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Dřevo

● Chemická stavba dřeva
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Dřevo
● Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. 

Vzniká v rostlinách z meristémových buněk.
● Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů 

biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají 
po celou dobu své historie.

● Nejdříve se dřevo využívalo jako palivo. Později bylo používáno ke 
konstrukci domů, nářadí, nábytku, k výrobě papíru, atd.
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Dřevo
● Dřeva různých dřevin mají velmi podobné prvkové složení.

– C: 49,5 %
– O: 44,2 %
– H: 6,3 %

● Kromě těchto prvků je ve dřevě přítomen dusík (0,1-1 %) a anorganické 
prvky, které tvoří hlavní složku popela.

● Dřevo je tvořeno hlavně makromolekulárními látkami (90-98 %).
– Celulóza (40-50 %)
– Hemicelulózy (20-30 %)

– Lignin (20-30 %)
● Zbytek tvoří nízkomolekulární látky, které lze ze dřeva extrahovat.

– Organické látky (1-3 %)
– Anorganické látky (0,1-0,5 %)
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Celulóza
● Hlavní stavební látka rostlin.
● Nejrozšířenější biopolymer na Zemi.
● Tvoří ji nerozvětvené glukózové řetězce. Je zcela nerozpustná ve vodě.
● Průměrný polymerační stupeň se pohybuje v intervalu 8000-10 000.
● Délka řetězce může dosáhnout až 0,01 mm.
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Celulóza
● V celulóze rozlišujeme krystalické a amorfní oblasti. V krystalických 

oblastech jsou řetězce navzájem vázány sekundárními vazbami, jedná se 
hlavně o inter- a intramolekulární vodíkové můstky.

● V amorfních oblastech celulózových vláken dochází k absorpci vody. 
Molekuly vody se v první fází váží na volné hydroxylové skupiny pomocí 
vodíkových můstků. Další molekuly vody vytvářejí vodíkové můstky s již 
vázanými molekulami vody.

● Sorpční schopnost celulózy se významně podílí na botnání dřeva.
● Makromolekulární celulóza se nerozpouští v běžných rozpouštědlech. 

Působením silných kyselin a zásad podléhá hydrolýze, čímž se snižuje její 
polymerační stupeň.

● Podílí se z 40-50 % na hmotnosti dřeva.
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Hemicelulózy
● Skupina lineárních polysacharidů s krátkými postranními řetězci. Jejich 

průměrný polymerační stupeň je 150.
● Mají nižší molekulovou hmotnost a menší chemickou odolnost než celulóza.
● Převládají u nich amorfní oblasti.
● Dřevo obsahuje asi 20-30 % hemicelulóz. V listnatých dřevinách je jejich 

obsah vyšší.
● Hemicelulózy spojují celulózová vlákna v rostlinné buňce.
● Celulóza a hemicelulózy patří mezi polysacharidy a souhrnně je označujeme 

jako holocelulózu.
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Rostlinná buňka
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Lignin
● Zabezpečuje zdřevnatění (lignifikaci) buněčných stěn.
● Tvoří 20-30 % hmotnosti dřeva, v jehličnatých dřevinách je jeho obsah vyšší.
● Základní jednotkou je fenylpropan, který je různě substituován na 

benzenovém jádře (červeně) i v bočním řetězci (modře).
● Amorfní polymer trojrozměrné struktury. Jeho struktura není přesně známa. 

Předpokládá se, že se 70-130 jednotek spojuje ve větší podjednotku 
a makromolekula ligninu se skládá až z 500 podjednotek.

OR

R1 R2
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Lignin
● Lignin nevytváří ve dřevě přesně ohraničený útvar.
● Při biosyntéze pravděpodobně dochází k jeho migraci do oblastí tvořených 

celulózou a hemicelulózou, kde teprve dochází ke tvorbě makromolekuly 
ligninu.

● Lignin je tedy rozložený napříč buněčnou stěnou mezi vlákny celulózy.
● Lignin zvyšuje tlakovou pevnost dřeva, odolnost buněčných stěn vůči 

mikroorganizmům.
● Omezuje průnik vody přes buněčné stěny, protože je hydrofobní.
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Další složky dřeva
● Nejsou obvykle součástí buněčných stěn.
● Lze je ze dřeva extrahovat.
● Jejich složení a množství je specifické pro jednotlivé typy dřevin, jejich stáří 

a výskyt.
● Anorganické látky (0,5-1 %)

– soli Ca, K, Mg, Na, Mn, atd.
● Organické látky

– sacharidy
● polysacharidy – škrob, pektiny
● oligosacharidy
● monosacharidy – galaktóza, arabinóza

– terpenoidy
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Další složky dřeva
● Organické látky

– fenolické látky
● třísloviny (taniny)
● flavonoidy
● chinony
● lignany

– alkaloidy
– acyklické kyseliny
– alkoholy
– bílkoviny
– tuky
– vosky
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