativnějších odhadů (24
hodinový pobyt v místnosti plně obložené dřevem po celý rok) budou
zanedbatelné. Měřeno bylo i jehličí a listí. Jelikož jehličí vydrží na stromech déle
než listí, předpokládalo se, že se v něm usadí i více Cs – 137. Průměrná
aktivita jehličí je 7,5-krát vyšší než aktivita listí.
Ze studií vyplývá, že kontaminace našeho území Cs – 137 je velmi
nerovnoměrná stejně jako jeho obsah v lesním ekosystému. Výsledky měření
hmotnostní aktivity Cs – 137 v různých složkách životního prostředí prezentují
skutečnost, že v lesních ekosystémech se maximum Cs – 137 vyskytuje ve
svrchní vrstvě půdy, v houbách a jehličí. Vertikální migrace Cs – 137 v půdě
povede v příštích letech k jeho přesunu do větších hloubek (samozřejmě tam
kde je to možné), přesto bude i nadále po dlouhou dobu v oblasti kořenového
systému rostlin. Proto i

v budoucnu budou
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největšími

zdroji

ozáření

obyvatelstva lesní plody, houby a maso lesní zvěře, která se jimi živí. Naproti
tomu dřevo se jeví jako nejméně kontaminované z celého lesního ekosystému.
Ačkoliv je zde předpoklad, že množství Cs – 137 ve dřevní hmotě bude ještě
nějakou dobu narůstat, expozice z produktů vytvořených ze dřeva je
zanedbatelná a reálné nebezpečí z této expoziční cesty nehrozí ani v
budoucnu. Vidíme, že právě stromy, které radioaktivní látky zachytí, mohou byt
obrazem

našeho

nerozumného

zacházení

s životním

prostředím

prostřednictvím analýzy lze zjistit nebezpečí, které by mohlo lidstvu hrozit.
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9.3 Alergie
.

Alergen/měsíc 1

2

3

4 5

6 7

8

9 10 11 12

Líska
Olše
Vrba
Topol
Jasan
Bříza
Platan
Dub
Buk letní
Lípa

Pylová zrna jsou roznášena buď větrem z větroprašných rostlin (hlavně
trávy), nebo hmyzem u hmyzoprašných rostlin. Pylové alergeny rozdělujeme
podle sezóny. Jarní časné pyly jsou pyly jarních dřevin - břízy, olše, lísky,
habru, javoru, dubu, cypřiše, jasanu, buku, kaštanovníku, ořešáku, jilmu, topolu,
platanu a dalších. Jejich pylové období je hlavně od března do dubna.
Počet postižených neustále narůstá. Každý třetí občan má podle lékařů
genetické předpoklady pro alergii, každý čtvrtý je pak alergik.
Příznaky pylové alergie: Rýma se může projevovat silným svěděním očí, nosu
a pocitem svědění či pálení v krku. Může se také projevit silným vodnatým
výtokem nebo naopak ucpáním nosu, které brání dýchání nosem. Časté jsou
záchvaty kýchání, někdy i kašle. Komplikací může být ztráta čichu, chuti, zánět
vedlejších dutin nosních a astma (zejména ve vlhkém létě).
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Má vliv věk?
Pylová alergie může vzniknout v kterémkoliv věku. Začátek se posouvá až do
předškolního věku. Hlavním obdobím je rozmezí mezi 8. až 20. rokem (vzácně
nad 40 let). Koncentrace pylů v ovzduší je také ovlivněna počasím. Horké,
suché počasí napomáhá šíření pylů stejně jako vítr. Naopak déšť sráží pyly
dolů na zem a riziko obtíží snižuje. Proto dříve, než půjdete nebo pojedete na
kole do přírody, než odjedete na dovolenou, podívejte se na pylový kalendář a
seznamte se s pylovou předpovědí.
RADY PRO PYLOVÉ ALERGIKY:
Vyloučit úplně kontakt s pyly není samozřejmě možné. Je ale možné podstatně
pylovou expozici omezovat:
V pylové sezóně nejezděte v autě s otevřenými okny
Ve vrcholech pylové sezóny nepořádejte pikniky a nekempujte v přírodě
Pobyt v přímořských oblastech je vhodný i proto, že je zde méně pylů
Ve vrcholech pylové sezóny nebo když v pozdním odpoledni stoupá
koncentrace pylů v ovzduší zavírejte okna.
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Shrnutí

V naší práci byla studována zejména morfologická a anatomická stavba listů
okolních listnatých stromů. Rostlinný materiál jsme si nasbíraly v podzimních
měsících, a přes zimu jej postupně zpracovávaly. Při zkoumání preparátů se
nám nejlépe osvědčila technika barvení safraninem. Při pozorování jednotlivých
mikroskopických preparátů jsme se přesvědčily o složité vnitřní stavbě
jednotlivých rostlinných orgánů a pomocí literatury se jednotlivé části snažily
popsat. Mikroskopické preparáty jsme zhotovovaly ze sušených listů nebo listů
fixovaných v lihu a glycerolu. Zjistily jsme, že zpracovat se dají i vylisované
sušené listy. Mimo jiné nás zaujaly trichomy lípy širokolisté a srdčité a
uvažujeme-li, že hvězdnicovitý trichom z listu lípy širokolisté se zde octl
náhodou (například pomocí větru došlo k zachycení na listu) můžeme tvrdit, že
jsou jejich trichomy stejného typu. Otiskové preparáty se nám podařilo zhotovit
téměř u všech sušených listů, ale přesto se nám tato technika lépe osvědčila na
živém materiálu. Přesto se dá na fotografiích otiskových preparátů rozlišit
některé charakteristické znaky: určit počet průduchů, změřit jejich velikost a
následně zpracovat. Ověřily jsme, že počet a velikost průduchů je závislá na
různých podmínkách – osvětlení, stáří listů, pozice na stromě, a že okolní buňky
se liší svým tvarem. Myslíme si, že otiskové preparáty by mohli posloužit i jako
systematický znak pro botaniky. Skenování listů vidíme jako možnost dalšího
využití počítače, kdy jednotlivé listy lze pozorovat i několik let, aniž by došlo
k poškození, ztrátě barvy listů a podobě. Na neskenovaném materiálu lze
určovat typ žilnatiny, okraj čepele a jiné typické morfologické znaky. Dále naše
práce zachycuje využití listů nejen v biologii, ale i v chemii, kdy látky obsažené
v rostlinách lze dokázat pomocí jednoduchých chemických pokusů. Jen důkaz
škrobu byl časově náročnější, než jsme čekaly.
Tato práce nám určitě rozšířila pohled na anatomickou i morfologickou stavbu
listů některých našich okolních stromů, v literatuře jsme se dozvěděly mnoho
nových informací o stromech kolem nás a vyzkoušely jsme si zpracování
získaných informací.
Na závěr bychom chtěly poděkovat Doc.RNDr.Haně Kolářové Csc., která nám
poskytla nejnovější poznatky z výzkumu využití stromů v medicíně a v ekologii.
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