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 u jednobuněčných rostlin vykonává jediná buňka funkce 
celého organismu 

 u mnohobuněčných nižších rostlin je stavba jejich těl 
značně jednoduchá a buňky, které je skládají, jsou si 
celkem velmi podobné 

 u vyšších rostlin je zpravidla jejich tělo rozlišeno na kořen, 
stonek a listy, u kvetoucích rostlin dále na květy a plody 

 buňky různých částí rostlinného těla se liší svými 
funkcemi, a proto mají různý tvar a velikost 

 soubory buněk, které vykonávají stejné funkce a které mají 
přibližně stejný tvar a velikost, nazýváme pletiva (u 
živočichů tkáně) 
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 Podle tloušťky buněčné stěny, podle přítomnosti či 
nepřítomnosti mezibuněčných prostorů a podle tvaru 
rozlišujeme čtyři druhy pletiv: 

 Parenchym 

 Prosenchym 

 Kolenchym 

 Sklerenchym 
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 složený z tenkostěnných buněk 

 s četnými mezibuněčnými 
prostorami (intercelulárami) 
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 složený z jednosměrně 
protažených buněk se 
šikmými příčnými 
přihrádkami bez intercelulár 

 vyskytuje se nejčastěji ve 
svazcích cévních 

 mladší buňky bývají 
tenkostěnné, starší 
tlustostěnné 
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 složený z tenkostěnných 
buněk, které jsou v 
hranách nápadně ztlustlé 

 buňky mohou mít někdy 
ztlustlou i celou jednu 
stěnu = deskovitý 
kolenchym 
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 má buněčné stěny značně ztlustlé 
s kanálky, kterými pronikají jemná 
plazmatická vlákénka 
(plazmodesmy), umožňující 
spojení se sousedními buňkami 

 buňky později odumírají a skle-
renchymatické pletivo má funkci 
mechanické opory 
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 tvořena drobnými parenchymatickými buňkami, 
které se neustále dělí = růst rostlin po celý život 

 nacházejí se na vrcholcích stonků a v kořenových 
špičkách = vrcholové dělivé pletivo 

 dále od vrcholu dělení buněk postupně ustává, 
buňky nabývají větších rozměrů a nápadně mění i 
svůj tvar - přeměňují se na pletiva trvalá 
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 vznikají tak, že buňky trvalých pletiv se v některých 
rostlinných orgánech mohou znovu dělit 

 jsou to např.: 
 kambium, jehož činností vzniká druhotné dřevo a lýko, 
 felogen (korkotvorné pletivo), jehož činností vzniká 

druhotná kůra  
 kalus (hojivé pletivo) 
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 tvořena rozlišenými (diferencovanými) 
buňkami dokonale uzpůsobenými k určitým 
funkcím 

 jejich buňky se dále již zpravidla nedělí 

 rozdělujeme je na pletiva 
 krycí 
 vodivá 
 zpevňovací 
 základní 

24. října 2010 10 Pletiva dělivá a trvalá (1/25) 


