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ABSTRAKT 

ŠMÍRA, P: Vliv stáří dřeva na jeho vlastnosti. Disertační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta stavební, 2012. 

Disertační práce je zaměřena na porovnání struktury a vlastností dřeva starého řádově 

ve staletích, které bylo získáno z konstrukcí historických objektů v oblasti Beskyd, se dřevem 

nedávno pokáceným. Cílem práce je ověření předpokladu, že technické vlastnosti a struktura 

historicky starého dřeva splňují požadavky na druhotné použití tohoto materiálu ve stavbách - 

zejména kulturních památek při zachování původních konstrukcí a materiálů a tím historické 

hodnoty dané památky. Experimentálně je práce rozdělena na dvě části a ověření stanovených 

cílů je prováděno na jedlovém dřevě (Abies alba). První část je zaměřena na analýzu anato-

mické struktury a chemického složení dřeva různého stáří a na zjištění jeho vybraných fyzi-

kálních a mechanických vlastností. Získané hodnoty jsou v práci porovnány s hodnotami dře-

va, které neprošlo procesem stárnutí. Druhá část práce je cíleně zaměřena na analýzu struktury 

a zjištění uvedených vlastností dřeva tepelně namáhaného. Tepelné zatížení simuluje prostře-

dí, kterému je dřevo vystaveno při horkovzdušné sterilizaci staveb. 

 Anatomická struktura zkoumaných vzorků dřeva nevykazovala znaky, které by nasvěd-

čovaly, že během procesu stárnutí došlo k morfologickým změnám. Z výsledků chemických 

analýz vyplynulo, že při procesu stárnutí dřeva nedochází k významných změnám v celulóze, 

což potvrdily i výsledky pevnostních charakteristik, které se v důsledku degradace celulózy 

nezhoršily oproti recentnímu dřevu. Experimentální výsledky tedy potvrdily, že na pevnost 

dřeva nemá vliv přirozené stárnutí, nýbrž sekundární působení biotických činitelů. To může 

mít různou intenzitu jak u starého dřeva, tak i u dřeva mladšího, záleží na podmínkách, kde se 

dřevo nacházelo.  K výraznému poklesu naopak došlo u obsahu hemicelulóz. Dále byl zjištěn 

pokles množství terpenů, které mohou sloužit jako aktraktanty pro dřevokazný hmyz. Uvede-

ný pokles terpenů je možné považovat za příčinu vyšší odolnosti historických dřevěných kon-

strukcí vůči některým druhům škůdců.  

KLÍČOVÁ SLOVA: jedle (Abies alba), struktura dřeva, chemická analýza dřeva, hygrosko-

picita, mechanické vlastnosti dřeva, horkovzdušná sanace dřeva.  
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ABSTRACT 

ŠMÍRA, P: Influence of Wood Age on Its Properties. Doctoral Thesis. Ostrava: VŠB-TU Os-

trava, Faculty of Civil Engineering, 2012. 

The submitted Doctoral thesis focuses on comparing the structure and properties of 

centuries old wood which was obtained from constructions of historical buildings in the re-

gion of the Beskydy Mountains with the recently cut wood. A goal of the thesis is to verify 

the prerequisite that technical properties and the structure of historically old wood meet the 

requirements for secondary use of this material in constructions, particularly of cultural mon-

uments, while preserving the original structures and materials and thus the historical value of 

the respective monument. Experimentally, the thesis is divided to two parts and the verifica-

tion of the set goals is carried out on fir wood (Abies alba). The first part focuses on the anal-

ysis of the anatomic structure and chemical composition of wood of different ages and ascer-

taining its selected physical and mechanical properties. The obtained values are compared 

with the values of the wood which has not been subject to the aging process in the thesis. The 

second part purposely focuses on the analysis of the structure and ascertaining the aforemen-

tioned properties of thermally stressed wood. A thermal load simulates an environment wood 

is exposed to at dry-heat sterilisation of constructions.  

The anatomic structure of examined samples did not show any signs which would in-

dicate that morphological changes had occurred during the aging process. The results of 

chemical analyses showed that no significant changes in cellulose occurred during the aging 

process, which was also confirmed by results of strength tests which did not get worse due to 

cellulose degradation compared with the recent wood. Experimental results thus confirmed 

that the wood strength was not influenced by natural aging, but by the secondary action of 

biotic elements. It can be of various intensity in the old as well as younger wood and depends 

on conditions which wood was exposed to. There was a significant drop in the content of 

hemicelluloses. Furthermore, a drop in the quantity of terpenes which can serve as attractants 

for wood-destroying insects was found. The said drop in terpenes can be considered the rea-

son for a higher resistance of historical wooden structures to some kinds of wood-destroying 

insects. 

KEY WORDS: fir (Abies alba), wood structure, wood chemical analysis, hygroscopicity, 

wood mechanical properties, dry-heat wood maintenance. 
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1  Úvod 

Dřevo jako konstrukční materiál je v řadě ohledů porovnatelné s jinými stavebními 

materiály. Je materiálem pružným, pevným a přitom lehkým, má dobré tepelně-izolační vlast-

nosti, je schopné snášet velká zatížení, tlumit vibrace a má výborné rezonanční vlastnosti [1]. 

Zároveň je ale materiálem přírodním a jako takový disponuje velkou mnohotvárností danou 

růstovými podmínkami, prostředím a dědičnými dispozicemi. Tato variabilita vlastností je 

patrná nejen v rámci druhu, ale i uvnitř jednoho kmene a předurčuje dřevo k anizotropnímu 

chování. Jako biologický materiál také podléhá v čase degradaci a mění většinu svých vlast-

ností. Přitom při posouzení vlastností dřeva historických objektů a konstrukcí zejména z po-

hledu rozměrové stálosti jsou pevnostní charakteristiky a hygroskopické chování dřeva zásad-

ní a praktickou otázkou.  

Studií zabývajících se problematikou vlastností starého dřeva z hlediska opětovného 

použití tohoto materiálu ve stavbách je velmi málo a přitom mají velký význam při renovaci 

kulturních památek. Ty jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném 

životě národů živá svědectví jejich sekulárních tradic. Podávají svědectví o svébytné civiliza-

ci, příznačném vývoji nebo historické události. Proto je nezbytně nutné při renovaci historické 

památky respektovat původní konstrukce a materiály a tím zachovat historickou hodnotu pa-

mátky, tak jak je uvedeno v Benátské chartě o zachování a rekonstrukci památek a sídel [2].  

Z důvodu absence informací o vlastnostech starého dřeva a jejich nutnosti s ohledem 

na historické památky je práce zaměřena na zjištění řady technických vlastností dřeva s cílem 

odhalit vzájemnou kompatibilitu těchto vlastností napříč různým stářím získaného materiálu. 

Problematikou změny vlastností dřeva v čase se disertační práce zabývá primárně z pohledu 

možnosti plnohodnotného využití druhotně použitého materiálu pro rekonstrukci staveb        

se zaručením pevnostních požadavků materiálu a odolnosti vůči biotickým a abiotickým čini-

telům. Sekundárně práce řeší účinnost sanace dřevěných prvků horkým vzduchem a jeho vliv 

na vnitřní strukturu a vlastnosti dřeva. Hypotézy práce jsou ověřovány na jedli (Abies alba) 

jako často používaném materiálu pro historické stavby.  
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2  Cíl práce 

 Cílem disertační práce je porovnání dosažených hodnot vybraných vlastností dřeva 

historicky staršího data s hodnotami dřeva referenčního (čerstvě pokáceného) za účelem po-

tvrzení nebo vyloučení možnosti využití druhotně použitého dřeva pro účely sanace památko-

vě chráněných objektů.  

Předmětem experimentální části práce je zjištění stáří historického materiálu (řádově 

ve staletích) z oblasti Beskyd získaného z konstrukcí vybraných historických objektů. Na 

normovaných vzorcích z původních materiálů byly zjištěny vybrané fyzikální a mechanické 

vlastnosti dřeva a provedena analýza jejich struktury a chemického složení. Výsled-

ky experimentální části práce budou porovnávány s výsledky zkoušek provedených na nor-

movaných vzorcích referenčního dřeva. Za předpokladu porovnatelných vlastností dřeva his-

toricky staršího oproti dřevu referenčnímu je možné jeho plnohodnotné využití ve stavbách 

s použitím nových sanačních metod. 

 Způsoby sanací dřevěných konstrukcí objektů památkově chráněných by měly zo-

hlednit požadavky Benátské charty na zachování původních tradičních technik a materiálové 

substance při provádění oprav. Z uvedeného důvodu je volba sanačních metod pro tyto objek-

ty velmi významná. Práce se z  části zabývá problematikou jedné z metod sanace dřevěných 

konstrukcí, metodou horkovzdušné sterilizace dřeva. Získané výsledky z experimentální části 

jsou z uvedeného důvodu porovnány s výsledky analýz a vlastností dřeva tepelně zatíženého.  

Disertační práce řeší tyto dílčí cíle: 

Určení stáří vzorků z historických stavebních konstrukcí metodou dendrochronologického 

datování s použitím standardní letokruhové chronologie pro Českou republiku.  

 

1. Zjištění vlastností dřeva starého a referenčního: 

a) Provedení mikroskopické analýzy historicky starého dřeva a porovnání se struktu-

rou dřeva referenčního z pohledu diferencí vzniklých v procesu stárnutí. 
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b) Provedení chemické analýzy pro ověření množství zejména hlavních a extraktiv-

ních složek dřeva a jejich kvantitativní zhodnocení v závislosti na stáří dřeva.   

c) Experimentální zjištění sorpčních a vybraných mechanických vlastností dřeva 

starého a porovnání získaných výsledků s hodnotami referenčního dřeva. 

2.  Zjištění vlastností tepelně zatíženého dřeva starého a referenčního: 

a) Provedení chemické analýzy na vzorcích starého a referenčního dřeva zatíženého tep-

lem po stanovenou dobu a porovnání výsledků s hodnotami dřeva nezatíženého. 

b) Z pohledu požární bezpečnosti zjistit, posoudit a porovnat reakci starého a referenční-

ho dřeva na podmínky simulující podmínky požáru.  

 

Přínos práce je možno shrnout do následujících bodů: 

 Na základě analýz bylo provedeno porovnání možné míry napadení historicky staršího 

dřeva a dřeva referenčního dřevokazným hmyzem pomocí nedestruktivních metod CT 

(computed tomography) a RTG zářením, které byly porovnány s metodou destruktivní. 

Monitorování stavu historických krovových konstrukcí je významnou otázkou pro 

praxi. Destruktivní metody jsou u těchto objektů zcela vyloučeny a mnohé nedestruk-

tivní metody nejsou schopny odhalit přesný rozsah poškození dané konstrukce. Uve-

dené výsledky vedou k možnému řešení dané problematiky. 

 Ověření účinnosti likvidity dřevokazného hmyzu, hub a plísní pomocí horkovzdušné 

sanační metody určené pro dřevěné stavby. Likvidita je zaručena poklesem obsahu sa-

charidů a metoxylových skupin ligninu v závislosti na stáří materiálu 
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3  Materiál zkušebních vzorků 

Pro experimentální analýzy zabývající se porovnáním vlastností dřeva historicky star-

šího oproti dřevu referenčnímu (nativnímu, nedávno pokácenému, nijak neupravenému) bylo 

vybráno dřevo jedle (Abies alba), jako často používaný materiál na stavbu krovů nejen histo-

rických objektů. Odebraný materiál pocházel ze zabudovaných prvků (zpravidla krovů) staveb 

lišících se stářím, významem stavby a konstrukcí.  

Aby bylo možné zkoumat změny vlastností dřeva, které prošlo procesem stárnutí, bylo 

nutné vybrat referenční vzorek pro vzájemné srovnání. Je obtížné a někdy zcela nemožné zís-

kat takové „nové“ (referenční) dřevo, které by alespoň částečně odpovídalo danému vzorku 

starého dřeva z pohledu genetické variability dané podmínkami růstu jednotlivých stromů. 

Pro experimentální porovnání byl vybrán nezabudovaný trám (vzorek F) rovněž ze dřeva jed-

le (Abies alba) získaný pořezem (prizmováním) na pile v Ostravici. 

Prvky staveb byly odebrány v délkách přibližně 1 m s lokálním poškozením především 

od dřevokazného hmyzu (tab. 3.1). Pro dendrochronologické datování bylo u odebíraných 

prvků důležité zachovat běl z důvodu přesného datování (rok skácení) a to i v případě, kdy 

byla napadena dřevokazným hmyzem. Pro následné porovnání výsledků bylo vybráno pro 

jednotlivé analýzy, fyzikální a mechanické vlastnosti již dřevo bez vad (suky, trhliny) a pokud 

možno bez biologického napadení, které bylo kontrolováno vizuálně, čímž nebylo možné ve 

všech případech zaručit kvalitu vzorků bez účinku působení dřevokazného hmyzu.  

Výběr materiálu byl proveden tak, aby naměřené vlastnosti nejvíce odrážely pouze 

skutečné stárnutí materiálu (při dodržení normativních požadavků na jednotlivé experimentál-

ní zkoušky), které jsou výsledkem dlouhodobého působení mírného mechanického napětí      

v závislosti na funkci prvku ve stavbě a působení změn teploty a vlhkosti prostředí. Toho bylo 

dosaženo odstraněním povrchové vrstvy, tak aby následné odebírání normovaných vzorků pro 

měření převážně fyzikálních a mechanických vlastností bylo ze středové části, tedy především 

z jádrového dřeva. Tímto postupem byla vyloučena přítomnost bělového dřeva a částečně 

případná degradace dřevokazným hmyzem i abiotickými činiteli. Zkušební tělesa pro fyzikál-

ní a mechanické zkoušky byla vybírána dle ČSN 49 0123 a ČSN 49 0101.  
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Tab. 3.1: Původ, rozměry a geometrie odebraného materiálu 

VZOREK MATERIÁL - (Abies alba) PŘÍČNÝ ŘEZ 

PRŮŘEZ A 

POČET KU-

SŮ 

A 

stropní trámy hlavní budovy 

zámku Rychvald, datováno 

(1622/23) 

  

100 × 90 mm 

3 ks 

 

B 

 

krokve a obvodové zdi domu 

v Palkovicích čp. 691, dato-

váno (1775/1776) 

 

 

 

 

260 × 160 mm 

2 ks 

C 

trámy stropů a krovů dostup-

ných částí sýpky ve Velké 

Polomi , datováno 

(1801/1802) 

  

235 × 175 mm 

4 ks 

D 

prvky středověkého svobod-

ného dvora v Bernarticích čp. 

57, trámy krovu stájí datová-

ny (1810/1811) a prvky pen-

zionu datovány (1841+ a 

1852+) 

  

250 × 175 mm 

8 ks 

E 

stropní trámy hospodářské 

budovy zámku  Rychvald, 

datováno (po roce 1852+ a 

1853+) 

  
225 × 200 mm 

3 ks 

F 

referenční prvek – jedlový 

nezabudovaný trám             

(21. stol.) 

 

 

 

 

150 × 110 mm 

3 ks 
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4  Metody práce 

4.1  Metoda dendrochronologického datování 

Pro stanovení stáří dřeva byla použita metoda dendrochronologického datování, která vy-

užívá letokruhové analýzy k datování událostí [3]. Pro datování bylo použito standardních 

metod chronologie šířek letokruhů, popsaných v pracích [4, 5, 6].  

4.2  Metoda stanovení sorpčních vlastností dřeva 

Pro experimentální posouzení sorpčních vlastností starého dřeva byly sestrojeny 

sorpční izotermy pro všechny zkoumané druhy skupin dřeva při konstantní teplotě 20 
o
C. Pro 

vytvoření potřebné relativní vlhkosti vzduchu (φ) a tím získání rovnovážných bodů pro izo-

termu byla použita metoda využívající nasycené roztoky solí (ČSN EN ISO 12571) – MgCl2, 

Na2Cr2O7, NaCl, KCl, K2SO4. 

4.3  Metoda hodnocení struktury dřeva 

Pro sledování struktury dřeva zabudovaného v historických stavbách byla použita mi-

kroskopická technika a to skenovací elektronová mikroskopie. Mikroskopická technika 

umožnila prokázat, zda dřevo vykazuje strukturální změny, které by mohly souviset s dlouho-

dobým zabudováním dřeva v historické stavbě. 

4.4  Metoda chemické analýzy dřeva 

4.4.1 Stanovení uvolněných terpenů při dlouhodobém používání a termické ochraně 

dřeva 

Stanovení terpenů se provádělo metodou plynové chromatografie (GC) kombinované 

s hmotnostní spektroskopií (GC-MS). Identifikace jednotlivých látek byla provedena na zá-

kladě porovnání retenčních časů se standardy a pomocí hmotnostních spekter v knižnici 

NIST05. Množství jednotlivých látek bylo stanovené metodou kalibrační závislosti [7, 8]. 
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4.4.2  Analýza chemické změny jedlového dřeva během jeho stárnutí 

Extraktivní látky byly stanovené v Soxhletově aparatuře, směsí etanolu a toluenu pod-

le normy ASTM D 1107-96 (2007). Lignin byl stanovený dle normy ASTM D 1106-96 

(2007), celulóza podle Seiferta [9], holocelulóza dle Wisea et al. [10], hemicelulózy výpo-

čtem jako rozdíl holocelulózy a celulózy. 

4.5  Metoda měření mechanických vlastností dřeva 

Příprava zkušebních těles a samotné zkoušení pevnosti při daných způsobech zatížení 

byly v souladu s platnými normami. Experimentálně se zjišťovala mez pevnosti jedlového 

dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny (ČSN 49 0110), ve smyku rovnoběžně s vlákny (ČSN 49 

0118), v tahu rovnoběžně s vlákny (ČSN 49 0113) a ve statickém ohybu kolmo na vlákna 

(ČSN 49 0116). 

4.6  Metoda tepelné degradace dřeva v závislosti na věku 

Při experimentu byl použit zářič typové řady T-5 firmy Elektro Prag. Zářič měl tvar 

roviny zahnuté do mírného oblouku ve směru podélné osy tělesa. Samotné záření vydávala 

čelní stěna, zadní stěna a čelní hrana. Boční hrany zářiče pro jejich malý význam pro přenos 

záření byly při experimentu zanedbány.  
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5  Výsledky 

5.1  Dendrochronologické datování konstrukčních prvků  

Přehled všech datovaných prvků dřevěných konstrukcí z odebraných objektů rozděle-

ných do skupin A-E uvádí tab. 5.1. V tabulce jsou zaznamenána čísla prvků řazených do prů-

měrné chronologie daného objektu a skupiny, dále typ konstrukce a výsledné datování        

[11, 12, 13, 14, 15].  

Tab. 5.1: Přehled odebraných a datovaných vzorků skupiny A-E 

Vzorek Průměrná chronologie Číslo vzorku konstrukce 

 

Datování 

A S12rychvald-zamekAB1 

S1250 stropnice - žlábková profilace 1622/23 

S1252 stropnice - žlábková profilace 1622/23 

S1255 stropnice - žlábková profilace 1622/23 

B S30palkovice-cp_691AB 
S3014 obvodová zeď 1773+ 

S3015 krokev 1775/76 

C R68velka_polom-sypkaAB1 

R6851a2 horní vaznice  1801/02 

R6853 prahová vaznice  1774+ 

R6859 stropnice - profilace 1800/01 

R6860 stropnice - profilace 1791+ 

D S05a11bernartice-cp_57AB 

S0563a4 průvlak 1786+ 

S0565a6 stropnice, 3. od Z 1786+ 

S0571a2 sloupek 1808+ 

S1189 roubení podkroví 1841+ 

S1190 strop penzionu 1852+ 

S1191 strop penzionu 1852+ 

S1192 sloupek 1811 l 

S1193 roubení 1810/11 

E  S30rychvald-zamekAB3 

S3039 stropnice hospodářské budovy 1842+ 

S3040 stropnice hospodářské budovy 1852+ 

S3041 stropnice hospodářské budovy 1853+ 
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5.2  Porovnání hygroskopického chování dřeva historicky starého se dře-

vem referenčním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Sorpční izoterma s vyznačeným intervalem spolehlivosti průměrné hodnoty ve věkových ka-

tegoriích 17.stol a 21.stol. 

Sorpční izotermy historického dřeva a dřeva referenčního vykazují rozdíl při srovnání 

průměrných hodnot RVD (rovnovážné vlhkosti dřeva) v jednotlivých vlhkostních kategoriích 

RVV (relativních vlhkostech vzduchu). Při srovnatelném rozdělení výběrového souboru 

v rámci jedné věkové kategorie a přijatelné variabilitě a spolehlivosti sledované veličiny RVD 

by takový výsledek bylo možno charakterizovat jako velmi významný.  

Avšak s ohledem na rozložení četností RVD v rámci jedné RVV kategorie je efekt 

sorpce a desorpce minoritním v porovnání s celkovou variabilitou RVD způsobenou ostatními 

parametry, které nebyly součástí pozorování. Do těchto efektů, které zásadním způsobem 

ovlivňují výsledné hodnoty RVD, lze zařadit vliv biotických škůdců, růstové vady a přede-

vším nehomogenitu geometrie zejména s ohledem na odklon vláken. Dosažené výsledky zře-

telně demonstrují nutnost zohlednění vysoké variability vlastností dřeva, které mohou mít 

vzájemný synergický účinek zejména při hodnocení tak integrální vlastnosti dřeva, jakou je 

hygroskopicita. 
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5.3  Mikroskopická analýza dřeva 

Mikroskopická analýza byla provedená na radiálních a tangenciálních plochách zkou-

maného dřeva. Anatomická struktura šesti vzorků sledovaného dřeva vykazovala stejnou 

strukturu. Na štěpných plochách nebyly pozorované znaky, které by svědčily o tom, že by 

během cca 400 let došlo ke změnám. Nejvýznamnější změny ve struktuře radiálních a tangen-

ciálních ploch dřeva byly pozorovány na tvaru fraktur vláknitých buněk dřeva. Fraktury na 

vláknech probíhaly příčně anebo podélně, tvarově byly tupé anebo jehlicovité. U některých 

štěpných ploch se objevovalo více fraktur, u jiných ploch docházelo k oddělování vláken ve 

středních lamelách až primárních stěnách a fraktury se prakticky netvořily. Na sledovaných 

mikroskopických preparátech byly pozorované dvojtečky s funkční polohou torusu, tj. s toru-

sem umístěným ve středu dvojtečky. Jiné dvojtečky byly aspirované, tj. torus byl přisátý na 

porus, což způsobuje, že dvojtečka je nefunkční, nepropouští vodu z lumenu jednoho vlákna 

do druhého. 

 

 

Obr. 5.2: Ztenčeniny na radiálních plochách vláken  Obr. 5.3: Bradavičnatý povrch na vnitřní straně                        

dvojtečky 

 

 

Obr. 5.4: Aspirované dvojtečky                                       Obr. 5.5: Dřeňové paprsky na tang.řezu 
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5.4  Chemická analýza dřeva 

5.4.1 Výsledky množství terpenů při dlouhodobém používání a po termické ochraně 

dřeva 

Cílem analýzy bylo zjistit změny množství terpenů ve dřevě v závislosti na době jeho 

používání jako stavebního materiálu a vliv termické úpravy na snížení obsahu terpenů 

v jedlovém dřevě. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6: Teploty v sušárně a ve vzorcích při termické úpravě 60 °C a 120 °C 

Ve vzorcích byl zjištěn výskyt α-pinen, kamfen, β-pinen, α-felandren, cymen, limo-

nen, fenchol, borneol, tymol, myrtenal, verbenon. Největší množství terpenů se tedy uvolnilo 

z jedlového dřeva v prvních letech používání, později se rychlost uvolňování zpomalila 

z důvodu jejich nízkého zůstatkového množství. Uvedené výsledky jsou podobné, jako zjistili 

jiní autoři při skladování štěpků jehličnatého dřeva při různých vlhkostech, množství terpenů 

ve dřevě klesá časem exponenciálně. Teplota 60 °C způsobila pokles množství terpenů 

v čerstvém dřevě (vzorek F) o 62 %, teplota 120 °C o > 99 %.  
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5.5.2  Výsledky chemických změn jedlového dřeva během jeho stárnutí 

Při stárnutí dřeva v suchých podmínkách nenastávají ve dřevě výrazné změny ani 

v průběhu dlouhého období. Z analýz jedlového dřeva vyplývá, že k největším změnám do-

chází v případě extraktivních látek (4násobný nárůst) a hemicelulóz (pokles o 24%). Lignin je 

během stárnutí dřeva jeho nejstabilnější složkou. V jedlovém dřevě došlo v průběhu 390letého 

stárnutí k mírnému úbytku ligninu, pravděpodobně v důsledku oxidačních změn, které při jeho 

stanovení způsobily větší rozpustnost v kyselině. Dále byl pozorován významný faktor ovliv-

ňující pevnostní vlastnosti dřeva, a to polymerizační stupeň celulózy. Z výsledků vyplývá,     

že stárnutí dřeva v analyzovaných vzorcích nemělo vliv na změny krystalického podílu,           

z čehož plyne, že mechanické vlastnosti dřeva by se neměly výrazně měnit vlivem věku vzor-

ků ve sledovaném rozsahu (do 400 let).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7: Změny krystalinity celulózy ve vzorcích jedlového dřeva naměřené metodou infračervené 

spektroskopie (FT-IR) 
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5.5  Mechanické vlastnosti dřeva 

5.5.1  Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 

 Při zatížení tělesa v tlaku působí síla kolmo na plochu v ose tělesa a je orientovaná tak,   

že dochází ke stlačení tělesa ve směru zatížení (ve směru vláken), obr. 5.8. V tab. 5.2 jsou 

uvedeny průměrné hodnoty meze pevnosti v tlaku ve směru vláken spolu s dalšími statistic-

kými charakteristikami všech šesti výběrových souborů. Grafické znázornění výsledků meze 

pevnosti je na obr. 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8: Schéma rozměrů zkušebního tělesa pro zjišťování pevnosti v tlaku ve směru vláken 

 

Tab. 5.2: Základní statistické charakteristiky pevnosti jedlového dřeva v tlaku rovnoběžně 

s vlákny 

Soubor Počet  

měření 

Aritmetický 

průměr 

Std. dev. Std. err –95,00 % +95,00 % 

 N  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa] 

 167 45,3 10,3 0,8 43,7 46,9 

A 28 45,8 2,0 0,4 45,0 46,6 

B 26 48,4 2,7 0,5 47,3 49,5 

C 28 26,9 4,1 0,8 25,3 28,5 

D 29 57,6 5,2 1,0 55,6 59,6 

E 27 41,8 2,2 0,4 40,8 42,6 

F 29 50,8 3,5 0,6 49,5 52,1 
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Obr. 5.9: Pevnost v tlaku ve směru vláken jedlového dřeva jednotlivých výběrových souborů   

5.5.2  Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 

 Při zatížení tělesa v tahu působí síla kolmo na plochu v ose tělesa a je orientovaná tak, že do-

chází k roztahování tělesa ve směru zatížení (ve směru vláken), obr. 5.10. Výsledky pevnosti 

v tahu jsou uvedeny v tab. 5.3. Grafické znázornění výsledků meze pevnosti je na obr. 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.10: Schéma zkušebního tělesa pro zjišťování pevnosti v tahu ve směru vláken 
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Tab. 5.3: Základní statistické charakteristiky pevnosti jedlového dřeva v tahu rovnoběžně        

s vlákny 

Faktor Počet měření Průměr Std.dev. Std.err –95,00 % +95,00 % 

 N  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa] 

 154 64,7 25,4 2,04 60,6 68,7 

A 28 62,2 14,1 2,7 56,7 67,7 

B 23 68,0 24,8 5,2 57,3 78,7 

C 24 37,9 26,1 5,3 26,9 48,9 

D 26 74,5 26,81 5,3 63,7 85,3 

E 26 71,4 21,4 4,2 62,7 80,0 

F 27 72,2 21,4 4,1 63,9 80,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  5.11: Pevnost v tahu ve směru vláken jedlového dřeva u jednotlivých výběrových souborů 

 

5.5.3  Pevnost ve smyku 

        Při namáhání ve smyku působí síly proti sobě, ale jsou posunuté. Deformace tělesa se 

projevuje posunutím vrstev. Při zatížení ve smyku je potřebné kromě směru zohledňovat také 

rovinu porušení. Při smyku rovnoběžně s vlákny je to radiální, resp. tangenciální rovina. Pro-

tože v případě jedlového dřeva se nepotvrdil statisticky významný rozdíl mezi radiální 

a tangenciální rovinou [1, 16], byla zjišťována pevnost ve smyku rovnoběžně s vlákny, obr. 

5.12. Experimentální výsledky jsou uvedeny v tab. 5.4 a znázorněny také na obr. 5.13. 
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Obr. 5.12: Schematické znázornění zatížení ve smyku rovnoběžně s vlákny, a) radiální rovina, 

b) tangenciální rovina 

Tab. 5.4: Základní statistické charakteristiky pevnosti jedlového dřeva v tlaku rovnoběžně      

s vlákny 

Faktor Počet měření Průměr Std.dev. Std.err –95,00 % +95,00 % 

 N  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa] 

 169 7,01 0,98 0,075 6,86 7,16 

A 30 6,09 0,55 10 5,88 6,29 

B 28 7,29 0,87 0,16 6,95 7,62 

C 27 7,26 0,72 0,14 6,98 7,55 

D 28 7,54 1,01 0,19 7,14 7,93 

E 26 6,70 0,88 0,17 6,35 7,06 

F 30 7,24 1,05 0,19 6,85 7,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13: Pevnost ve smyku jedlového dřeva ve směru vláken jednotlivých výběrových souborů 
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5.5.4  Pevnost dřeva ve statickém ohybu 

 Namáhání v ohybu vzniká v průřezu tělesa zatíženého dvojicí sil působících v rovině pře-

cházející podélnou osou tělesa, obr. 5.14. Je to kombinace tahového a tlakového namáhání. 

Vzniklý ohybový moment způsobuje průhyb tělesa. Přibližně v jedné polovině průřezu vzniká 

tlak a ve druhé tah. Mezi těmito dvěma oblastmi namáhání je neutrální vrstva. Pokud jsou mo-

duly pružnosti v tlaku a v tahu stejné, neutrální osa je totožná s geometrickou osou tělesa. Do-

sažené výsledky meze pevnosti ve statickém ohybu jedlového dřeva všech šesti souborů jsou 

uvedeny v tab. 5.5 a na obr. 5.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.14: Zkušební těleso pro zjišťování pevnosti ve statickém ohybu kolmo na vlákna a) 

tangenciální směr, b) radiální směr 

 

Tab. 5.5: Základní statistické charakteristiky pevnosti jedlového dřeva ve statickém ohybu  

Faktor Počet měření Průměr Std.dev. Std.err –95,00 % +95,00 % 

 N  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa]  [MPa] 

 144 68,7 12,9 1,1 66,5 70,8 

A 21 66,2 5,9 1,3 63,4 68,9 

B 16 74,3 15,9 3,9 65,8 82,8 

C 29 74,4 12,2 2,2 69,8 79,1 

D 25 70,6 12,3 2, 5 65,5 75,7 

E 28 57,8 8,6 1,6 54,4 61,1 

F 25 70,7 13,7 2,7 65,0 76,4 
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Obr. 5.15: Pevnost v ohybu jedlového dřeva ve směru vláken jednotlivých výběrových soubo-

rů 

5.6  Vliv věku na tepelnou degradaci dřeva – vyhodnocení experimentu 

Sledovaným faktorem popisujícím vliv stáří jedlového dřeva na jeho tepelnou degra-

daci byl úbytek hmotnosti zkušebních vzorků, obr. 5.16 a 5.17. Tato veličina je však ovlivně-

na i dalšími faktory, jako je vlhkost, hustota dřeva, jeho kvalita, geometrický tvar apod.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.16: Krabicové grafy úbytků hmotnosti pro všechny věkové skupiny 
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Obr. 5.17: Závislost úbytku hmotnosti na čase pro skupiny A, B, D, E a F 

5.7  Synergické zhodnocení výsledků jednotlivých kapitol 

Proces stárnutí dřeva lze označit za velmi komplikovaný proces. Bez ohledu na 

vágnost definice stárnutí celková šíře této problematiky přesahuje jakoukoliv vědeckou práci. 

Tato práce se snaží objasnit proces stárnutí z hlediska tří základních pilířů: chemické stavby, 

morfologických změn na mikroskopické úrovni a mechanických vlastností s tematickým za-

měřením na obor stavebnictví. Na počátku práce byly vytipovány základní charakteristiky, 

které můžeme považovat za stěžejní pro určení a objasnění mechanických vlastností dřeva 

rozhodujících pro možné opětovné použití historického dřeva ve stavebním průmyslu.  

Zásadním poznatkem této práce je prokázání statisticky nevýznamného efektu stáří 

dřeva na mechanické vlastnosti dřeva. Z inženýrského hlediska lze s jistou mírou zobecnění 

konstatovat srovnatelnost kvalitativních rysů mechanických vlastností vyjádřených formou 

měrné pevnosti (měrná pevnost je v oboru dřevařství označována za kvalitativní parametr) jak 

u dřeva historického, tak dřeva čerstvě pokáceného (viz kapitola Výsledky: Mechanické 

vlastnosti dřeva). Tento závěr lze vysvětlit prokázaným zachováním morfologické stavby, 

která (v případě malého či zanedbatelného vlivu biotických škůdců) nenachází rozdíl mezi 

anatomickou stavbou historického či současného dřeva (viz kapitola Výsledky: Mikroskopic-

ká analýza dřeva).  Jelikož bylo prokázáno zachování makroskopické a mikroskopické stavby 

dřeva napříč sledovanými věkovými kategoriemi, bylo nutno hledat vysvětlení na chemické 

úrovni a posoudit, zda nedochází k významným kvantitativním či kvalitativním změnám, 
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zejména ve vztahu k hlavní stavební složce makromolekuly celulózy, která je určující pro 

mechanické vlastnosti dřeva.  

S ohledem na prokázanou degradaci hemicelulóz a pokles terpenů lze dřevo charakte-

rizovat jako biologický materiál, který procesem stárnutí samovolně a přirozeným způsobem 

zvyšuje svoji odolnost vůči biotickým škůdcům na základě snížení atraktivnosti vůči dřevo-

kaznému hmyzu (poklesem terpenů) a dřevokazným houbám (většina dřevokazných hub za-

číná svůj rozklad právě u hemicelulózové složky). Zde je nutné připomenout, že s ohledem na 

prokázaný výskyt dřevokazných hub v testovaném původně zabudovaném dřevě nelze na zá-

kladě získaných výsledků prokázat pokles hemicelulóz jako apriory důsledek působení času, 

ale je nutno předpokládat, že k poklesu hemicelulóz mohlo dojít v důsledku působení deteko-

vaných dřevokazných hub.  

Zcela zásadní pro sledované mechanické vlastnosti dřeva je prokázaný statisticky vý-

znamný nárůst krystalického podílu celulózy s narůstajícím věkem dřeva. Jelikož na pevnost-

ních vlastnostech se podílí právě krystalická celulóza, lze odvozovat, že s přibývajícím věkem 

má dřevo na chemické úrovni vlivem nárůstu podílu krystalické celulózy vyšší pevnost, než je 

tomu u dřeva čerstvě pokáceného. Fakt, že absolutní hodnoty pevnosti pro jednotlivé způsoby 

a směry zatížení nejsou srovnatelné v závislosti na věku, není v rozporu s předchozí větou,   

ale poukazuje na vliv biotických škůdců prokázaných zejména v části Výsledky: Mikrosko-

pická analýza dřeva, a z části detekované i v kapitole Výsledky: Chemická analýza. 

Mechanické vlastnosti musely být s ohledem na tento nezanedbatelný vliv biotických 

škůdců a rovněž s ohledem na omezený počet vzorků, který se promítá zejména ve vysoké 

variabilitě sledovaných vlastností, vyjádřeny v normované podobě měrné pevnosti, která re-

dukuje vliv hustoty, jež je prokazatelně nejdůležitějším parametrem ve vztahu k mechanic-

kým vlastnostem dřeva.  

Výsledky této práce jednoznačně prokázaly srovnatelnost mezi historickým a součas-

ným dřevem jedle používaným v dřevěných konstrukcích na bázi mechanických vlastností jak 

na makroskopické, mikroskopické, tak chemické úrovni. Pro inženýrskou stavební praxi vy-

plývá z této práce rovněž závěr extrémní důležitosti identifikace zabudovaného dřeva napade-

ného biotickými škůdci (zejména dřevokazným hmyzem a houbami), kteří jsou převažujícím 

důvodem degradace dřeva a následné ztráty jeho požadovaných mechanických vlastností. 
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6  Závěr a aplikace výsledků v praxi 

6.1  Závěr 

V předložené disertační práci jsou v praktické části provedeny experimentální analýzy 

cíleně zaměřené na srovnání historicky starého dřeva a dřeva současného z pohledu jeho 

struktury a vlastností. Pro experimentální měření bylo vybráno jedlové dřevo (Abies alba) 

získané z konstrukcí historických objektů z oblasti Beskyd. Práce je rozdělena na dvě vý-

zkumné části, přičemž první část analyzuje strukturu, chemické složení, sorpční a vybrané 

mechanické vlastnosti dřeva, které prošlo procesem stárnutí. Druhá část analyzuje strukturu     

a uvedené vlastnosti dřeva při tepelném zatížení. Práce ověřuje, zda technické vlastnosti          

a struktura starého dřeva splňují požadavky pro druhotné použití tohoto materiálu v historic-

kých stavbách. 

Dosažené výsledky jsou shrnuty do následujících podkapitol:   

6.1.1  Dendrochronologie 

Vzorky pro dendrochronologické datování byly odebrány ze stropů a krovů dostup-

ných částí historických objektů zámku Rychvald (vzorek A) a jeho hospodářské budovy (vzo-

rek E). Dále domu v Palkovicích (vzorek B) a domu v Bernarticích (vzorek D). Vzorky sku-

piny C byly odebrány ze sýpky ve Velké Polomi. Jednalo se o stropnice, krokve, vaznice, 

průvlaky, sloupky, roubení a obvodové zdi. Detailní popis vzorků s uvedenou průměrnou 

chronologií a značením je uveden v tab. 5.1.  

6.1.2  Sorpční vlastnosti dřeva 

Pro sorpční analýzu nebyl vybrán reprezentativní soubor těles, zajišťující přijatelné 

chyby sledované veličiny. Všechny výběrové soubory byly testovány na normalitu rozdělení 

hodnot na základě Shapiro-Wilkova testu, přičemž většina souborů nevyhověla. U souborů, 

které nevyhověly testu normality, byla provedena Box-Coxova transformace. Uváděné cha-

rakteristiky polohy (aritmetický průměr) a variability (variační koeficient) jsou tedy reprezen-

tativní odhady. Pro další návrh experimentu je nutné zaručit dostatečný počet vzorků a rozfá-
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zovat experiment tak, aby byly eliminovány nežádoucí efekty, jako účinek biotických činitelů 

a růstové vady dřeva.   

6.1.3  Mikroskopická analýza 

Mikroskopická analýza dřeva byla provedena na 6 vzorcích, které byly vymanipulovány z 

dřevěných konstrukčních prvků zabudovaných v historických stavbách po různou dobu. Vý-

sledky analýzy lze shrnout do následujících závěrů:  

 Mikroskopické znaky vzorků dřeva jednoznačně prokázaly, že vzorky A, B, C, E a F 

odpovídaly jedlovému dřevu (Abies alba).  

 Nejvýznamnější změny na struktuře radiálních a tangenciálních ploch dřeva byly po-

zorovány na tvaru fraktur vláknitých buněk dřeva. Morfologie těchto fraktur je ale 

ovlivněna rozdílnými vlastnostmi jarního a letního dřeva, juvenilního a staršího dřeva 

a taktéž degradací dřeva dřevokaznými houbami. Vliv hub byl detegován přítomností 

hyf v analyzovaném dřevě.  

 Morfologie dvojteček se dobou expozice dřeva v historické stavbě neměnila. Rozdíly, 

které byly zjištěny mezi jednotlivými vzorky, resp. polohami analyzovaných preparátů 

(aspirace, odtrhávání torusu), přisuzujeme jednak poloze (zralé, resp. bělové dřevo 

stromu) a rovněž preparační technice, která uvedené artefakty vytvořila.  

 Největší vliv na morfologii buněčných elementů dřeva na analyzovaných vzorcích mě-

la přítomnost a činnost hub.  

6.1.4  Chemická analýza 

6.1.4.1  Uvolňování terpenů během stárnutí a termické úpravy dřeva 

Terpeny, které mohou sloužit jako atraktanty pro dřevokazný hmyz, jsou v průběhu 

dlouhodobého používání uvolňované do prostředí a jejich množství ve dřevě klesá, což může 

být příčinou vyšší odolnosti starších dřevěných konstrukcí vůči některým druhům škůdců. 

Termická ochrana dřeva urychluje uvolňování terpenů. Teplota 60 °C způsobila pokles množ-

ství terpenů v čerstvém dřevě (vzorek F) o 62 %, teplota 120 °C o > 99 %. Při teplotě 60 °C 

mělo jedlové dřevo po 10 hodinách přibližně tolik terpenů, jako termicky neupravené dřevo 

staré 150 let. Při termickém působení při teplotě 120 °C klesá množství terpenů na minimální 

koncentrace (0,7-1,1 mg.kg
-1

).  
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6.1.4.2  Chemické změny dřeva v průběhu stárnutí 

V jedlovém dřevě, které bylo používáno ve formě trámů v průběhu 390 let, nastaly 

změny v chemickém složení. Množství extraktivních látek vzrostlo ve srovnání se současným 

dřevem čtyřnásobně, množství celulózy o 13 %. Mírně pokleslo množství ligninu (o 4 %) 

a holocelulózy (o 4 %). Největší úbytek byl zjištěn v případě hemicelulóz (24 %), které jsou 

nejlabilnější složkou jedlového dřeva při jeho stárnutí. Z hemicelulóz se v jedlovém dřevě 

vyskytuje arabinoglucoronoxylan, který je ve srovnání s galaktoglucomananem méně odolný 

vůči stárnutí. V celulóze nebyly pozorovány významné změny, co se týká hodnot průměrného 

polymerizačního stupně ani polydisperzity, poklesly však hodnoty průměrného polymerizač-

ního stupně hemicelulóz, a to o 31 % (ve frakci extrahované 5% KOH) a o 41 % (ve frakci 

extrahované 24% KOH). V ligninu byla pozorována kondenzace a hodnoty molových hmot-

ností vzrostly ve srovnání se současným jedlovým dřevem na téměř dvojnásobek. 

6.1.5  Hodnocení pevnosti různě starého dřeva 

 Na základě pevnosti při různých způsobech zatížení jsme hodnotili kvalitu šesti souborů 

jedlového dřeva, které bylo odebráno ze stavebních objektů pocházejících ze 17. až po 21. 

století. Pokud dřevo přirozeným stárnutím ztrácí na kvalitě, pak by mělo platit, že čím starší 

dřevo, tím nižší pevnost. V takovém případě by uspořádání souborů podle hodnot pevnosti od 

nejnižší po nejvyšší mělo být v následovném pořadí: 

                                            A  B  C  D  E  F 

Skutečné pořadí souborů bylo následovné: 

                                           C  E  A  B  F   D  – tlak 

                                           C  (A  B  E  F   D)  – tah 

                                           (A < E) < (B  C  D  F)  – smyk 

 

 

                                                  E < A, B, C, D, F       

                                                  A < B, C,                       

                                                  D  F  C  B. 

 

 Při každém zatížení jsme dostali jiné pořadí. Tedy pořadí souborů podle pevnosti nebylo 

určováno stářím dřeva, ale jinými faktory – hustotou dřeva a degradací dřeva biotickými čini-

teli (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz). 

ohyb 
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 Jako nejslabší soubor se nejčastěji ukazoval soubor C a po něm soubor E, a to hlavně 

v důsledku napadení dřeva těchto souborů tesaříkem. Experimentální výsledky tedy potvrdily, 

že na pevnost dřeva, a tím ani na jeho trvanlivost nemá významný vliv přirozené stárnutí dře-

va, nýbrž sekundární působení biotických činitelů. To může mít různou intenzitu jak u starého 

dřeva, tak i u dřeva mladšího. Záleží na podmínkách, kde se dřevo nacházelo.   

S ohledem na tuto skutečnost, počet vzorků a vysokou variabilitu vlastností daných 

velmi často různorodými podmínkami původu testovaných vzorků bylo nutné vyloučit vliv 

hustoty, která ovlivňovala jednotlivé věkové kategorie nerovnoměrně. Z tohoto důvodu byla 

použita měrná pevnost jako kvalitativní míra pevnosti zohledňující různou hustotu vzorků 

v jednotlivých věkových kategoriích. S ohledem na tento fakt doporučuje autor pro budoucí 

výzkum v této oblasti homogenizovat výběrový soubor hustoty mezi jednotlivými věkovými 

kategoriemi vyloučením vad způsobených biotickou a neporovnatelnou abiotickou degradací, 

spolu s dostatečným navýšením počtu vzorků v tomto výběrovém souboru pro dosažení přija-

telné odchylky od střední hodnoty. Normalizací hodnot pevností a jejich transformací na měr-

nou pevnost je možné konstatovat, že mechanické vlastnosti zůstaly v procesu stárnutí zacho-

vány. 

 Na základě dosažených výsledků je možné tvrdit, že dřevo ze starých staveb je možné 

opětovně použít při rekonstrukci dřevěných konstrukčních prvků historických budov, pokud 

není napadené dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem. Proto je nutné takové 

dřevo pečlivě vybírat.  

 

6.1.6  Tepelná degradace dřeva  

 Závěrem je možné konstatovat, že uvedená metoda tepelného zatěžování je dostatečně 

citlivá a že poměrně dobře odhaluje rozdíly jednotlivých skupin na proces termické degradace 

dřeva. Uvedené poznatky jsou popsány i ve více odborných pracích. Je tedy možné konstavat, 

že vliv věku dřeva není významný pro průběh termické degradace podle sledované metody. 

Jinými slovy věk neovlivňuje tepelnou degradaci dřeva z pohledu rozsahu a účinku. Větší vliv 

na sledované kritérium má hustota testovaného dřeva, případně mykologické nebo jiné biotic-

ké poškození dřeva. Za předpokladu, že je dřevo z historických objektů bez známek napadení, 

ať už dřevokazným hmyzem, nebo houbami, odolává vysokým teplotám stejně jako dřevo 

novodobé.  
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6.2  Aplikace výsledků v praxi 

Výzkumná činnost byla zaměřena na zhodnocení starého dřeva z pohledu jeho struktu-

ry a vybranných fyzikálních a mechanických vlastností. Výsledky provedených analýz na 

mikroskopické a chemické úrovni potvrdily, že dřevo historicky staré má shodnou strukturu 

jako dřevo recentní, bez známek anomálií, které by byly možné připisovat právě procesu stár-

nutí. Z pohledu chemického složení bylo prokázáno, že dřevo historicky staré má nižší obsah 

hemicelulóz, což pozitivně ovlivňuje sorpční vlastnosti dřeva.  

Naopak procentický nárůst se potvrdil u hlavní složky dřeva, celulózy, což úzce souvi-

sí s poklesem hemicelulóz, a tím zachováním pevnostních vlastností dřeva starého ve srovnání 

se dřevem referenčním. Terpeny, které byly považovány za atraktanty pro dřevokazný hmyz, 

jsou v procesu stárnutí uvolňovány, což vede k vyšší odolnosti historicky starých dřevěných 

konstrukcí vůči dřevokaznému hmyzu. Práce byla dále zaměřena na simulaci vyšších teplot, 

kterým bylo vystaveno jak dřevo staré, tak i referenční. Horký vzduch o maximální teplotě 

120 
o
C definoval podmínky prostředí během horkovzdušné sanace. Experimentální měření 

potvrdila, že z pohledu chemického složení dřeva uvedené tepelné zatížení urychluje uvolňo-

vání terpenů, a to o více jak 99 %. Je tedy možné sanaci horkým vzduchem považovat za ter-

mickou ochranu dřeva vůči potencionálnímu napadení dřevokazným hmyzem, ale také za 

sterilizační metodu již vzniklého biotického napadení.  

V rámci práce byla dále řešena otázka velmi významná pro praxi, a to monitorování 

stavu historických a památkově chráněných krovových konstrukcí. Destruktivní metody jsou 

u těchto objektů zcela vyloučeny a mnohé nedestruktivní metody nedokáží sofistikovaně od-

halit přesný rozsah poškození dané konstrukce. V rámci vyvíjení metody horkovzdušné sana-

ce se práce zaměřuje i na tyto otázky. V rámci experimentálního měření byly získány výsled-

ky z měření na dvou nedestruktivních zařízeních využívajících moderní techniky a tyto vý-

sledky byly srovnány s destruktivní metodou. Měření byla prováděna na vzorcích o velikosti 

150 × 100 × 25 mm, které byly nainfikovány larvami tesaříka krovového. Výsledky metod 

jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 
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Nedestruktivní metody detekce poškození biologických struktur pomocí CT (computed 

tomography) 

Snímání objektů probíhalo na lékařském multidetektorovém CT přístroji (VCT 64 

LightSpeed), obr. 6.1, od firmy General Electric USA. Zařízení disponuje keramickým detek-

torem 64 řad /0,625 x 64 - 40 mm/ s napětím 80-140 kV a proudem 10-800 mA. Zdrojem 

RTG záření je rentgenová lampa (vznik RTG záření). Rotační čas CT zařízení je 0,35-1 

sekund a tloušťka řezu 0,625 - 5 mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 6.1: Multidetektorový CT přístroj VCT 64 LightSpeed 

Vzorky napadené dřevokazným hmyzem, konkrétně tesaříkem krovovým (Hylotrupes 

Bajulus L.), byly uloženy na pojízdný stůl, kde docházelo ke snímání zájmových oblastí za 

současného kontinuálního pohybu objektu snímaného CT zařízením, obr. 6.1. RTG (ionizují-

cí) záření procházelo vyšetřovaným objektem (vzorek C1) a na základě různých hustot objek-

tu docházelo k částečnému pohlcování záření, toto oslabené záření dopadalo na druhé straně 

na soustavu detektorů (registrace oslabeného záření). Měření se provádělo okolo celého ob-

vodu výšky objektu, přičemž každé měření mělo číslo odpovídající intenzitě dopadlého osla-

beného záření, místu registrace a úhlu, pod kterým bylo měření realizováno. Celý soubor mě-

ření byl podroben filtrovaným zpětným projekcím a adaptivní statistické iterativní rekon-

strukci za vzniku tomografického obrazu jako výstupu obrazové informace v DICOM formá-

tu, obr. 6.2.  
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       Snímky vzorků C1 (CT computed tomography) 

         

          

Obr. 6.2: Tomografické obrazy vzorků dřeva napadeného dřevokazným hmyzem z CT zařízení 

Nedestruktivní metody detekce poškození biologických struktur pomocí rentgenového 

záření (RTG) 

Rentgenové pracoviště, se skládá z rentgenového přístroje, pracovní stanice, senzoru 

rentgenového záření a řídicí stanice v transportním kufru, obr. 6.3, který obsahuje speciální 

notebook se softwarem pro rychlý náhled RTG snímků, nabíjecí modul pro snímací senzor       

a WiFi router pro komunikaci s RTG senzorem a pracovní stanicí. 
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Obr. 6.3: Senzor rentgenového záření a rentgenový přístroj (0,32 ÷ 100 mAs, 0 ÷ 40 kV) 

 

Vzorek byl podroben experimentálnímu měření 3x, a to přibližně po 30 vteřinách. Pro 

RTG snímání napadeného dřeva (vzorek C1) byly zvoleny expoziční parametry napětí anoda-

katoda 40 kV a energie ozáření 12,5 až 50 mAs. Vzorek byl umístěn před senzor rentgenové-

ho záření, přibližně 35 cm od rentgenového přístroje. Na počítači, který je součástí transport-

ního kufru, je nainstalován software (firma FOMEI a.s) pro rychlé zobrazení a základní úpra-

vu RTG snímků, obr. 6.4.  

 

          Snímky vzorků C1 (RTG záření) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 6.4: Měřený vzorek a RTG snímky s patrným biotickým napadením larvami tesaříka     

krovového 
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Destruktivní metoda štípání dřeva napadeného tesaříkem krovovým 

Vyhodnocení napadení dřevokazným hmyzem je destruktivně prováděno štípáním 

vzorků a analýzou počtu a stavu nalezených larev. Zaznamená se počet mrtvých a umírajících 

larev, počet živých larev a počet nenalezených larev. Pokud jsou pochybnosti, zda jsou nale-

zené larvy živé nebo umírající, pak se tyto larvy vloží do neošetřených zkušebních těles         

a uloží se na 2 týdny do zkušební místnosti. Larvy, které se po této době nezahlodaly, se hod-

notí jako mrtvé.  

Vzorek C1 byl nejdříve příčně rozdělen na dvě užší tělesa o rozměrech cca 150 x 50 x 

25 mm z důvodu suku o průměru 30 mm v ploše tělesa. Pak se ve štípání pokračovalo. 

Nejdříve byla polovina bez suku rozdělena na plátky. Už zde byly v chodbičkách některé lar-

vy nalezeny. Plátky se pak dělily opatrně nožem a pomocí sekáčku na menší kousky a hledaly 

se další larvy. Podobně se pokračovalo i s druhou částí vzorku, který obsahoval suk. Doku-

mentace je uvedena na obr. 6.5.  

 

        Snímky vzorků C1 (destruktivní metoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5: Dokumentace postupu štípání vzorků a analýza stavu larev  
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Pro praktické účely zkoumání stavu prvků historických objektů, zda jsou a v jakém 

rozsahu napadeny dřevokazným hmyzem, má největší uplatnění RTG záření. Destruktivní 

metoda a zkoumání stavu CT technikou je pro praktické účely zcela nevyhovující. Firma 

Thermo Sanace, s.r.o., je majitelem technického zařízení i softwaru RTG techniky. Úzce spo-

lupracuje s ústavem teoretické a experimentální techniky VUT v Brně a s firmou FOMEI, a.s., 

na zlepšení techniky monitorování a získání co nejkvalitnějšího obrazu pro materiál, jakým je 

dřevo.  

Vyvíjí program pro vytvoření přepočtového obrazu RTG snímku, který dle statistické-

ho zhodnocení v barevné škále zobrazí rozsah napadení, obr. 6.6. Cíleně vylepšuje jak zaříze-

ní, tak zejména metodiku práce s tímto systémem pro co nejlepší monitorování rozsahu po-

škození historických a památkově chráněných objektů, a to zejména krovové konstrukce. 

Uvedené experimentální práce povedou k nedestruktivnímu, velmi přesnému a rychlému 

zhodnocení stavu konstrukce z hlediska biotického poškození, ale i z hlediska kvality prove-

dené předcházející sanace pomocí horkého vzduchu. Výzkumné práce vedou ke zkvalitnění 

procesu sanace a celkově k posunu vývoje v nedestruktivních metodách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 6.6: Vzorek dřeva snímaný RTG technikou s přepočtovým obrazem RTG snímku a histo-

gramem 
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