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1. Úvod 

Již řadu let je stále znatelnější odklon od synteticky získávaných molekul a opětovné 

navrácení k medicíně přírodního charakteru – tzv. fytoterapii. Zřejmě z tohoto důvodu 

jsou inspirací pro nově vznikající molekuly z velké části právě látky získávané z rostlin. 

Z výsledků vykopávek z doby kamenné a bronzové se usuzuje, že již tehdy museli mít 

naši předci alespoň minimální ponětí o účincích přírodnin a rostlin. Obklopovali se 

určitými druhy rostlin a některé nálezy dokládají, že je i dokázali zpracovat. Takto se 

například našla zkamenělá semena bezu černého. (2) 

Bez černý (Sambucus nigra L.) je v našich podmínkách hojně pěstovanou plodinou pro 

své účinky ovlivňující zdraví lidí, používá se jako diaforetikum, diuretikum, při 

migrénách a neurologických obtížích. Jeho využití je také jako potravinářská surovina a 

pro své krásné květy je vysazován jako okrasný keř v parcích Evropy. 

Vzrůstající poptávka především po plodech, ale i květech, vede k přímému pěstování 

bezu černého a jeho kultivarů v sadech. Množství vyšlechtěných odrůd bezu černého 

odráží snahu zvýšit sklizeň plodů, jejich obsahových látek a také zvýšit jejich odolnost 

vůči okolnímu prostředí. Vzhledem k jejich farmaceutickému využití musí plody 

splňovat řadu podmínek. Jedná se o podmínky organoleptické, ale také musí odpovídat 

mikroskopické zkoušce totožnosti drogy Sambuci fructus v Českém farmaceutickém 

kodexu. (1) Právě tímto zhodnocením se v mé práci zabývám. 
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2. Cíl práce 

Předmětem práce bylo studium mikroskopických znaků plodů planě rostoucího bezu 

černého a jeho deseti pěstovaných kulturních odrůd. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, zda se plody odrůd mezi sebou liší v anatomické 

stavbě a zda tyto plody splňují požadavky mikroskopické zkoušky totožnosti 

předepsané pro drogu Sambuci fructus v Českém farmaceutickém kodexu. (1) 
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3. Teoretická část 

3.1 Sambucus nigra 

Rod Sambucus zahrnuje asi 40 druhů, rozšířených v mírných a subtropických pásmech 

obou zemských polokoulí. Výjimku tvoří kontinent Afriky, kde se tyto druhy vyskytují 

pouze na severu. (3) 

Jedná se o keře nebo vytrvalé byliny, popřípadě stromy, na podzim opadávající. Jejich 

kořenový systém a podzemní výběžky jsou poměrně velké do šířky, ale velmi mělké. U 

větví se vytváří bohatá dřeň, proto jsou větve silné s výrazně vytvořenými letnicemi. 

Listy lichozpeřené, řapíkaté a vstřícné. Palisty buď úplně chybí a nebo jsou přeměněny 

v nektáriové útvary. Květenství jsou koncová, nejčastěji 3-5 ramenné ploché vrcholíky. 

Květy jsou malé, podle druhu zbarvené – bílé, žlutavé, či zelenobílé. Kalich je krátce 

trubkovitý s trojúhelníkovitě tvarovanými kališními cípy. Koruna je spíše kolovitá s 

korunními cípy tupými, buď bílá, nebo slabě nažloutlá. Koruna i kalich jsou většinou 5 

cípé, tyčinky se žlutými nebo nafialovělými prašníky, které vyčnívají z koruny. Plodem 

je dužnatá, přibližně kulovitá černá nebo červená peckovice, nejčastěji s 5 peckami. (3) 

(4) 

Mezi druhy vyskytující se na našem území řadíme Sambucus nigra, Sambucus 

racemosa a Sambucus ebulus. Na území Severní Ameriky převažuje spíše Sambucus 

canadensis, na území Austrálie Sambucus australis. (3) (5) 

Původ latinského názvu sambucus nigra vychází pravděpodobně z řeckého slova 

„sambux“, značící barvivo obsažené v plodech a slova „niger“, tedy černý, jež vychází z 

barvy zralých plodů. (6) 
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3.1.1 Taxonomické zařazení 

Říše: Plantae 

Podříše: Tracheobionta 

Oddělení: Magnoliophyta 

Třída: Magnoliopsida 

Podtřída: Asteridae 

Řád: Dipsacales 

Čeleď: Sambucaceae (7), Adoxaceae (8) (9), Caprifoliaceae (1) (10) 

Rod: Sambucus 

Druh: Sambucus nigra 

(11) 

3.1.2 Popis rostliny 

Bez černý je keř nebo malý strom, obvykle dosahující výšky 1,5 až 5 metrů, někdy 

údajně ale až 10 m. Stonky jsou často silné, v mládí zelené až šedozelené pokryté 

dlouhými letnicemi. Starší jsou spíše šedohnědé s rozbrázděnou borkou. Vysílá 

vzpřímené výhonky od základny, větve často vyklenuté, dlouhé. Vyznačují se širokou 

dření, která se může barvit do žlutavě bíla, naopak dřevní část je žlutá a velice tvrdá. 

Pupeny jsou chráněny červenohnědými šupinami jen z poloviny. První lístky na vrcholu 

pupenu jsou často poškozovány mrazy. (3) (5) (9) 

Listy vstřícné, řapíkaté, lichozpeřené. Čepel v obrysu eliptická někdy až vejčitě eliptická, 

se 3 až 7 lístky, jež jsou kopinaté někdy až vejčitě kopinaté, krátce řapíkaté, na okraji 

pilovité, na vrcholu zašpičatělé. Zejména na rubu chlupaté, často asymetrické, 3 až 9 

cm dlouhé. Na svrchní straně spíše lysé, tmavozelené, na spodní straně sivozelené, 

především na žilkách jemně chlupaté. Po rozemnutí mírně zapáchající. Palisty buď 

chybí, nebo jsou velmi malé. Také záhy opadávají nebo se mění na nektáriové žlázky. 

(3) (9) 
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Květy jsou uspořádány v hustých, vrcholových, 3-5 ramenných plochých vrcholících o 

průměru 10 až 25 cm, bílé až nažloutlé, příjemně vonící. Trubkovitý kalich, kolovitá 

koruna, tyčinky přibližně dlouhé jako koruna, žluté prašníky, čnělka buď chybí, nebo je 

velmi malá, 3 laločnatá blizna. Kvete od června do července. (3) (5) 

Roste v téměř celé Evropě vyjma části Skandinávie a také většiny Ruska. Vyskytuje se 

na východě po Kavkaz, Černé moře, Malou Asii, Arménii a Írán. Neroste ale ve vyšších 

nadmořských výškách. S postupem času byl zavlečen i do dalších částí světa, jako jsou 

například Azorské ostrovy, Kypr, Kréta a nebo severní Afrika. (3) (9) (12) 

Pro své vlastnosti byl pěstován a znám na severu Evropy již od 17. století. V 70. letech 

19. století se o této rostlině začalo více diskutovat, což se udrželo až do dnešních dob. 

(5) 

Výskyt bezu černého v ČR je značný, s různou hustotou výskytu. Opět ho nenalezneme 

ve vyšších nadmořských výškách. Jedná se o rostlinu rostoucí v listnatých lužních lesích, 

na pasekách, ale i v hustých, světlem neprostupných houštinách. Dalším velmi častým 

výskytem jsou místa podél vodních toků. Velmi často osidlují místa vytvořená člověkem 

například podél cest, plotů a zdí neudržovaných domů, v sídlištích. Nalezneme ho také 

na skládkách odpadu nebo u sloupů elektrického vedení. Jedná se o rostlinu 

vyhledávající v půdě dostatek humusu, draslíku, dusíkatých a fosforečných látek. Roste 

často ve společenstvech s druhy Hedera helix, Urtica dioica a také ve společenstvu 

svazů Prunion spinosae, Sambuco-Salicion capreae, třídy Robinietea a řádu Fagetalia 

sylvaticae. (3) (5) (12) (13) 

Tento vytrvalý keř se rozmnožuje pomocí semen nebo vegetativně. Díky velkému 

množství semen, která dozrávají každý rok, má rostlina vysokou šanci na další expanzi 

do okolí. První květy se objevují na 3 nebo 4 letých keřích v období od června do 

července. Květy silně voní, lákají hmyz, především tesaříky a mouchy, kteří květy 

opylují. Plody jsou 5-8 mm (3) velké lesklé peckovice, nejčastěji se třemi peckami, které 

dozrávají v období od srpna do září, října (14). Při jejich sběru se odstřihne trs s 

bobulemi těsně před prvním rozvětvením, vlastní stopka zůstává na keři. Usušené 

plody jsou již scvrklé, méně nebo více kulaté, hrubě řasnatě svraštělé, fialovo-černé. (1) 

(5) (9) (14) 
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Semena jsou roznášena do okolí velkým množstvím rozmanitého ptactva, jelikož se jim 

plody dobře trhají, je jich velké množství a dozrávají, v porovnání s ostatními plody, 

brzy. Společně s trusem se semena dostávají do dalších lokalit. (5) (9) 

3.1.3 Vyšlechtěné odrůdy bezu černého 

Nové odrůdy bezu byly šlechtěny především z ekonomických důvodů, aby na stejné 

ploše bylo vypěstováno více květů či plodů a také byla zvýšena jejich kvalita. Proto byly 

vypěstovány odrůdy, u kterých došlo k zvýšení produkce, velikosti a množství 

prospěšných látek v květech (flavonoidů) a plodech (anthokyanů). (15) 

Odrůdy se liší hmotností plodonosných okolíků, obsahem anthokyanů nebo množstvím 

titrovatelných kyselin v plodech. Takto bylo zjištěno, že mezi odrůdami Sampo a 

Samdal není výrazný rozdíl v množství anthokyanů, ale odrůda Sampo má vyšší 

hmotnost květů a titrovatelných kyselin. (15) 

Další odlišností může být množství těkavých látek, které ovlivňují vůni květů, plodů a 

z nich vytvořených šťáv. Nejvyšším celkovým obsahem těchto látek je charakterizována 

odrůda Sampo, následována odrůdami Mamut, Haschberg, Sambu, Samdal a Samyl. 

(16) 

Odrůda Mamut je jednou z prvních vyšlechtěných odrůd. Výnos plodů je nízký až 

střední, ale obsahuje velké množství anthokyanových barviv. Výhodou této odrůdy 

také je, že se dá pěstovat na písčitých půdách. (17) 

Odrůda Haschberg byla vypěstována již v roce 1965 na území Rakouska. Výhodou je, že 

se dá dobře pěstovat na plantážích, má velkou výtěžnost plodů, které nepraskají ani při 

vysokém stupni zralosti. (18) 

Dánský kultivar Sampo se vyznačuje ještě vyššími výnosy plodů než odrůda Haschberg. 

Aroma plodů je vysoce intenzivní. Bohužel přezrálé plody mají tendenci praskat. (19) 

Bez se pěstuje i v několika okrasných odrůdách především v parcích nebo zahradách. 

Tyto odrůdy mohou být zakrslé, s převislými větvemi, s různě zbarvenými lístky či lístky 

různých tvarů, plnokvěté odrůdy nebo odrůdy s různě zbarvenými plody. (12) 
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3.1.4 Obsahové látky plodů bezu 

Spektrum látek, které byly nalezeny v plodech bezu černého, představuje produkty 

primárního metabolismu (organické kyseliny a cukry), produkty metabolismu 

sekundárního (fenolické látky - antokyanová barviva, flavonoidy) a také vitamíny 

skupiny B a C. Např. ve 100 g čerstvých plodů se nachází přibližně 65 mg vitamínu B2, 

 18 mg vitamínu C a 17 mg kyseliny listové. (14) (20) 

Na rozdíl od květů obsahují plody vysoké procento organických kyselin, především 

kyseliny citrónové a jablečné a také cukrů (glukózy a fruktózy). Z tohoto důvodu jsou 

plody častou surovinou pro výrobu šťáv a marmelád. Květy naopak převládají obsahem 

flavonoidních glykosidů rutinu, kamferol-3-rutinosidu a isorhamnetin-3-rutinosidu.  

(8) (14) (20) 

Mezi anthokyany má zastoupení chrysanthemin (cyanidin-3-glukosid), cyanidin-3-

sambubiosid, které dávají plodům jejich charakteristické zbarvení. Další anthokyany, 

cyanidin-3-sambubiosid-5-glykosid, cyanidin-3,5-diglukosid, cyanidin-3-rutinosid, 

sambucin (cyanidin-3-rhamnoglukosid), sambucyanin (cyanidin-3-xyloglukosid) a 5-O-

glukosidové deriváty sambucyaninu a chrysantheminu jsou zastoupeny jen v menších 

koncentracích. Při zpracování plodů do šťáv dochází často k oxidační degradaci 

anthokyanů. Bylo zjištěno, že tomuto faktu brání kyselina askorbová. (14) (20) (21) (22) 

Ze skupiny flavonoidních glykosidů se vyskytuje kvercetin a jeho deriváty. Za 

nejhojnější se považuje rutin (kvercetin-3-rutinosid), který tvoří cca 88 % obsahu 

flavonoidů obsažených v plodech. (8) (14) (20) 

Celkové množství flavonoidů v plodech bezu černého se pohybuje v rozmezí od 450 do 

560 mg/kg, což je ve srovnání s dalšími bobulovými plody nejvyšší obsah. Pro 

porovnání - plody planě rostoucích ostružin obsahují 260mg/kg celkového množství 

flavonoidů, americké brusinky 213 mg/kg a jahody pouhých 10,5 mg/kg. Studie byla 

prováděna na plodech, které po svém sběru byly zmrazeny tekutým dusíkem a 

uchovávány při teplotě -20 ˚C po dobu jednoho měsíce. (8) 

Dále obsahují plody přibližně 0,01% silice s přibližně 30 identifikovanými složkami. (14) 
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Semena plodů bezu černého obsahují kyanogenní glykosidy sambunigrin, prunasin, 

zierin a holocalin. (14) 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují množství obsahových látek, ale i látek 

škodlivých, v plodech bezu černého. Například množství anthokyanů je ovlivněno 

klimatickými podmínkami - plody bezu vypěstované při nižších teplotách obsahují 

anthokyanů méně. (23) 

V plodech bezu se mohou shromaždovat bohužel i látky zdraví škodlivé, například těžké 

kovy, které se do plodů postávají ze znečištěného ovzduší. Obsah těžkých kovů v 

plodech je ovlivněn především stupněm znečištění a vzdáleností od jeho zdroje – ten 

zahrnuje průmysl, dopravu nebo skládky odpadu a hnojiv. Bylo ale pozorováno, že 

plody a květy sesbírané podél venkovských komunikací měly obsah těžkých kovů nízký. 

Bylo prokázáno, že ve vzrůstající hladinou těžkých kovů v plodech bezu černého se 

obsah flavonoidů zmenšoval. (3) (5) (24) 

3.1.5 Použití plodů bezu 

Plody bezu černého jsou pěstovány v celé řadě evropských zemí, především v Dánku, 

Rakousku nebo na Slovensku. (3) (5) 

Sušené plody se používají jako diaforetikum, diuretikum a také při léčbě respiračních 

onemocnění, jelikož pomáhají uvolňovat hleny. Také se traduje, že pití šťávy pomáhá 

při bolestech hlavy, migrénách a jiných neurologických obtížích. Použití plodů je silně 

zakořeněno v tradičním lidovém léčitelství. (2) (5) (9) (25) 

Farmakologické účinky drogy Sambuci fructus a jeho případné vedlejší či nežádoucí 

účinky nejsou doloženy klinickými studiemi, proto nemůže být a také není schválen 

žádný léčivý přípravek s definitivní indikací. Nežádoucí účinky se spíše jen tradují, jedná 

se o nevolnost a zvracení vyvolané pozřením nezralých plodů obsahujících kyanogenní 

glykosidy. Velký pozor se ale musí dát na plody Sambucus ebulus, které jsou, stejně 

jako celá rostlina, jedovaté. (2) (3) (5) (9) (14) 

Možností dalšího využití plodů je potravinářský průmysl. Plody se používají k přípravě 

nápojů, šťáv, zavařují se anebo se z nich vyrábí tzv. bezinková vína. Šťáva silně barví, 
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proto našla využití i jako dobarvovací prostředek do vín nebo jiných pochutin. (3) (5) 

(6) 

Zajímavostí je, že se jedná o rostlinu zabraňující erozi půdy a také je díky krásným 

květům vysazována téměř do všech parků nejen v Evropě. (9) 

Bohužel rostoucí znečištění životního prostředí může omezovat využití plodů bezu ve 

farmacii i potravinářství. (3) (5) 

3.1.6 Zkouška totožnosti – mikroskopie plodů bezu 

Dle Českého farmaceutického kodexu (1) je pokožka, neboli exokarp drogy Sambuci 

fructus, tvořena z tabulkovitých, lehce protáhlých, jemně tečkovaných buněk, které 

jsou pokryty zřetelným, proužkovaným kutikulárním vrásněním. Jen ojedinělý je výskyt 

průduchů. Vnitřní část plodu (mezokarp) se skládá z parenchymu, jehož buňky mají 

nepravidelně ztloustlé buněčné stěny, často obsahují škrobová zrna a barvivo. 

Endokarp je tvořen 5-6 vrstvami buněk. Nejprve je to vrstva malých, tenkostěnných 

parenchymatických buněk. Pod ní se nachází vrstva velmi silně zhuštěných, do sebe 

zaklíněných buněk. Tyto buňky mají malé, sloupovité lumen a velmi zřetelné 

nerovnoměrné tečkování. Poté následují 2-4 vrstvy podélně a příčně ležících 

vláknitých, ztlustlých, tečkovaných buněk. Tyto vrstvy tvoří vnitřní pokožku endokarpu, 

která obklopuje osemení a která chrání endosperm a embryo. Buňky endospermu jsou 

stejnoměrné, malé, tenkostěnné a obsahují vedle dalších obsahových látek hojně 

aleuronových zrn. (1) (3) (26) 

Semena jsou zbarvena do hněda, hnědo-fialova. Jsou přibližně 3 mm dlouhá, 2 mm 

široká lehce zašpičatělá a na třech stranách zploštělá. Také se vyznačují nepravidelným, 

vrásčitým povrchem. (26) 
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Celkový řez schematicky znázorňuje obr. 1. 

Obr. 1: Průřez plodem semenem bezu černého 

 Upraveno dle zdroje 26  

 

 

A. malé, tenkostěnné buňky 

B. zhuštěné kamenné buňky, které jsou uspořádány palisádově  

C. podélně a příčně ležící vláknité buňky 

D. osemení 

E. endosperm 
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3.2 Anatomická stavba plodů 

Jedná se o mnohobuněčné rozmnožovací útvary krytosemenných rostlin. V plodech se 

nachází semena, jejichž počet v plodu je různý, od jednoho po několik desítek. 

Nejdůležitější funkcí plodů je ochrana a výživa semen při zrání a také spoluúčast na 

rozšiřování semen do okolí. (27) (28) (29) 

Plody vznikají z různých částí květu v závislosti na druhu rostliny. Z květu zůstávají na 

rostlině jen semeníky nebo semeník, ve kterém se vyvíjí oplozená vajíčka v semena.  

U některých druhů se plod vyvíjí přeměnou z pestíku, u jiných ze semeníku anebo se na 

tvorbě plodu může podílet květní lůžko či šešule. Podle rostlinného druhu se může 

semeník během zrání semen více nebo méně intenzivně zvětšovat a tím formovat 

konečnou velikost plodu. (27) (28) (29) 

Oplodí neboli perikarp vzniká přeměnou plodolistu nebo plodolistů. Podle jeho 

konzistence se pak plody rozlišují na suché nebo šťavnaté. Oplodí lze rozlišit na 3 části- 

exokarp, mezokarp a endokarp. (27) (28) (29) 

1. Exokarpem se nazývá vnější slupka plodu, která je blanitá a charakteristicky 

zbarvená. 

2. Mezokarp je vrstva střední, tvořená dužnatými až šťavnatými 

parenchymatickými buňkami. 

3. Poslední vrstva je endokarp, který může být blanitý, sklerenchymatický nebo 

jen velice málo odlišitelný od mezokarpu. 

Plody se mohou dělit podle stavby gynecea, počtu semen, otevírání plodu anebo 

charakterem oplodí. (27) (28) (29) 

Dle stavby gynecea rozlišujeme: 

1. Apokarpní plody jsou tvořené jedním plodolistem (apokarpní gyneceum). Dále 

se může jednat o souplodí.  

a) Pukavé – po dozrání se plod otevírá a semena jsou roznášena do okolí 

poryvy větru, zvířaty, anebo člověkem. Řadíme mezi ně měchýřek a lusk. 
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b) Nepukavé – tyto plody se neotevírají, plod odpadá od rostliny celý. Do 

této skupiny patří nažka, bobule a peckovice. 

c) Souplodí, jak vyplývá z názvu, je soubor plodů vzniklý trvalým spojením 

apokarpních plodů nejčastěji s květním lůžkem, češulí anebo evolučně 

vzájemným srůstem. Řadíme mezi ně souplodí měchýřků, nažek, bobulí 

a peckoviček. 

2. Cenokarpní plody vznikají z tzv. cenokarpního gynecea, kdy se pestík vyvíjí 

srůstem z několika plodolistů.  

a) Pukavé plody, které se otevírání a roznášení semen do okolí se neliší od 

plodů apokarpních. Řadíme mezi ně tobolku, šešuli a šešulku. 

b) Nepukavé plody, které mohou být suché (oříšek, nažka, obilka) nebo 

dužnaté (bobule, peckovice). Dužnatá peckovice jsou například plody 

bezu černého. 
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3.3 Šťavelan vápenatý 

Usazeniny vápenatých solí jsou v rostlinách velmi časté, jedná se například o šťavelan 

vápenatý, uhličitan vápenatý nebo síran vápenatý. (30) (31) 

První zmíněný, šťavelan vápenatý, je nejrozšířenější. Nachází se jak v květech, tak 

plodech bezu černého a je jedním z jeho charakteristických znaků, které lze pod 

mikroskopem rozlišit. Právě rostlinný šťavelan vápenatý je považován za jeden 

z prvních objektů, který byl v 16. století pozorován Leeuwenhoekem pod světelným 

mikroskopem. (32) (33) 

Počet biochemických drah, syntetizujících kyselinu šťavelovou, se pouze předpokládá. 

Jednou z možností je syntéza přes isocitrát. Jelikož byla objevena jen v poměrně 

malém procentu rostlin, předpokládá se, že se nebude jednat o hlavní cestu syntézy 

této kyseliny. Další cesta se zdá být pravděpodobnější, a to cesta oxidace glykolátu 

enzymem glykosylát oxidázou. Glykolát se ale vyskytuje pouze v zelených částech 

rostlin. Látkou, která se vyskytuje jak v zelených, tak nezelených částech rostlin, je 

kyselina askorbová, proto se zdá být nejvíce využívaným prekurzorem. Tato dráha byla 

potvrzena i testy s radioaktivně značenými částmi kyseliny askorbové. (30) (32) (33) 

Syntéza šťavelanu vápenatého se uskutečňuje z endogenní kyseliny šťavelové a 

vápníku přijímaného z prostředí. Tento proces probíhá ve vakuolách idioblastů, které 

se nachází v jakékoliv tkáni rostlinného těla. Buňky vykazují charakteristické rysy jako 

například rozšířené jádro, specializované plastidy, zvětšené endoplasmatické 

retikulum, nepřítomnost škrobu nebo zvýšenou hladinu r RNA. (30) (31) (32) (33)  

Krystaly šťavelanu vápenatého jsou metaplazmatické součásti buňky, které jsou pevně 

uzavřeny v cytoplasmě. Kumulace vápníku se liší dle taxonů, pohybuje se v rozmezí  

od 3 do 80 % jejich suché váhy a až 90 % z této hmotnosti tvoří vápník ve formě 

krystalů šťavelanu. (33) 

Charakteristickým znakem pro diagnostiku je typický tvar, ve kterém šťavelan 

krystalizuje. Tato morfologie krystalu, stejně jako jeho prostorové rozložení, je obvykle 

stálé v rámci jednotlivých taxonů. Hlavní vliv má především genetická informace, ale 

nelze opomenout i vliv prostředí, ve kterém se rostlina nachází. (30) (33) (34) 
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Jedním z takových faktorů je množství vody - krystaly se vyskytují jako monohydráty 

nebo dihydráty, které jsou častější. Právě stav hydratace rostliny může ovlivňovat 

postavení vápníku a aniontů šťavelanu a přispívat tak k jedné nebo druhé hydrátové 

formě. Hydratace také může ovlivnit přítomnost dalších kyselin, u kterých se předkládá 

ovlivnění toto procesu. (33) 

Morfologie je definitivní, nemůže docházet k vzájemným přeměnám mezi jednotlivými 

druhy krystalů. (32) 

Podle tvarů lze rozlišit: 

1. Rafidy - jedná se o monoklonické, tenké, jehlicovité, na obou koncích 

zašpičatělé krystalky. (30) Jejich svazky jsou od okolí odděleny slizovitou 

pochvou, která roste společně s krystaly. Ty se vyvíjí již v mladé rostlině a jejich 

velikost je závislá na velikosti rostliny a přísunu vápníku. Najdeme je u jedno- a 

dvouděložných rostlin. (32) 

2. Drúzy - jedná se o hvězdicovité útvary tzv. krystalové srostlice, které mohou mít 

velké rozměry. (30) Tvorba drúz je dynamický proces reagující na kolísání 

hladiny vápníku. Pokud má rostlina méně vápníku, počet drúz se snižuje, 

pravděpodobně proto, že je vápník využíván metabolismem rostliny. (32) 

3. Styloidy jsou jednoklonné protáhlé krystaly, které se vyskytují buď samostatně, 

anebo srostlé do svazků. Vyskytují se i v odumřelých buňkách. (32) 

4. Sférity jsou složené kulovité útvary z velkého počtu drobných, radiálně 

uspořádaných krystalků. Vyskytují se vzácněji než drúzy či rafidy. (32) 

5. Písek šťavelanu vápenatého svým vzhledem částic připomíná zrnka písku. Díky 

takto malým rozměrům nelze krystalické formy rozeznat. Tento krystalický typ 

šťavelanu se nachází také v plodech bezu černého. (30) (34) 

Funkce šťavelanu v buňce, potažmo v rostlině, se zdá být komplexnějšího charakteru. 

Primární funkcí se předpokládá regulace hladiny vápníku. Byly provedeny studie, které 

zkoumaly tvar a velikost krystalů šťavelanu vápenatého na základě změn v koncentraci 

vápníku v prostředí rostliny, a jejich výsledky tuto myšlenku podporují. (32) 
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Také bylo zjištěno, že drúzy mají nejspíše jen tuto funkci. Když byla hladina vápníku 

vysoká, počet drúz rychle narůstal. U několika rostlin bylo pozorováno dokonce 

vymizení krystalů v buňkách za podmínek nedostatku přísunu vápníku a aktivního růstu 

rostlin. (32) 

Oproti tomu rafidy se podílí i na další funkci, a tou je funkce obranná. Dokonce se zdá, 

že tvorba krystalů je podmíněná poškozením pletiv nebo jejich ztrátou (například 

požíráním zvířaty, reakce na prvoky či poranění). (31) (32) 

Společně s citrátem nebo malátem se šťavelan vápenatý podílí i na detoxikační úloze 

organismu. Jedná se především o hliník, kadmium, stroncium nebo olovo. Například 

hliník je prvek inhibující růst kořenového systému zemědělsky významných plodin. 

Rostliny si vytvořily dva systémy, jak se s hliníkem vypořádat. Prvním z nich je 

mechanismus vyloučení komplexu šťavelanu s hliníkem do prostředí pomocí kořenů a 

druhý zahrnuje mechanismus tolerance těchto komplexů. Provedené studie ale 

dokázaly, že některé rostliny tuto funkci postrádají. (31) (32) 

Příjem šťavelanu vápenatého v potravě člověka nemá výrazný vliv na hladinu vápníku v 

organismu, jelikož je to komplex, který lidské tělo dokáže vstřebat přibližně z 5 %. 

Požití většího množství šťavelanu vápenatého může být pro člověka i nebezpečné, 

především z důvodu možného vykrystalizování v ledvinách. (32) (33) 
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3.4 Průduchy 

Průduchy, neboli stomata, jsou póry tvořené dvěmi specializovanými buňkami 

ledvinovitého tvaru, tzv. svěracími buňkami, které se nachází na povrchu všech 

nadzemních částí většiny vyšších rostlin. Otevřením dochází ze vstupu CO2 do rostliny, 

který je nutnou složkou fotosyntézy zelených částí rostliny a zároveň dochází 

k odchodu vodní páry prostřednictvím tzv. transpiračního proudu. Otevírání průduchů 

je zvýšeno tehdy, pokud v rostlině poklesne hladina CO2  Hlavní funkcí je tedy 

dostatečný přísun CO2 pro fotosyntézu a ochlazení rostliny, především listů, které jsou 

vystaveny slunečnímu záření. Oproti tomu kyslík se přes průduchy netransportuje. Je 

to jednak důsledek jeho vysoké koncentrace v ovzduší a jednak proto, že je kyslík 

produkován při fotosyntéze, po dopadu světla na zelené části rostliny. (30) (35) (36) 

Podle tvaru a uspořádání buněk obklopující svěrací buňky rozlišujeme následující  

4 typy průduchů: (37) 

1. Typ anomocytický – v těsné blízkosti průduchu se nachází rozdílný počet buněk, 

které se vzhledově neliší od buněk pokožky. 

2. Typ anizocytický – průduch je obklopen nejčastěji třemi tzv. podpůrnými 

buňkami, kde jedna z nich je vždy znatelně menší než zbylé dvě. 

3. Typ diacytický – průduch obklopen dvěmi podpůrnými buňkami, které svými 

přiléhajícími stěnami svírají k průduchu pravý úhel. 

4. Typ paracytický – každá svěrací buňka je obklopena jednou buňkou podpůrnou 

tak, že jejich podélné osy jsou rovnoběžné. 
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4. Experimentální část 

4.1 Původ materiálu 

Plody jednotlivých odrůd bezu černého pocházejí z Výzkumného a šlechtitelského 

ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. Po sběru byly plody zmrazeny a uchovávány ve 

zmrzlém stavu. 

Byly studovány následující odrůdy bezu černého: 

- Allesö - Sambu 
- Bohatka - Samdal 
- Haschberg - Sampo 
- Mamut - Samyl 
- Sambo - Weihenstephan 

 

Plody planě rostoucího bezu černého byly získány z Botanické zahrady léčivých rostlin 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
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4.2 Chemikálie a přístrojové vybavení 

4.2.1 Pomůcky pro přípravu mikroskopických preparátů 

Anatomická pinzeta rovná, baňky, hodinová sklíčka, kádinky 25 ml, krycí mikroskopická 

sklíčka 18x22 mm, podložní mikroskopická sklíčka 76x26 mm, preparační jehly, žiletky. 

4.2.2 Přístrojové vybavení 

Mikroskop Olympus BX 41 (Japonsko) 

Okulár 10x/22; objektivy: Plan 4x/0,10;10x/0,25;20x/40; 40x/0,65 

Fotoaparát Olympus Camedia 7070 (Japonsko) 

Počítačový program na tvorbu mikrofotografií Quick Photo Micro 2.3 a modul Deep 

Focus 3.1. 

Ultrazvuková lázeň, Bandelin Sonorex (Německo) 

4.2.3 Chemikálie  

Chlorlahydrát  Ph.Eur., Sigma Aldrich, Belgie 

Roztok 80 g chloralhydrátu ve 20 ml vody (chloralhydrát RS) připraven dle ČL 2002 

Glycerolum p.a., Penta, Chrudim, Česká Republika 

4.3 Příprava mikroskopických preparátů 

Několik plodů, které jsem vyjmula z mrazničky, jsem nechala rozmrznout na podložním 

sklíčku, kde jsem s pomocí preparační jehly, pinzety a žiletky oddělila části pokožky a 

mezokarpu. Tři semínka jsem z preparátu vyjmula. Následně jsem tyto kousky pletiv 

přemístila do baňky, přidala takové množství roztoku chloralhydrátu, aby byly všechny 

kousky ponořené a umístila na 10 minut do ultrazvukové lázně o teplotě 50 ˚C. Pokud 

nebylo projasnění dostatečné, vložila jsem objekty do nového roztoku chloralhydrátu a 

opět umístila na 5 minut do lázně. Poté jsem vyjmula projasněné kousky, umístila je na 

podložní sklo do roztoku chloralhydrátu s kapkou glycerinu a uzavřela krycím sklíčkem. 

Z každé odrůdy plodů jsem mikroskopovala 3 projasněné vzorky. 
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4.4 Vyhodnocování mikroskopických preparátů 

Ve vytvořených preparátech jsem sledovala pokožkové buňky, průduchy a výskyt 

šťavelanu vápenatého. Zaznamenala jsem i další zajímavé útvary pozorované 

v mikropreparátech, např. trichomy. 

U jednotlivých útvarů jsem proměřila jejich velikost a všímala si také jejich tvaru. 

Fotografie, které dokumentují hodnocení mikroskopie plodů bezu černého, byly 

pořízeny fotoaparátem Olympus Camedia 7070 (Japonsko) a zpracovány v 

počítačovém programu na tvorbu mikrofotografií Quick Photo Micro 2.3 a modul Deep 

Focus 3.1. 
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5. Výsledky 

Výsledky mikroskopického hodnocení plodů jednotlivých odrůd bezu černého jsou 

uvedeny na obr. 2 až 42 a v tabl. 1 až 25. 

5.1 Sambucus nigra L. planě rostoucí 

5.1.1 Pokožkové buňky 

Jednotlivé naměřené rozměry pokožkových buněk jsou uvedeny v tab. 1. Buňky jsou 

obdélníkového tvaru, spíše protáhlé s mírně zaoblenými hranami a uzlíčkovitě 

ztloustlou buněčnou stěnou. Šesti až sedmiboké s prakticky rovnými stěnami. Na 

povrchu se nachází zřetelné kutikulární vrásnění, střídají se pásy s hustým výskytem 

vrásnění, které je následně vystřídáno pásem s řídkým výskytem tohoto jevu (obr. 2). 

Obr. 2: Plod bezu černého – planě rostoucí - pokožkové buňky s kutikulárním 
vrásněním  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 1: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - planě rostoucí 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

75 90 58 64 81 71 84 82 102 93 57 101 97 91 69 
81,00 

± 
14,89 

Šířka 
[µm] 

37 51 47 41 43 49 36 42 45 41 56 68 49 65 60 
48,67 
± 9,77 

      Plocha pokožkových buněk: 3 942,27 µm2 

5.1.2 Průduchy 

Rozměry jednotlivých změřených průduchů jsou uvedeny v tab. 2. Na obr. 3 zřetelně 

vidíme pokožkové buňky s průduchem. Dle uspořádání buněk přiléhávající k průduchu 

je zřejmé, že se jedná o anomocytický typ, který je společný všem odrůdám. Svěrací 

buňky průduchů jsou spíše protáhlé, dávají mu tak mírně oválný tvar. 

Obr. 3: Plod bezu černého - planě rostoucí - průduch a pokožkové buňky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 2: Rozměry průduchů plodů bezu černého - planě rostoucí 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

64 63 56 57 65 76 71 76 67 73 83 85 71 54 80 69,40 
± 4,39 

Šířka 
[µm] 

59 52 64 48 63 64 63 67 74 64 69 74 73 64 71 64,60 
± 3,94 

 

5.1.3 Písek šťavelanu vápenatého  

Množství šťavelanu vápenatého ve formě mikrokrystalků písku je poměrně velké. 

Vyskytuje se v řídkých shlucích, častěji však spíše roztroušený (obr. 4). 

Obr. 4: Písek šťavelanu vápenatého v plodech bezu černého – planě rostoucí 
(zvětšení 40 x 10) 
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5.1.4 Trichomy 

Na povrchu plodů byly pozorovány ojedinělé jednobuněčné krycí a žlaznaté trichomy 

s dvoubuněčnou hlavičkou, která je viditelná na obr. 5. 

Obr. 5: Plod bezu černého - planě rostoucí - krycí a žlaznaté trichomy pokožkových 
buněk 
(zvětšení 20 x 10) 
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5.2 Sambucus nigra L. odrůda Allesö 

5.2.1 Pokožkové buňky 

Jednotlivé změřené rozměry pokožkových buněk jsou uvedeny v tab. 3. Pěti až 

šestiboké buňky pokožky se svým tvarem podobají nejblíže obdélníku s mírně 

zaoblenými hranami. Jejich buněčné stěny jsou zřetelně uzlíčkovitě ztluštěné. V detailu 

vidíme zřetelné, velmi husté kutikulární vrásnění (obr. 6). 

Obr. 6: Plod bez černého - odrůda Allesö - detail pokožkových buněk se zřetelným 
kutikulárním vrásněním a uzlíčkovitě ztloustlou buněčnou stěnou 
(zvětšení 40 x 10) 
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Tabulka 3: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Allesö 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

95 82 75 65 78 86 109 78 76 75 59 97 60 71 74 
78,67 

± 13,69 

Šířka 
[µm] 

59 45 54 39 65 47 47 68 62 61 64 42 56 53 69 
55,40 
± 9,65 

      Plocha pokožkových buněk: 4 358,32 µm2 

5.2.2 Průduchy 

Změřené hodnoty velikosti průduchů jsou uvedeny v tab. 4. Řada průduchů této 

odrůdy je charakteristická terčovitým tvarem, který je dán větší šířkou průduchu než 

jeho délkou (obr. 7, 8). 

Obr. 7 : Plod bezu černého – odrůda Allesö – pokožka s průduchy charakteristického 
tvaru 

(zvětšení 20 x 10) 
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Obr. 8: Plod bezu černého – odrůda Allesö – detail průduchu  
(zvětšení 40 x 10) 

 

 

 

Tabulka 4: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Allesö 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

54 56 65 62 61 60 56 70 68 65 61 74 56 65 63 
62,4 

± 5,65 

Šířka 
[µm] 

64 60 70 68 66 69 61 69 62 73 64 74 64 68 66 
66,53 

± 4,14 
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5.2.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Pískové buňky šťavelanu vápenatého jsou drobné, zřetelně ohraničené (obr. 9). Jejich 

četnost je ale nízká. 

Obr. 9: Plod bezu černého – odrůda Allesö – buňka s pískem šťavelanu vápenatého 
(zvětšení 20 x 10) 
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5.2.4 Zajímavost 

Na obr. 10 jsou zachyceny 2-4 vrstvy podélně a příčně ležících vláknitých, ztlustlých, 

tečkovaných buněk, které tvoří vnitřní pokožku endokarpu. 

Obr. 10: Plod bezu černého – odrůda Allesö - zkříženě orientovaná vlákna ze semene 
(nativní preparát z práškované drogy, zvětšení 10 x 10) 
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5.3 Sambucus nigra L. odrůda Bohatka 

5.3.1 Pokožkové buňky 

V tab. 5 se nachází hodnoty změřených pokožkových buněk odrůdy Bohatka. Tvar 

pokožkových buněk má nejblíže k mírně zaoblenému čtverci. Buňky jsou nápadně 

menší s charakteristicky uzlíčkovitě ztloustlou buněčnou stěnou. Průměrný počet 

buněk, které jsou v těsném kontaktu s ostatními, je 6. Kutikulární vrásnění se 

nevyskytuje nebo je zcela nevýrazné obr. 11.  

Obr. 11: Plod bezu černého – odrůda Bohatka – detail pokožkových buněk  
(zvětšení 40 x 10) 
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Tabulka 5: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Bohatka 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

75 61 71 79 57 57 53 67 44 58 55 73 73 70 84 
65,13 

± 
11,11 

Šířka 
[µm] 

47 46 61 44 51 55 43 64 38 43 51 55 45 51 80 
51,60 

± 
10,55 

      Plocha pokožkových buněk: 3 360,71 µm2 

5.3.2 Průduchy 

Rozměry průduchů plodů udává tab. 6. Velké množství změřených průduchů mělo 

terčovitý tvar (obr. 12). 

Obr. 12: Plod bezu černého – odrůda Bohatka – detail průduchu 
(zvětšení 40 x 10) 
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Tabulka 6: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Bohatka 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

61 64 59 56 54 54 58 61 55 57 60 58 56 62 57 
58,13 

± 3,00 

Šířka 
[µm] 

63 69 66 58 59 60 62 59 65 57 59 62 70 68 55 
62,13 

± 4,60 

 

5.3.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Pískové buňky šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Bohatka jsou velice četné. 

Vyskytují se jednak jako pevně ohraničené shluky, především kolem cév, ale nalezneme 

také volně roztroušené mikrokrystalky (obr. 13). 

Obr. 13: Plod bezu černého – odrůda Bohatka – detail šťavelanu vápenatého  
(zvětšení 40 x 10) 
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5.3.4 Trichomy 

V mikropreparátu byl zaznamenán výskyt žlaznatých trichomů. Detail je na obr.14. 

Obr. 14: Plod bezu černého – odrůda Bohatka – detail žlaznatých trichomů 
pokožkových buněk 
(zvětšení 20 x 10) 
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5.3.5 Zajímavost 

Na obr. 15 se podařilo zachytit příčný řez plodem odrůdy Bohatka. Také byla zachycena 

velká písková buňka. 

Obr. 15: Plod bezu černého - odrůda Bohatka – příčný řez  
(zvětšení 20 x 10) 
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5.4 Sambucus nigra L. odrůda Haschberg  

5.4.1 Pokožkové buňky 

Změřené rozměry buněk jsou uvedeny v tab. 7. Tenkostěnné pokožkové buňky, čtyř až 

pětiboké jsou nestejně velké. V pozorovaných preparátech byly nalezeny buňky 

dvojího typu. Jedny byly nepravidelné, menší, druhé byly obdélníkovitě protáhlé 

s mírně zaoblenými okraji. Kutikulární vrásnění na pokožkových buňkách bylo jemné, 

dobře patrné (obr. 16). 

Obr. 16: Plod bezu černého – odrůda Haschberg – pokožkové buňky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 7: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Haschberg 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

92 107 135 58 108 85 68 59 111 94 124 91 95 78 88 
92,87  

± 22,04 

Šířka 
[µm] 

44 41 50 48 42 54 44 60 52 72 50 59 53 49 51 
51,27  
± 7,99 

      Plocha pokožkových buněk: 4 761,45 µm2 

5.4.2 Průduchy 

Rozměry průduchů jsou uvedeny v tab. 8. I u této odrůdy je tvar téměř kulatý (obr. 17, 

18). 

Obr. 17: Plod bezu černého – odrůda Haschberg - pokožkové buňky s průduchy 
(zvětšení 10 x 10) 
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Obr. 18: Plod bezu černého – odrůda Haschberg - detail průduchu  
(zvětšení 20 x 10) 

 

 

 

Tabulka 8: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Haschberg 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

51 71 62 59 71 57 67 62 61 73 65 70 72 60 64 
64,33  

± 6,34 

Šířka 
[µm] 

60 61 57 65 64 62 74 70 70 69 72 67 67 66 57 
65,40 

± 5,22 
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5.4.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Množství šťavelanu vápenatého ve formě mikrokrystalků písku je střední. Vyskytují se 

jednak shluky doprovázející cévní systém plodu a jednak jako roztroušené 

mikrokrystalky (obr. 19). 

Obr. 19: Plod bezu černého – odrůda Haschberg - písek šťavelanu vápenatého  
 (zvětšení 20 x 10) 
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5.5 Sambucus nigra L. odrůda Mamut 

5.5.1 Pokožkové buňky 

Buňky této odrůdy jsou výrazného obdélníkového tvaru. Změřené rozměry buněk jsou 

uvedeny v tab. 9. Buněčné stěny jsou ztloustlé drobnými uzlíčkovitými útvary. Na 

obrázku s detailem pokožkových buněk vidíme výrazné kutikulárním vrásněním, které 

je velmi husté, výrazné (obr. 20). 

Obr. 20: Plod bezu černého – odrůda Mamut - pokožkové buňky s výrazným 
kutikulárním vrásněním  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 9: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Mamut 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

115 102 95 93 89 109 87 82 122 80 125 85 69 78 89 
94,67 

± 16,63 

Šířka 
[µm] 

48 57 42 46 37 63 44 41 45 59 74 54 42 54 66 
51,47 

± 10,66 

      Plocha pokožkových buněk: 4 872,65 µm2 

5.5.2 Průduchy 

Rozměry změřených průduchů jsou uvedeny v tab. 10. Tvar průduchu je kulatý  

(obr. 21). 

Obr. 21: Plod bezu černého – odrůda Mamut – detail průduchu s pokožkovými 
buňkami, které mají výrazně ztloustlé buněčné stěny 
 (zvětšení 40 x 10) 
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Tabulka 10: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Mamut 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

63 61 73 72 71 64 65 64 60 63 62 69 70 68 71 
66,33 

± 4,39 

Šířka 
[µm] 

63 66 71 73 66 74 74 74 69 68 67 66 65 61 64 
67,60 

± 3,94 

 

5.5.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Celkové množství šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Mamut bylo velmi malé. 

Tyto mikrokrystalky písku se nachází jednak s malých shlucích, častěji jsou jednotlivé 

drobné krystaly roztroušené v parenchymu (obr. 22). 

Obr. 22: Plod bezu černého – odrůda Mamut - písek šťavelanu vápenatého 
(zvětšení 20 x 10) 

 

 



47 

 

5.6 Sambucus nigra L. odrůda Sambo 

5.6.1 Pokožkové buňky 

Tvar buněk se přibližuje mírně zaoblenému obdélníku, jejich buněčné stěny jsou také 

uzlíčkovitě ztluštěné. Buňky jsou nejčastěji čtyř nebo pětiboké. Rozměry buněk udává 

tab. 11. Kutikulární vrásnění téměř chybělo nebo nebylo výrazné (Obr. 23). 

Obr. 23: Plod bezu černého – odrůda Sambo - pokožkové buňky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 11: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Sambo 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

91 76 81 102 89 90 56 101 103 88 98 79 98 95 89 
89,07 

± 12,35 

Šířka 
[µm] 

43 55 43 51 45 37 44 40 47 53 35 56 53 46 52 
46,67 

± 6,52 

Plocha pokožkových buněk: 4 156,90 µm2 

5.6.2 Průduchy 

Změřené hodnoty velikosti průduchů jsou uvedeny v tab. 12. Průduchy této odrůdy 

jsou mírně oválného tvaru (obr. 24). 

Obr. 24: Plod bezu černého – odrůda Sambo - pokožkové buňky s kutikulárním 
vrásněním a průduchem 
zvětšení 20 x 10 
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Tabulka 12: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Sambo 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

73 81 78 64 71 62 70 75 68 68 71 65 77 63 74 
70,67 

± 5,74 

Šířka 
[µm] 

78 63 78 58 72 55 66 69 60 61 63 57 69 54 67 
64,67 

± 7,58 

 

5.6.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Celkové množství šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Sambo bylo velmi malé. 

Pískové buňky které byly při mikroskopování nalezeny jsou ale velké a znatelně 

ohraničené (obr. 25). 

Obr. 25: Plod bezu černého – odrůda Sambo - písek šťavelanu vápenatého 
(zvětšení 20 x 10) 
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5.7 Sambucus nigra L. odrůda Sambu 

5.7.1 Pokožkové buňky 

Buňky mají ztloustlé buněčné stěny, mírně zaoblené, obdélníkového tvaru. Rozměry 

buněk jsou uvedeny v tab. 13. Buňky jsou pěti až šestiboké. Kutikulární vrásnění je u 

této odrůdy méně nápadné a výrazné (obr. 26). 

Obr. 26: Plod bezu černého – odrůda Sambu - pokožkové buňky  
(zvětšení 10 x 10) 
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Tabulka 13: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Sambu 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

105 160 137 152 153 127 145 94 67 66 63 94 88 87 93 
108,73 

± 33,98 

Šířka 
[µm] 

57 81 60 55 59 65 41 41 40 47 32 42 47 56 45 
51,20 

± 12,39 

Plocha pokožkových buněk: 5 567,00 µm2 

5.7.2 Průduchy 

Na obrázku jsou viditelné pokožkové buňky s průduchy, které měly většinou kulatý, jen 

ojediněle, oválný tvar. Změřené velikosti průduchů jsou uvedeny v tab. 14. Na obr. 27 

byly zachyceny průduchy a epidermální buňky bez kutikulárního vrásnění. 

Obr. 27: Plod bezu černého – odrůda Sambu- průduchy s pokožkovými buňkami  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 14: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Sambu 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

60 65 64 69 65 59 53 59 62 64 61 67 60 80 69 
64,00 

± 6,01 

Šířka 
[µm] 

59 61 59 62 59 59 61 57 55 59 66 64 61 68 68 
61,44 

± 5,38 

 

5.7.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Pískové buňky šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Sambu jsou četnější. Písek se 

nachází v malých shlucích, velice často jsou další mikrokrystalky v blízkosti těchto 

shluků roztroušeny nahodile (obr. 28). 

Obr. 28: Plod bezu černého – odrůda Sambu - písek šťavelanu vápenatého  
(zvětšení 20 x 10) 
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5.8 Sambucus nigra L. odrůda Samdal 

5.8.1 Pokožkové buňky 

Rozměry pokožkových buněk jsou uvedeny v tab. 15. Pokožkové buňky této odrůdy 

jsou nepravidelně hranaté, některé téměř čtvercové s uzlíčkovitě ztloustlými 

buněčnými stěnami. Na jejich povrchu je výrazně pravidelné a husté kutikulární 

vrásnění. Většina buněk je obklopena dalšími šesti buňkami (obr.29). 

Obr. 29: Plod bezu černého – odrůda Samdal - pokožkové buňky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 15: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Samdal 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

66 71 76 62 64 68 89 84 76 69 79 88 86 79 69 
75,07 

± 8,90 

Šířka 
[µm] 

54 63 53 58 64 57 63 67 76 67 54 62 58 55 65 
61,07 

± 6,34 

Plocha pokožkových buněk: 4 584,52 µm2 

5.8.2 Průduchy 

Rozměry průduchů jsou uvedeny v tab. 16. Průduchy mají kulatý, některé trochu 

oválnější tvar (obr. 30). 

Obr. 30: Plod bezu černého – odrůda Samdal - detail průduchů s pokožkovými 
buňkami a kutikulárním vrásněním  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 16: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Samdal 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

68 71 75 68 72 70 75 70 72 71 74 69 66 73 71 
71,00 

± 2,62 

Šířka 
[µm] 

62 75 68 70 63 65 67 50 64 59 66 64 59 64 61 
63,80 

± 5,65 

 

5.8.3 Písek šťavelanu vápenatého 

Celkové množství šťavelanu vápenatého ve formě mikrokrystalků písku je v plodech 

této odrůdy hodně vysoké. Vyskytují se jednak ve shlucích, které jsou ale malé a okolo 

nich je větší množství volně roztroušených mikrokrystalků (obr. 31). 

Obr. 31: Plod bezu černého – odrůda Samdal - písek šťavelanu vápenatého  
(zvětšení 20 x 10) 
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5.9 Sambucus nigra L. odrůda Sampo 

5.9.1 Pokožkové buňky 

Rozměry pokožkových buněk jsou uvedeny v tab. 17. Buňky pokožky jsou protáhlého, 

obdélníkového nebo mnohoúhelníkového tvaru se spíše nezaoblenými okraji a u 

většiny buněk se ztloustlými buněčnými stěnami. Kutikulární vrásnění není na 

pokožkových buňkách příliš výrazné (obr. 32). 

Obr. 32: Plod bezu černého – odrůda Sampo - pokožkové buňky se zřetelnými uzlíčky 
ztluštěnin buněčné stěny  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 17: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Sampo 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

129 117 100 106 84 79 76 63 80 95 74 125 97 88 93 
93,73 

± 19,17 

Šířka 
[µm] 

33 38 38 57 49 34 48 48 69 49 53 44 55 47 40 
46,80 

± 9,56 

Plocha pokožkových buněk: 4 386,56 µm2 

5.9.2 Průduchy 

Rozměry průduchů jsou uvedeny v tab. 18. Tato odrůda bezu černého se vyznačovala 

nejvýrazněji oválným tvarem průduchů. Také na pokožkových buňkách vidíme velmi 

jemné, téměř znatelné kutikulární vrásnění (obr. 33). 

Obr. 33: Plod bezu černého – odrůda Sampo - průduch se zřetelným kutikulárním 
vrásněním pokožky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 18: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Sampo 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

69 65 68 65 77 69 69 77 68 72 66 70 67 74 71 
69,80 

± 3,82 

Šířka 
[µm] 

62 58 59 64 67 53 50 62 54 63 58 65 56 65 59 
59,67 

± 4,94 

 

5.9.3 Písek šťavelanu vápenatého  

Pískové buňky šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Sampo jsou zastoupeny 

v menším množství. Písek se nachází v malých shlucích, velice často jsou mikrokrystaly 

v blízkosti těchto shluků roztroušeny nahodile (obr. 34). 

Obr. 34: Plod bezu černého – odrůda Sampo - písek šťavelanu vápenatého  
(zvětšení 20 x 10) 
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5.10  Sambucus nigra L. odrůda Samyl 

5.10.1  Pokožkové buňky 

Pokožkové buňky jsou mnohohranné. Buňky pokožky mají mírně ztloustlé buněčné 

stěny. Změřené hodnoty velikosti pokožkových buněk se nachází v tab. 19. Na obr. 35 

jsou viditelné pokožkové buňky s výrazným paprsčitým kutikulárním vrásněním. Ale na 

obr. 36 vidíme, že kutikula měla i vlnitě zvrásněný charakter. 

Obr. 35: Plod bezu černého – odrůda Samyl - pokožkové buňky  
(zvětšení 20 x 10) 
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Obr. 36: Plod bezu černého – odrůda Samyl – detail pokožkových buněk s vlnitě 
zvrásněnou kutikulou 
(zvětšení 20x 10) 

 

 

 

Tabulka 19: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda Samyl 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 

± σ 

Délka 
[µm] 

68 74 69 72 67 80 86 66 74 72 65 62 80 84 79 
73,20 

± 7,26 

Šířka 
[µm] 

51 57 65 48 52 62 36 37 42 55 59 58 61 56 66 
53,67 

± 9,40 

Plocha pokožkových buněk: 3 928,64 µm2 



61 

 

5.10.2  Průduchy 

Změřené hodnoty velikosti průduchů jsou uvedeny v tab. 20. U této odrůdy jsou 

průduchy kulaté, ale některé jsou i oválnějšího tvaru. Na obr. 37 je viditelný detail 

průduchu společně se zřetelným kutikulárním vrásněním pokožkových buněk. 

Obr. 37: Plod bezu černého – odrůda Samyl - průduch se zřetelným kutikulárním 
vrásněním pokožky  
(zvětšení 40 x 10) 

 

 

 

Tabulka 20: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Samyl 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

52 51 63 59 55 61 53 52 54 50 54 58 63 53 60 
55,87 

± 4,41 

Šířka 
[µm] 

51 37 58 55 47 57 41 49 51 51 53 53 62 50 56 
51,4 

± 6,38 
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5.10.3  Písek šťavelanu vápenatého 

Celkové množství šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Samyl bylo velmi malé. Na 

obr. 38. vidíme ovšem jeho velké množství, které bylo patrné pouze v jednom 

mikropreparátu. Šťavelan se nachází jednak ve shlucích, okolo kterých se 

mikrokrystalky leží roztroušené. 

Obr. 38: Plod bezu černého – odrůda Samyl - písek šťavelanu vápenatého  
(zvětšení 20 x 10) 
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5.10.4  Zajímavost 

Mezokarp plodů bezu černého, nebo-li vnitřní část plodu, se skládá z parenchymu, 

jehož buňky mají nepravidelně ztloustlé buněčné stěny a často obsahují škrobová zrna 

(obr. 39). 

 

Obr. 39: Plod bezu černého – odrůda Samyl - buňky mezokarpu plodů 
(Nativní preparát z práškované drogy, zvětšení 40 x 10) 
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5.11  Sambucus nigra L. odrůda Weihenstephan 

5.11.1  Pokožkové buňky 

Pokožkové buňky této odrůdy jsou obdélníkového či lichoběžníkového tvaru, s rovnými 

stěnami, které jsou ztloustlé. Rozměry pokožkových buněk jsou uvedeny v tab. 21. 

Kutikulární vrásnění bylo na některých místech pokožky méně výrazné viz obr. 40, na 

některých místech bylo zcela zřetelné viz obr. 41. 

Obr. 40: Plod bezu černého – odrůda Weihenstephan - pokožkové buňky se ztloustlou 
buněčnou stěnou 
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 21: Rozměry pokožkových buněk plodů bezu černého - odrůda 
Weihenstephan 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

85 99 75 88 79 72 92 83 76 86 76 85 97 81 78 
83,47 

± 8,02 

Šířka 
[µm] 

77 55 56 48 76 52 47 43 44 51 56 62 59 49 45 
54,67 

± 10,45 

Plocha pokožkových buněk: 4 563,30 µm2 

5.11.2  Průduchy 

Změřené hodnoty velikosti průduchů jsou uvedeny v tab. 22. Průduchy odrůdy 

Weihenstephan jsou oválné, obklopené rozdílným počtem epidermálních buněk Na 

obr. 41 také vidíme zřetelné kutikulární vrásnění. 

Obr. 41: Plod bezu černého – odrůda Weihenstephan – průduch s epidermis 
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 22: Rozměry průduchů plodů bezu černého - odrůda Weihenstephan 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
 

[µm] 
± σ 

Délka 
[µm] 

77 67 73 65 61 66 59 65 62 63 70 66 75 60 65 
66,27 

± 5,38 

Šířka 
[µm] 

69 58 62 60 56 63 54 56 64 57 64 59 60 67 65 
60,93 

± 4,38 

 

5.11.3  Písek šťavelanu vápenatého 

Celkové množství šťavelanu vápenatého v plodech odrůdy Weihenstephan není 

nikterak velké. Na obr. 42 vidíme pravidelné shluky kolem žilnatiny cév, okolo kterých 

jsou roztroušeny další mikrokrystalky. 

Obr. 42: Plod bezu černého – odrůda Weihenstephan - písek šťavelanu vápenatého 
(zvětšení 20 x 10) 
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Tabulka 23: Průměrné hodnoty délky a šířky pokožkových buněk plodů bezu černého 
a jejich vzájemný poměr 

 

Odrůda 
Průměrná 

hodnota délky 
buněk (1) 

Průměrná 
hodnota šířky 

buněk (2) 

Poměr   
(1) : (2) 

Planě rostoucí 81,00 48,67 1,66 

Allesö 78,67 55,40 1,42 

Bohatka 65,13 51,60 1,26 

Haschberg 92,87 51,27 1,81 

Mamut 94,67 51,47 1,84 

Sambo 89,07 46,67 1,91 

Sambu 108,73 51,20 2,12 

Samdal 75,07 61,07 1,23 

Sampo 93,73 46,80 2,00 

Samyl 73,20 53,67 1,36 

Weihenstephan 83,47 54,67 1,53 

 

Graf č. 1: Průměrné hodnoty délky a šířky pokožkových buněk plodů bezu černého 
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Graf č. 2: Poměr průměrné délky a šířky pokožkových buněk plodů bezu černého 
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Tabulka 24: Plocha pokožkových buněk plodů bezu černého 

 

Odrůda Plocha [µm2] 

Planě rostoucí 3 942,27 

Allesö 4 358,32 

Bohatka 3 360,71 

Haschberg 4 761,45 

Mamut 4 872, 65 

Sambo 4 156, 90 

Sambu 5 567,00 

Samdal 4 584,52 

Sampo 4 386, 56 

Samyl 3 928,64 

Weihenstephan 4 563, 30 
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Graf č. 3: Průměrná plocha pokožkových buněk plodů bezu černého 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

planě rostoucí

Allesö

Bohatka

H
aschberg

M
am

ut

Sam
bo

Sam
bu

Sam
dal

Sam
po

Sam
yl

W
eihenstephan

[µm²]

 

 

 

Tabulka 25: Průměrné hodnoty délky a šířky průduchů plodů bezu černého a jejich 
vzájemný poměr 

Odrůda 
Průměrná 

hodnota délky 
(1) 

Průměrná 
hodnota šířky 

(2) 

Poměr 
(1) : (2) 

Planě rostoucí 69,40 64,60 1,07 

Allesö 62,40 66.53 0,94 

Bohatka 58,13 51,40 0,94 

Haschberg 64,33 65,40 0,98 

Mamut 66,33 67,60 0,98 

Sambo 70,67 64,67 1,09 

Sambu 64,00 61,44 1,04 

Samdal 71,00 63,80 1,11 

Sampo 69,80 59,67 1,17 

Samyl 55,87 51,40 1,09 

Weihenstephan 66,27 60,93 1,09 
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Graf č. 4: Průměrné hodnoty délky a šířky průduchů plodů bezu černého 

40

45

50

55

60

65

70

75

planě rostoucí

Allesö

Bohatka

H
aschberg

M
am

ut

Sam
bo

Sam
bu

Sam
dal

Sam
po

Sam
yl

W
eihenstephan

[µm]

délka

šířka

 

 

Graf č. 5: Poměr průměrné délky a šířky průduchů plodů bezu černého 
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6. Diskuse 

Využití plodů bezu černého je silně zakořeněno v tradičním léčitelství a je předáváno 

z generace na generaci, tato droga je jednou z nejvyhledávanějších rostlinných drog na 

našem území. (2) Díky vzrůstající poptávce je bez černý pěstován v sadech několika 

států nejen Evropy, zvýšená spotřeba plodů pramení především z rostoucí spotřeby 

potravinářským průmyslem. Z tohoto důvodu jsou šlechtěny nové odrůdy, u kterých je 

snaha zvýšit výtěžnost plodonosných květenství a také v plodech a květech zvýšit 

množství prospěšných anthokyanů a flavonoidních glykosidů. (15) 

Sušené plody se používají jako diaforetikum, diuretikum a také při léčbě respiračních 

onemocnění. Dále se traduje, že pití šťávy pomáhá při bolestech hlavy, migrénách a 

jiných neurologických obtížích. (2) (5) (9) (25) 

Potřebné množství drogy je zajišťováno sběrem z rostlin rostoucích ve volné přírodě. 

Z dostupných dat (1994 až 2011) je každý rok vykupováno průměrně 1,9 tis. tun 

usušených plodů bezu černého (38) a průměrná cena za 1 kg suchých plodů se v roce 

2014 pohybuje okolo 75 Kč. (39) 

Plody pěstovaných odrůd bezu černého by mohly být rovněž vhodné pro produkci 

drogy Sambuci fructus, je ale potřeba ověřit, zda splňují požadavky, které jsou na tuto 

drogu kladeny. Kvalita drog pro farmaceutické využití se hodnotí podle platného 

lékopisu. V současnosti je to ČL 2009, Dopl. 2013. Lékopisnou drogou je ale pouze 

Sambuci flos, článek drogy Sambuci fructus nalezneme v Českém farmaceutickém 

kodexu. (1) 

Při ověřování totožnosti drog se vždy provádí mikroskopické hodnocení. Pro 

mikroskopické hodnocení plodů planě rostoucího bezu černého a jeho deseti 

pěstovaných odrůd jsem připravila mikroskopické preparáty postupem dle lékopisu. 

Z každé odrůdy jsem odebrala několik plodů a projasnila je v roztoku chloralhydrátu 

zahříváním objektů jen po nezbytně nutnou dobu. Projasnění v roztoku chloralhydrátu 

může měnit buněčný obsah (škrob), ale buněčnou stěnu nemění. (40) Z každé odrůdy 

jsem připravila nejméně tři preparáty. 
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Plody jednotlivých odrůd se lišily tvarem a velikostí pokožkových buněk. Hranaté, 

obdélníkovitě protáhlé pokožkové buňky byly typické pro odrůdy Allesö, Mamut, 

Sambu, Sampo či pro planě rostoucí bez černý (obr. 6, 20, 26, 32, 2). Spíše čtvercové 

byly buňky pokožky odrůd Bohatka a Samdal (obr: 11, 29). Tyto poznatky potvrzuje i 

poměr průměrné délky a šířky pokožkových buněk (tab. 23) , (graf č. 2). 

Průměrné hodnoty velikosti pokožkových buněk udává tab. 23. Největší hodnotu délky 

měla odrůda Sambu, která výrazně převyšovala ostatní. Rozměry odrůd Haschberg, 

Mamut a Sambo byly téměř srovnatelné. Naopak nejmenší hodnota délky pokožkových 

buněk plodů bezu černého připadala na odrůdu Bohatka. 

Největší hodnoty šířky pokožkových buněk (tab. 23) byly naměřeny u odrůdy Samdal, 

nejmenší u odrůd Sambo a Sampo. Rozměry pokožkových buněk odrůd Haschberg a 

Mamut vykazovaly velice blízké hodnoty. Grafické znázornění průměrné délky a šířky 

pokožkových buněk plodů bezu černého je uvedeno v grafu č. 1. Průměrné hodnoty 

délky i šířky pokožkových buněk planě rostoucího bezu černého dosahují středních 

hodnot. 

Z již naměřených hodnot jsem vypočítala průměrnou plochu buněk. Z těchto hodnot 

vyplynulo, že odrůda Sambu má největší pokožkové buňky, naopak odrůda Bohatka má 

plochu buněk nejmenší. Většina hodnot se pohybovala okolo 4500 µm2 (tab. 24) (graf 

č. 3). Pouze u odrůd Bohatka, Samyl a planě rostoucího bezu černého hodnoty 

nepřesáhly 4000 µm2. 

Odrůdy se také lišily přítomností nebo mírou uzlíčkovitého ztluštění buněčné stěny 

pokožkových buněk. Odrůda Allesö měla jedno z nejhustších a nejvýraznějších 

viditelných ztluštění (obr. 6). Dále bylo výrazné u odrůd Mamut, Samdal a 

Weihenstephan (obr. 20, 29, 40). U odrůdy Haschberg byl tento jev jemný a pouze na 

některých buňkách (obr. 16). Naopak nevýrazné ztluštění se nacházelo u odrůdy Samyl 

(obr. 35). Obecně lze ale říci, že je to znak, který je společný všem odrůdám. 

Na pokožkových buňkách jsem si rovněž všímala rozložení, tvaru a intenzity 

kutikulárního vrásnění. Zvrásnění kutikuly je dalším znakem, který nalezneme na 

plodech všech odrůd, nikdy ale není zcela totožný. Druhy Allesö, Mamut a Samdal mají 

vrásnění husté, pravidelné a výrazné (obr. 6, 21, 29). Jemné, ale dobře zřetelné u 
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odrůdy Haschberg. Oproti tomu odrůdy Bohatka, Sambo a Sampo je vrásnění kutikuly 

nevýrazné nebo na některých místech pokožky úplně chybí (obr. 11, 23, 32). U odrůdy 

Samyl bylo nalezeno jednak vrásnění paprsčité (obr.35), ale také vlnitě zvrásněné (obr. 

36). 

Dále se plody lišily velikostí a tvarem průduchů. Dle Českého farmaceutického kodexu 

(1) je výskyt průduchů v pokožce plodů bezu ojedinělý, což pozorované odrůdy 

splňovaly. Dle počtu a postavení buněk okolo buněk svěracích lze říci, že všechny 

sledované průduchy byly anomocytického tvaru. Výrazně kulaté měla odrůda 

Haschberg a Mamut (obr. 18, 21), méně výrazné se nacházely u odrůd Sambu, Samdal 

a Samyl (obr. 27, 30, 37). Naopak výrazně protáhlým tvarem průduchů se vyznačuje 

odrůda Sampo (obr: 33). Méně již odrůdy Sambo, Weihenstephan či planě rostoucí bez 

černý. Odrůdy Allesö a Bohatka se oproti tomu vyznačovaly terčovitým tvarem 

průduchů (obr. 7,8). Tuto skutečnost ukazuje tab. 25 a graf č.5. 

Průměrné hodnoty délky a šířky průduchů jsou uvedeny v tab. 25 a znázorněny v grafu 

č. 4. Největší hodnotu délky průduchů měly odrůdy Samdal, Sambo, Sampo a velice 

blízkou hodnotu měl i planě rostoucí bez černý. Naopak nejmenší hodnotu délky 

průduchů měla odrůda Samyl, která měla navíc i nejmenší hodnotu šířky. Celkově má 

tedy tato odrůda ze všech nejmenší průduchy. Naopak největšími průduchy disponují 

odrůdy Samdal a Sampo (tab. 25) (graf č. 4). Rozměry průduchů planě rostoucího bezu 

patří mezi ty největší (graf č. 4).  

Při mikroskopii drog je významným znakem výskyt šťavelanu vápenatého. V plodech 

bezu černého se nachází mikrokrystalky v tzv.  pískových buňkách. Písek šťavelanu 

vápenatého se nacházel nejvíce v odrůdě Bohatka, ve které je písek v pevně 

ohraničených shlucích, kolem cév a také volně roztroušený (obr. 13). Dále se nachází ve 

větší míře v planě rostoucím bezu, odrůdách Haschberg a Samdal (obr. 4, 19, 31). 

Naopak odrůdy Mamut, Samyl a Weihenstephan měly šťavelanu méně (obr. 22, 38, 

42). Odrůda Sambo měla šťavelanu také méně, ale buňky, které byly nalezeny, byly 

velké a zřetelně ohraničené. (obr. 25) Většina nalezeného šťavelanu vápenatého se 

nacházela ve shlucích, okolo cévního systému plodů. Velké množství krystalů bylo 

nahodile rozptýleno okolo těchto shluků (obr. 4, 20, 36). 
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V mikropreparátech z plodů byly nalezeny i další útvary. U planě rostoucích plodů bezu 

černého se jednalo o krycí a žlaznaté trichomy. Jejich stavba je viditelná na obr. 5. 

Z ostatních odrůd byly trichomy zaznamenány jen krycí u odrůdy Bohatka (obr. 14). 

V porovnání s mikroskopickými znaky plodů bezu černého původem z volné přírody 

splňují plody z kulturních odrůd požadavky mikroskopické zkoušky totožnosti Sambuci 

fructus dle Českého farmaceutického kodexu. (1)  
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7. Závěr 

Popsala jsem mikroskopické znaky plodů Sambucus nigra L. z pěstovaných kulturních 

odrůd Allesö, Bohatka, Haschberg, Mamut, Sambo, Sambu, Samdal, Sampo, Samyl, 

Weihenstephan a planě rostoucího bezu černého. V mikropreparátech jsem 

pozorovala tvar a velikost pokožkových buněk, kutikulární vrásnění a ztluštění stěn 

pokožkových buněk. Dále tvar a velikost průduchů a také přítomnost šťavelanu 

vápenatého. Také jsem zaznamenala další útvary, které se v preparátech objevily. 

Dle zjištěných dat jsou charakteristickými znaky plodů kutikulární vrásnění 

pokožkových buněk, ztluštění epidermálních stěn, přítomnost šťavelanu vápenatého a 

typ epidermálních průduchů. Plody jednotlivých odrůd se od sebe v těchto znacích 

mírně odlišují. U planě rostoucího bezu černého a odrůdy Bohatka jsem zaznamenala 

ojedinělý výskyt žláznatých a krycích trichomů.  

Plody všech sledovaných odrůd bezu černého vykazují znaky charakteristické pro drogu 

Sambuci fructus (1) a stejně tak splňují požadavky mikroskopické zkoušky totožnosti 

uvedené v Českém farmaceutickém kodexu. (1) 
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8. Abstrakt 

Bez černý (Sambucus nigra L.) je významnou rostlinou tradičního lidového léčitelství, 

jehož poznatky přejímá i farmaceutický a potravinářský průmysl. Plody se používají 

jako diaforetikum, diuretikum, při migrénách a neurologických obtížích. Se zvyšující 

poptávkou již nestačí pouze sběr planě rostoucích plodů, a proto je bez černý společně 

s jeho kulturními odrůdami pěstován v sadech. Kvalitní drogu pro farmaceutické 

použití by právě mohly poskytnout kulturní odrůdy bezu černého, které se pěstují pro 

využití plodů v potravinářském průmyslu. 

Cílem diplomové práce bylo studium mikroskopických znaků plodů planě rostoucího 

bezu černého a jeho deseti kulturních odrůd Allesö, Bohatka, Haschberg, Mamut, 

Sambo, Sambu, Samdal, Sampo, Samyl a Weihenstephan, které pocházejí 

z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. Plody planě 

rostoucího bezu černého byly získány z Botanické zahrady léčivých rostlin 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Z plodů byly po projasnění v roztoku chloralhydrátu připraveny mikroskopické 

preparáty. V preparátech jednotlivých odrůd byly sledovány a porovnávány pokožkové 

buňky, jejich tvar a velikost, dále tloušťka epidermálních stěn a kutikulární vrásnění na 

jejich povrchu. Dále se jednalo o tvar a velikost průduchů, četnost a tvar idioblastů 

písku šťavelanu vápenatého. 

Mikroskopickým hodnocením totožnosti bylo ověřeno, že plody pocházející z 

pěstovaných deseti kulturních odrůd bezu černého splňují kritéria pro drogu Sambuci 

fructus, která jsou předepsaná v Českém farmaceutickém kodexu. 

Klíčová slova: Sambucus nigra, sambuci fructus, odrůdy, mikroskopie 
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9. Abstract 

Sambucus nigra L. is the important plant of the traditional folk medicine, its knowledge 

is accepted in the pharmaceutical and food industry. The elderberry fruits are used as 

diaphoretic, diuretic, during the migraine and neurological difficulties. On the grounds 

of the rising demand the collection of the wild-growing berries do not suffice and that 

is the reason for growing the elderberry and its cultivated varieties in plantations. The 

cultivated varieties of elderberry, which are grown for the use of the fruits in the food 

industry, could be exactly provided the quality drug for pharmaceutical use. 

The thesis is focused on the research of the microscopic characteristics of the 

elderberries fruits wild-growing elderberry and its cultivated varieties Allesö, Bohatka, 

Haschberg, Mamut, Sambo, Sambu, Samdal, Sampo, Samyl and Weihenstephan, which 

originated  from the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd. The 

berries of the wild-growing elderberry were obtained in the Botanical Garden of 

Medicinal Herbs of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. 

The microscopic preparations were prepared from the elderberries after clearing in 

solution of chloral hydrate. Complexion cells - their shape and size and also thickness 

of the epidermal cell walls and cuticle corrugation on their surface were observed and 

compared in the preparations of particular varieties. Furthermore the shape and the 

size of the stomata, frequency and the shape of idioblasts containing sand of calcium 

oxalate. 

It was verified by microscopic evaluation of identity that the fruits originated from ten 

grown cultivated varieties of elderberry fulfil the requirements - given in the Czech 

Pharmaceutical Codex - for the drug Sambuci fructus. 

Key words: Sambucus nigra, sambuci fructus, varieties, microscopy 
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