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ÚVOD
Smyslem introdukce nepůvodních druhů do lesních porostů je pře-
devším zvýšení ekonomického zisku z lesních majetků, a to zvýšením 
objemové produkce nebo produkcí dřeva určitých vlastností (Novot-
ný, Beran 2008). Přes negativní postoj některých zájmových skupin 
je nezpochybnitelným faktem vysoký produkční potenciál vybraných 
nepůvodních druhů, kterým výrazně převyšují druhy domácí (Remeš 
et al. 2010). Jejich přínos často také spočívá ve vyšší schopnosti odo-
lávat působení nepříznivých faktorů tam, kde domácí druhy ustoupily 
(Beran 2006). Nezanedbatelná je i meliorační funkce některých intro-
dukovaných dřevin (Podrázský, Remeš 2009).

Líska turecká (Corylus colurna L.) je strom dosahující výšky až 
20  m. Oblastmi jejího původního rozšíření je  jihovýchodní Evropa, 
Kavkaz,  Malá Asie, Írán a  Himaláj (Hejný, Slavík 2003). Přes pře-
hlíživý postoj českého lesnictví je v zemích svého původního rozšíře-
ní líska turecká běžně hospodářsky využívanou dřevinou (Němec et 
al. 2005). Svou stavbou se dřevo lísky turecké řadí mezi roztroušeně 
pórovité dřeviny (Greguss 1959). Dřevo je hodnoceno jako středně 
těžké až středně tvrdé. Dobře se opracovává (Wagenführ 2004). Je 
však málo trvanlivé (Němec et al. 2005). Těžiště jeho využití je přede-
vším v nábytkářství (Kavina 1932). 

Při hodnocení kvality dřeva patří k  základním fyzikálním vlastnos-
tem kromě hustoty především sesychání. Sesycháním dřeva rozumíme 
zmenšování rozměrů v důsledku snížení jeho vlhkosti pod mez hyg-
roskopicity (Požgaj et al. 1997; Kollmann 1951). Rozměrové změny 
spojené s kolísáním vlhkosti jsou důležitou informací pro dřevozpra-
cující průmysl a jsou stále předmětem zájmu výzkumu (Perstorper 

et al. 2001). Zásadním způsobem ovlivňují zpracování, využití jednot-
livých druhů dřev a dokonce i vlastnosti dřevařských výrobků (Böhm 
2009).

Sesychání dřeva je vlastností podléhající značné anizotropii. Lze tedy 
vysledovat rozdíly v sesychání v jednotlivých anatomických směrech. 
Nejvyšších hodnot dosahuje sesychání v tangenciálním směru, v radi-
álním směru je pak přibližně o polovinu menší. V podélném směru je 
téměř zanedbatelné (Simpson, TenWolde 1999; Bosshard 1974).

Kromě anizotropního chování podléhá sesychání dřeva i  značné 
variabilitě, přičemž variabilita v kmeni bývá často větší než variabi-
lita v rámci stanovišť nebo jednotlivých klonů (Nocetti et al. 2010). 
Prokazatelný vliv jak vertikální, tak i horizontální polohy v kmeni na 
sesychání uvádí Kord et al. (2010) nebo Kärki (2001). 

Prvotním kvalitativním parametrem, kterým je možné dřevo jako 
materiál charakterizovat, je hustota dřeva. To je dáno především závis-
lostí většiny fyzikálních a mechanických vlastností dřeva na hustotě 
(Niemz 1993). Hodnota hustoty je tak často využívána pro prvotní 
odhad dalších charakteristik dřeva. Závislost mezi hustotou a sesychá-
ním potvrzuje Mottonen, Luostarinen (2006) nebo Pliura et al. 
(2005).

V  současné době nejsou k  dispozici studie řešící vlastnosti dřeva 
a  jejich proměnlivost u  lísky turecké, pocházejícího z našich lokalit. 
Chybí tak obecné povědomí o vlastnostech jejího dřeva a údaje pro 
zpracovatelský průmysl. Cílem tohoto článku je stanovit velikost sesy-
chání dřeva lísky turecké z České republiky, zhodnotit jeho proměnli-
vost v závislosti na vertikální a horizontální poloze v kmeni a posou-
dit, nakolik je sesychání ovlivňováno hustotou.
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ABSTRACT

Turkish hazel (Corylus colurna L.) is an introduced tree species in the Czech Republic. Very little information is available on wood quality of 
that species in our country currently. � e aim of this study was to analyse shrinkage of Turkish hazel wood and its within-stem variation. An 
impact of wood density on shrinkage value was also assessed. � e used sample trees came entirely from the Czech Republic area. Shrinkage in 
tangential and radial direction and volumetric shrinkage were examined following the Czech national standards. Mean values for tangential 
shrinkage, radial shrinkage and volumetric shrinkage were 8.4 %, 4.7 % and 13.2 % respectively. Compared to native areas, obtained results di� er 
only slightly. Our results also indicate that shrinkage of Turkish hazel wood is bigger in upper parts of the stem. No explicit trend was found for 
horizontal variability in shrinkage. Shrinkage of Turkish hazel wood correlated with the wood density very little.
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MATERIÁL A METODIKA
Zkušební materiál hodnocený v  tomto článku pochází výhradně 
z České republiky. Tři vzorníky lísky turecké byly pokáceny za účelem 
posouzení vybraných mechanických a  fyzikálních vlastností dřeva. 
Vzhledem k  tomu, že líska turecká se v  lesních porostech prakticky 
nevyskytuje, bylo nezbytné pro zkoušky na vlastnosti dřeva použít 
stromy z nelesních půd. Jednalo se o plošně rozsáhlejší skupinu dřevin 
s  uzavřeným zápojem, nacházející se v  přírodní lesní oblasti (PLO) 
číslo 17, v nadmořské výšce přibližně 280 m. n. m. Bližší popis lokality 
uvádí Janoušek, Zeidler (2010). Tato skutečnost vedla k  tomu, že 
kmeny byly přirozeně vyvětvené do poměrně velké výšky. Hlavním 
kritériem výběru stromů vhodných pro posouzení vlastností dřeva 
byla zejména tvárnost kmene a dále pak nepřítomnost dalších růsto-
vých nepravidelností a viditelných vad.

Výčetní tloušťka stromů se pohyboval od 23,5 cm do 29 cm, výška 
stromů se nacházela v rozmezí 15,5 až 18,4 m. V závislosti na vzorníku 
výška nasazení první živé větve kolísala od 5,3 m do 8,7 m. Věk stro-
mů, stanovený na základě počtu letokruhů na pařezu, se pohyboval 
v rozmezí od 34 do 41 let.

Pro posouzení vertikální variability hodnocených vlastností byly 
po smýcení z  každého vzorníku odebrány 4 sekce, a  to směrem od 
báze kmene ke koruně. Délka každé sekce byla 1 m. Ze sekcí byly na 
pásové pile vyříznuty středové fošny o tloušťce přibližně 6 cm, které 
byly pod přístřeškem ponechány přirozenému vysychání. Smyslem 
této operace bylo snížení vlhkosti dřeva na hodnotu, která umožňuje 
výrobu zkušebních těles. Středové fošny byly dále podélně rozřezány 
směrem od dřeně ke kůře na přířezy, které sloužily jako základ pro 
přípravu zkušebních těles. Tento způsob výroby umožnil sledování 
variability vlastností v kmeni v radiálním směru (Janoušek, Zeidler 
2010; Sondereger et al. 2008; Gryc, Horáček 2007). Po konečných 
rozměrových úpravách byla získána zkušební tělesa 20 x 20 x 30 mm 
(obr. 1). 

Tato tělesa byla využita pro vyhodnocení základních fyzikálních 
a mechanických vlastností dřeva lísky turecké, a to na hustotu, sesy-
chání, tvrdost a pevnost v tlaku. 

Pro stanovení sesychání, prezentované v  tomto článku, bylo použito 
celkem 365 těles. Při přípravě zkušebních těles bylo postupováno pod-
le normy ČSN 49 0101. Při řezání a výběru zkušebních těles byl, kro-
mě absence vad, kladen důraz zejména na orientaci letokruhů k hra-
ně tělesa, a tedy na jednoznačně de� novanou radiální a tangenciální 
plochu.

Pro vyhodnocení sesychání byla použita norma ČSN 49 0128. Hodno-
ceno bylo maximální sesychání (β) v tangenciálním směru, radiálním 
směru a objemové sesychání podle vzorce:
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kde:
lmax jsou rozměry zkušebního tělesa [mm] v příslušném směru při vlh-

kosti vyšší než mez hygroskopicity
lmin jsou rozměry zkušebního tělesa [mm] v příslušném směru v abso-

lutně suchém stavu

Pro objemové sesychání byly analogicky použity místo rozměrových 
změn při dané vlhkosti změny objemu zkušebních těles. Pro dosažení 
maximálního rozměru byla zkušební tělesa máčena v destilované vodě 
do ustálení rozměrů. Pro dosažení absolutně suchého stavu byla zku-
šební tělesa sušena při teplotě 103 ± 2 °C do ustálení hmotnosti.

Pro posouzení závislosti sesychání na hustotě byla u použitých zku-
šebních těles stanovena i hustota dřeva. Hustota dřeva (ρ0) při 0% vlh-
kosti dřeva byla stanovena podle následujícího vzorce:
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kde:
m0 hmotnost zkušebního tělesa v suchém stavu [kg]
V0 objem zkušebního tělesa v suchém stavu [m3]

Uvedený postup odpovídá normě ČSN 49 0108. Tělesa byla vysušena 
na nulovou vlhkost v  sušárně při teplotě 103 ± 2 °C. Pro stanovení 
vlhkosti a její měření byla použita norma ČSN 49 0103.

Pro statistické vyhodnocení dat byl použit  so� ware Statistica. Jako 
hladina významnosti byla pro všechny statistické analýzy použita 
α = 0,05. 

VÝSLEDKY
Hodnota sesychání dřeva lísky turecké v tangenciálním směru dosáh-
la 8,4 %, v radiálním směru 4,7 %, objemové sesychání pak dosáhlo 
13,2 %. Variabilita vlastnosti vyjádřená variačním koe� cientem byla 
pro tangenciální sesychání 7,7 %, pro radiální sesychání 10,9 % a 6,7 % 
pro objemové sesychání.

Obr. 1. 
Způsob odběru sekcí a poloha zkušebních těles v kmeni
Fig. 1.
Tree sampling and position of testing samples in the stem
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Obr. 2.
Tangenciální sesychání lísky turecké v závislosti na vertikální poloze 
v kmeni
Fig. 2.
Tangential shrinkage in Turkish hazel according to the vertical posi-
tion within the stem

Obr. 3. 
Radiální sesychání lísky turecké v  závislosti na vertikální poloze 
v kmeni
Fig. 3.
Radial shrinkage in Turkish hazel according to the vertical position 
within the stem

Tab. 1.
Proměnlivost sesychání v závislosti na výšce a vzdálenosti od dřeně v kmeni lísky turecké
Variability of shrinkage according to the vertical position and the distance from the pith in Turkish hazel

Sekce/
Section

Vzdálenost od dřeně/Position from the pith
1 2 3 4 5

1 Tangenciální sesychání/Tangential shrinkage [%] 8,0 8,4 8,4 8,1 7,8
Radiální sesychání/Radial shrinkage [%] 4,7 4,4 4,5 4,3 4,4
Objemové sesychání/Volumetric shrinkage [%] 13,0 13,0 12,9 12,6 12,5

2 Tangenciální sesychání/Tangential shrinkage [%] 8,3 8,4 8,6 8,1 8,1
Radiální sesychání/Radial shrinkage [%] 4,7 4,7 4,4 4,8 4,6
Objemové sesychání/Volumetric shrinkage [%] 13,1 13,2 13,1 13,1 12,7

3 Tangenciální sesychání/Tangential shrinkage [%] 8,7 9,0 8,9 8,2 9,3
Radiální sesychání/Radial shrinkage [%] 5,1 5,1 5,0 4,8 5,1
Objemové sesychání/Volumetric shrinkage [%] 13,8 14,1 13,8 12,9 14,3

4 Tangenciální sesychání/Tangential shrinkage [%] 9,0 8,5 8,7 8,1 8,8
Radiální sesychání/Radial shrinkage [%] 5,0 4,8 4,7 4,8 5,0
Objemové sesychání/Volumetric shrinkage [%] 13,9 13,4 13,4 12,6 13,7

Rozdíly mezi stromy nebyly příliš výrazné, bez rozdílu na druh posu-
zovaného sesychání. Statisticky bylo možno odlišit pouze vzorník 
jedna od vzorníku dvě v případě tangenciálního sesychání a vzorník 
jedna od vzorníku tři v případě radiálního sesychání. Z praktického 
hlediska jsou rozdíly v podstatě zanedbatelné.

Vertikální průběh tangenciálního sesychání v kmeni vykazuje s ros-
toucí výškou vzestupný trend (obr. 2). Nejnižší hodnota tangenci-
álního sesychání je dosahována v bazální části kmene a směrem ke 
koruně roste. ANOVA (Tukeyho metoda vícenásobného porovnání) 
potvrdila statisticky významný rozdíl mezi sekcemi v dolní části (sek-
ce 1 a 2) a sekcemi v horní části kmene (sekce 3 a 4). Podobný trend 

v závislosti na výšce kmene lze vysledovat i pro radiální a objemové 
sesychání (obr. 3 a 4). Nejnižší hodnoty sesychání jsou dosahovány 
v oddenkové části. Spodní dvě sekce se pak významně liší od horních 
dvou sekcí.

Vliv polohy v kmeni v horizontálním směru na sesychání je nejedno-
značný. V případě žádného ze všech tří posuzovaných druhů sesychá-
ní není možné vysledovat směrem od dřeně ke kůře výrazný trend. 
Ani statistické testy nepřinesly jednoznačné výsledky. Horizontální 
variabilita v závislosti na výšce v kmeni je uvedena v tab. 1.

Závislost jak mezi hustotou a sesycháním v posuzovaných anatomic-
kých směrech, tak mezi hustotou a objemovým sesycháním se ukáza-



SESYCHÁNÍ DŘEVA LÍSKY TURECKÉ (CORYLUS COLURNA L.) A JEHO VARIABILITA V KMENI

ZLV, 58, 2013 (1): 10-16 13

Obr. 4.
Objemové sesychání lísky turecké v  závislosti na vertikální poloze 
v kmeni
Fig. 4.
Volumetric shrinkage in Turkish hazel according to the vertical posi-
tion within the stem

Obr. 5. 
Závislost mezi hustotou a sesycháním v tangenciálním směru u lísky 
turecké
Fig. 5.
Correlation between tangential shrinkage and density in Turkish
hazel

Obr. 6. 
Závislost mezi hustotou a sesycháním v radiálním směru u lísky turec-
ké
Fig. 6.
Correlation between radial shrinkage and density in Turkish hazel

Obr. 7. 
Závislost mezi hustotou a objemovým sesycháním u lísky turecké
Fig. 7.
Correlation between volumetric shrinkage and density in Turkish
hazel

Tab. 2. 
Hodnoty sesychání dřeva lísky turecké v oblastech původního rozšíření 
Shrinkage of Turkish hazel wood from native areas

Výsledky/Results KORKUT et al. (2008)*
Ø [%] var [%] Ø [%] var [%]

Tangenciální sesychání/Tangential shrinkage [%] 8,4 7,7 8,6 5,3
Radiální sesychání/Radial shrinkage [%] 4,7 10,9 5,2 4,8
*hodnoty bobtnání převedené na sesychání dle POŽGAJ et al. (1997)/
swelling converted to shrinkage according to POŽGAJ et al. (1997)

Ø– průměrná hodnota/average; var – variační koefi cient/coeffi cient of variation
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la u  lísky turecké velice nízká. Přestože byl použitý lineární regresní 
model v  případě tangenciálního a  objemového sesychání statisticky 
významný, je vliv hustoty na tuto vlastnost nízký. Nejvyšší hodnoty 
dosáhl koe� cient determinace u  sesychání v  tangenciálním směru, 
a to pouze R2 = 0,13 (obr. 5, 6, 7).

DISKUSE
Na základě srovnání výsledků s hodnotami sesychání našich domá-
cích dřevin s  podobnou anatomickou stavbou dřeva (Lexa et 
al. 1952) lze lísku tureckou přirovnat tangenciálním sesycháním 
k  javoru mléči (8,4 %) nebo topolu černému (8,3 %). Sesycháním 
v radiálním směru se blíží hrušni (4,6 %), buku (5 %) a olši lepkavé 
(4,3 %). Objemovým sesycháním se líska turecká podobá olši lepkavé 
(13,6 %), hrušni (13,6 %), javoru mléči (12,5 %) nebo ořešáku krá-
lovskému (13,9 %).

Variabilita hodnocených vlastností dosáhla překvapivě nízkých hod-
not. Novák (1970) uvádí hodnotu variačního koe� cientu pro tan-
genciální sesychání 14 %, pro radiální 15 % a  pro objemové 16 %. 
Simpson, TenWolde (1999) pak uvádí jednotnou hodnotu variační-
ho koe� cientu 15 %. Těmto hodnotám se žádné z posuzovaných sesy-
chání nepřiblížilo. V případě tangenciálního a objemového sesychání 
můžeme dokonce hovořit o polovičních hodnotách.

Srovnání výsledků s  hodnotami naměřenými pro lísku tureckou 
z areálu původního rozšíření je uvedeno v tab. 2. Hodnoty jsou velice 
podobné a kvalita dřeva z našeho území je tedy srovnatelná s původ-
ními oblastmi. 

K nejnižším hodnotám sesychání v bazální části dospěl u břízy Bhat 
(1980). Nejnižší hodnoty radiálního sesychání ve spodní části kmene 
potvrzuje i Kärki (2001). Na tangenciálním sesychání se však vliv ver-
tikální polohy neprojevil.

Na nejednoznačný trend v sesychání v horizontálním směru v závislos-
ti na vzdálenosti od dřeně poukazuje Bhat (1980). Ke stejnému závěru 
dospěl i Martin et al. (2008). Heräjärvi (2009) prokázal vliv hori-
zontální polohy v kmeni pouze pro tangenciální směr, kdy rozměrové 
změny dřeva v závislosti na obsahu vody rostly směrem k obvodové 
části kmene, v radiálním směru a u objemových změn nebyl potvrzen 
žádný výrazný trend. U některých dřevin lze vysledovat rostoucí trend 
sesychání směrem od dřeně ke kůře, bez ohledu na vertikální polohu 
v kmeni (Kord et al. 2010). Gryc et al. (2008) naopak dospěl k opačné 
závislosti rozměrových změn.

Přestože literatura uvádí závislost rozměrových změn dřeva (způso-
bených změnou obsahu vody vázané) na hustotě (Požgaj et al. 1997), 
ovlivňuje hustota variabilitu sesychání dřeva lísky turecké jen nepa-
trně. Přes pozitivní vztah mezi hustotou a sesycháním ve všech smě-
rech a  objemovým sesycháním, potvrzuje malou závislost sesychání 
Populus euramericana na hustotě Kord et al. (2010). U Betula pendu-
la Bhat (1980) dokonce neprokázal žádný vliv hustoty na sesychání. 
V případě Betula pubescens měla hustota malý vliv, a to jen na obje-
mové sesychání.

ZÁVĚR
Výsledky této studie se snaží přiblížit vlastnosti dřeva lísky turecké 
lesnickému provozu a dřevozpracujícímu průmyslu. Na základě sesy-
chání je možné lísku tureckou zařadit mezi naše domácí zpracováva-
né a využívané dřeviny jako je javor mléč nebo olše lepkavá. Z tohoto 
pohledu může být tedy chápána jako alternativa těchto dřevin, pří-
padně jako zpestření nabídky na trhu. Výsledné hodnoty sesychá-

ní jsou srovnatelné s  veličinami dosahovanými v  původním areálu. 
Pro zpracování a využití dřeva není jedno, z které části kmene dřevo 
pochází. V hodnotě sesychání lze vysledovat rostoucí trend s rostoucí 
výškou kmene. Jednoznačný vliv horizontální polohy se nepotvrdil. 
Důležitým závěrem je také zjištění, že hustotu nelze spolehlivě použít 
pro predikci hodnot sesychání.

 

Poděkování:

Tento příspěvek vznikl díky podpoře projektu IGA FLD „Zhodnocení 
sesychání dřeva a jeho variability v kmeni jedle obrovské (Abies gran-
dis (Douglas) Lindl.) z vybraných stanovišť v České republice“.
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ZEIDLER A.

SHRINKAGE OF TURKISH HAZEL (CORYLUS COLURNA L.) WOOD AND ITS WITHIN-STEM VARIATION 

SUMMARY

� e main objective of this study was to provide more information on wood quality, namely shrinkage, of Turkish hazel from a Czech site. Turkish 
hazel is less frequent introduced species in the country and forestry, and wood processing industry lacks information on wood properties of 
that species. 

� ree representative trees of Turkish hazel were sampled to test shrinkage of wood. � e trees had straight stems, free of any defects. � e sample 
trees were cut into four sections, each 1 m long, starting from the very bottom of the tree, to evaluate vertical variability of shrinkage. A central 
board was taken from each section and subsequently processed into testing samples to evaluate horizontal variability. � e testing samples 20 x 20 
x 30 mm were used to assess tangential, radial and volumetric shrinkage (Fig. 1) according to the national standards. � e same testing samples 
were also used to measure the oven-dry density. 

� e results for Turkish hazel wood for tangential shrinkage (8.4 %), radial shrinkage (4.7 %), and volumetric shrinkage (13.2 %) do not di� er 
substantially from those obtained in the native areas (Tab. 2). � e variability of the all tested kinds of shrinkage turned out to be very low. 
Di� erences among the individual sample trees were negligible. On the contrary, the position within the stem had signi� cant in� uence on the 
tested properties. As far as the vertical variability is concerned, the lowest values of shrinkage could be found at the bottom part of the tree 
(Fig. 2, 3, 4), irrespective of the kind of shrinkage. In radial direction, from the pith to the bark, no de� nite trends for the shrinkage variability 
were con� rmed (Tab. 1). Although positive correlation between shrinkage and wood density was proved, only a small part of the shrinkage 
variability could be explained by the density � uctuation (Fig. 5, 6, 7). From the shrinkage point of view, Turkish hazel wood resembles Czech 
native species as Norway maple or common alder and could be treated similarly like those well known timbers. � erefore, Turkish hazel wood 
could be regarded as their alternative and timber market enrichment.
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