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1. Pletiva krycí (pokožková) 

• rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) 

• je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez 
chlorofylu 

• vnější stěny buněk jsou ztlustlé a jsou kryty tenkou vrstvou 
kutikuly, tvořenou kutinem 
(= látka tukové povahy, nepropustná pro vodu a plyny) 

• pokožka kořene – rhizodermis kutikulu nemá 

 

 

 

• chrání rostlinné tělo před nadměrným vypařováním vody 

• některé rostliny mají v pokožce vodní skuliny = hydatody 
(neregulovatelné) = jev gutace 
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V pokožce jsou průduchy - stomata 

• rostlina jimi vyměňuje  s vnějším prostředím plyny (CO2 a O2) a H2O 

• jsou tvořeny dvěma svěracími buňkami, které mezi sebou uzavírají 
štěrbinu 

• jsou-li svěrací buňky dostatečně zásobeny vodou (při vysoké vzdušné 
vlhkosti), v důsledku osmotických jevů v nich vzroste turgor, svěrací 
buňky se vyklenou a průduch se zvětší 

• při nedostatku vody (malé vzdušné vlhkosti) svěrací buňky ztrácejí vodu, 
turgor se zmenší, buňky se narovnají a průduch se zmenší 

 

 

 

 

 

 

 
• průduchy se nacházejí hlavně v pokožce na spodní straně listů 

• u jednoděložných na obou stranách listů 

• u vodních rostlin na svrchní straně listů 
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Plastický obraz spodní části 

listu s pokožkou a průduchy. 
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Chlupy (trichomy) - součást krycích pletiv 

• mají různý tvar, stavbu i funkci 

• trichomy krycí 

– mají především funkci ochrannou 

– jsou protažené do špičky 

– mohou být rozvětvené, jedno i vícebuněčné 

• trichomy žláznaté 

– bývají zakončeny paličkou 

– vylučují vodné roztoky anorganických látek a cukrů, sliz, silice a 
pryskyřičnaté látky 

• trichomy žahavé 

– jsou typem žláznatých chlupů, mají lahvicovitý tvar, jsou 
jednobuněčné, nerozvětvené 

– blízko vrcholu chlupu je buněčná stěna ztenčená, prostoupená 
oxidem křemičitým a proto křehká 

– při dotyku se v tomto místě vrchol chlupu snadno ulomí, dochází k 
vystříknutí žahavé, mnohdy jedovaté látky působící pálení a 
svědění 
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2. Pletiva vodivá 

• slouží k rozvádění různých látek 
rozpuštěných ve vodě na různá místa v 
rostlině 

• procházejí jako provazce protáhlých 
buněk kořenem, stonkem a větvemi až 
do listů a zde se rozvětvují v podobě 
žilek 

• nazývají se svazky cévní a rozdělují se 
na část dřevní a část lýkovou 
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Část dřevní (xylem) 

• skládá se z cév a průvodního pletiva 
– cévy (tracheje) jsou trubicovité útvary vzniklé spojením 

protáhlých buněk nad sebou (u jehličnanů jsou jednodušší 
cévice – tracheidy) 

– jejich protoplast odumřel a jejich buněčné stěny se v místě 
styku rozpustily 

– uskutečňují vzestupný transport - z kořenů vedou do 
stonku a do listů vodu s rozpuštěnými minerálními látkami 

– stěny cév bývají charakteristicky ztloustlé (kruhovitě, 
šroubovitě, tečkovitě, schodovitě) a mají též zpevňovací 
funkci 
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Část lýková (floem) 

• skládá se z živých protáhlých buněk 

– neobsahují jádro a jejich příčné přepážky jsou 

proděravělé - proto se nazývají sítkovice 

– uskutečňují transport sestupný 

– z listů vedou asimiláty na místa spotřeby 

– pevných vláken, která doprovázejí sítkovice v 

některých rostlinách (konopí, len), se používá k 

výrobě textilií 
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Typy cévních svazků 

• vzájemná poloha části dřevní a lýkové 
určuje typ cévního svazku: 

– Bočné (kolaterální) 

– Dvojbočné (bikolaterální) 

– Paprsčité (radiální) 

– Soustředné (koncentrické) 
• ty pak mohou být buď 

– dřevostředné (hadrocentrické) 

– lýkostředné (leptocentrické) 



24. října 2010 Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 

základní. 2/27 

12 

Bočné (kolaterální) 

• lýko bývá na vnější 

straně stonku, dřevo 

na vnitřní straně 

stonku 

• jsou nejčastější v 

stoncích a listech 

semenných rostlin 
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Dvojbočné (bikolaterální) 

• cévní svazky mají 
dřevo z obou stran 
obklopené lýkem 

• vnější lýko bývá silnější 
než vnitřní 

• vyskytují se ve 
stoncích tykvovitých a 
lilkovitých rostlin 
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Paprsčité (radiální) 
• cévní svazky jsou 

uspořádány tak, že dřevní 
a lýkové části jsou 
postaveny vedle sebe a 
pravidelně se střídají 

• vyskytují se ve všech 
kořenech v prvním roce 
a v těch, které druhotně 
netloustnou 

• všechny dřevní i lýkové 
části jsou obklopeny 
společnou pochvou, takže 
tvoří jeden celek 
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Soustředné (koncentrické) 

hadrocentrické  

• svazky cévní mají dřevo obklopené lýkem, 

např. u kapradin 
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Soustředné (koncentrické) 

leptocentrické  

• lýko je obklopené dřevem, např. u jednoděložných 

rostlin 
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3. Pletiva základní 

• tvořena parenchymatickými buňkami, vyplňujícími prostory mezi 
pletivy krycími a vodivými 

• buňky těchto pletiv jsou přizpůsobeny různým funkcím 
– pletivo asimilační - obsahují velké množství chloroplastů 

– pletivo zásobní - obsahuje hojně leukoplastů a škrobových zrn  

– pletivo vodní - v buňkách se hromadí voda (u kaktusů) 

– pletivo vzdušné (= aerenchym) - v mezibuněčných prostorách se 
hromadí vzduch 

– pletivo vyměšovací - skupiny buněk, ve kterých se hromadí, 
případně se vylučují, silice, pryskyřice, třísloviny, alkaloidy aj. 

• patří sem též mléčnice, nečlánkované nebo článkované 
trubicovité buňky, obsahující ve svých vakuolách mléčně 
zbarvenou tekutinu – latex 

• vyskytuje-li se v základním pletivu buňka, která se nápadně liší 
od ostatních buněk tvarem, obsahem či zkorkovatěním buněčné 
stěny, jde o idioblast 


