
Rastlinné pletivá 

 

Pletivo- Súbory buniek tvarom prispôsobených na vykonávanie určitej špecifickej funkcie 

Histológia- vedná disciplína skúmajúca pletivá 

 

Organizácia rastlinného tela 

rastlinná bunka- pletivo- sústavy pletív- orgán- sústavy orgánov- organizmus 

 

Rozdelenie pletív 

I. Podľa schopnosti buniek deliť sa 

a. Delivé 

b. Trváce 

 

Delivé( meristematické) pletivá 

• Bunky so schopnosťou deliť sa 

• Úlohou je produkovať nové bunky 

• Umožňujú rast a hrubnutie rastlín 

• Vyskytujú sa v rastových vrcholoch 

 

Meristémy 

1. Primárne- v rastových vrcholoch, neustála tvorba buniek, ktoré sa špecializujú a  

diferencujú 

2. Sekundárne- diferencované bunky, ktoré druhotne nadobudli deliacu schopnosť, 

hrubnutie stonky a koreňa, napr. kambium a felogén 

3. Latentné- bunky sa začínajú deliť až za určitých podmienok, napr. pericykel 

a perikambium 

• Kambium- tvorba druhotnej dreva a lyka 

• Felogén- tvorba korku, druhotnej kôry 

• Pericykel- tvorba bočných stoniek 

• Perikambium- tvorba bočných koreňov 

 

Trváce pletivá 

• Diferencované bunky tvarovo a funkčne špecializované na určitú funkciu 

• Bez schopnosti ďalej sa deliť 

 

Typy trvácich pletív podľa typu zhrubnutia bunkovej steny 

1. Parenchým 

• Tenkostenné bunky 

• Rôzne veľké medzibunkové priestory 

• Vypĺňajú vnútorné časti rastlinných orgánov 

2. Kolenchým 

• Bunky s nerovnomerne zhrubnutou bunkovou stenou v miestach dotyku 

• V stopkách plodov, stonkách dvojklíčnolistých rastlín tesne pod pokožkou, 

kolienkach tráv 



3. Sklerenchým 

• Bunky s rovnomerne zhrubnutou bunkovou stenou s plazmodezmami  

• Veľmi pevné a pružné 

• V dužine plodov- sklereidy (kamenné bunky), kôstkach ovocných stromov, 

pošvy v listoch tráv 

 

Rozdelenie pletív  

        II. Podľa funkcie 

a. Vodivé 

b. Krycie 

c. Základné 

 

 Krycie ( pokožkové) 

• Ochrana pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, mechanickému poškodeniu, 

nadmernému vyparovaniu vody, sprostredkúvajú výmenu látok s prostredím 

• Bunky tesne priliehajúce na seba, bez medzibunkových priestorov 

• Tvar buniek pokožky špecifický pre každý rastlinný druh 

• Pokožka nadzemných častí- epiderma 

• Pokožka koreňa- rizoderma 

• Vonkajšie bunky pokožky niekedy obsahujú SiO2 – dodávajú tvrdosť a ostrosť ( 

porezanie na listoch tráv) 

 

Produkty pokožky 

1. Kutikula 

2. Prieduchy 

3. Hydatódy 

4. Chlpy ( trichómy) 

5. Emergencie 

 

Kutikula 

• Súvislá vrstva na vonkajšej strane bunkovej steny 

• Obsahuje kutín ( látka takmer nepriepustná pre vodu a plyny) 

• Chráni rastlinu proti vyschnutiu 

• Často pokrytá voskami a tukmi 

• Nevyskytuje sa na rizoderme ani na epiderme vodných rastlín 

 

Prieduchy 

• Základ tvoria dve zatváravé bunky obličkovitého tvaru s dýchacou medzerou 

• Sprostredkúvajú výmenu plynov medzi rastlinou a prostredím ( výdaj vody a príjem 

CO2 ) 

• Obsahujú chloroplasty 

• Umiestnenie prieduchov- suchozemské väčšinou na spodnej pokožke listu( 

jednoklíčnolisté na oboch), u vodných rastlín na vrchnej 

• Počet prieduchov - charakteristický pre druh 



• Otváranie prieduchov - závisí od koncentrácie látok, prítomnosti vody, tepla, svetla a 

ekologických podmienok 

 

Hydatódy 

• Prieduchy so stratenou zatváracou schopnosťou 

• Sú trvalo otvorené 

• Pri nadbytku vodných pár v ovzduší vylučujú vodu a soli 

• Vylučovanie vody v kvapalnom skupenstve- gutácia 

 

Chlpy( trichómy) 

a. Krycie- Ochranná funkcia, znižujú transpiráciu, odrážajú slnečné žiarenie 

b. Žlažnaté- Vylučujú silice, roztoky, napr. muškát a prvosienka 

c. Pŕhlivé- Krehké, imkrustované SiO2, vylučujú dráždivé látky, napr. pŕhľava  

d. Absorpčné- Príjem látok z okolia, koreňové vlásky 

Emergencie 

• Viacbunkové útvary s ochrannou funkciou 

a. Žľaznaté- vylučujú sliz a živice, napr. tentakuly (u mäsožravých rastlín) 

b. Krycie- ochranná funkcia pred bylinožravcami, napr. ostne ( ruža šípová) 

 

Vodivé pletivá 

• Zabezpečujú transport živín do jednotlivých častí rastliny 

• Tvoria cievne zväzky po obvode chránené mechanickými pletivami 

• U nižších rastlín sa nevyskytujú ( využívajú difúziu a osmózu) 

 

Typy vodivých pletív ( u vyšších rastlín) 

1. Drevná časť cievneho zväzku( xylém) 

2. Lyková časť cievneho zväzku( floém) 

 

Xylém 

• Rozvoz anorganických látok( vodu s minerálmi) z koreňa do listov 

• Transpiračný prúd 

• Obsahuje trachei( cievy)/ tracheidy( cievice), sklerenchým a parenchým 

Cievy  

• Súvislé trubice s čiastočne alebo úplne rozpadnutými priehradkami 

• Vznikli z odumretých buniek poukladaných na seba 

Cievice  

• primitívnejšie formy vodivých útvarov u papraďorastov, borovicorastov 

• so zachovanými priečnými priehradkami 

• Vyššia mechanická a transportná schopnosť 

 

Floém 

• Rozvoz organických látok z listov na miesto uloženia do zásoby alebo miesto spotreby 

• Asimilačný prúd 



• Obsahuje sitkovice, parenchým, sklerenchým 

      Sitkovice 

• Živé bunky s perforovanými priečnymi bunkovými stenami 

• Každé vegetačné obdobie sa vytvoria nové( organické látky upchávajú otvory a 

zanikajú) 

 

Typy cievnych zväzkov 

1. Koncentrický- Drevná časť obklopená lykovou alebo naopak 

2. Kolaterálny- Lyková časť orientovaná k obvodu, drevná do stredu rastliny 

3. Bikolaterálny- Dve lykové časti obklopujú drevnú časť 

4. Radiálny- Lyková a drevná časť sa striedajú a sú oddelené parenchýmom 

 

Základné pletivá 

• Tvorené parenchymatickými bunkami s elastickými bunkovými stenami 

• Zriedkavo hrubnú 

• Vypĺňajú priestor medzi krycími a vodivými pletivami 

• Súbor tvarovo a obsahovo rôznorodých buniek 

 

Typy základných pletív 

a. Asimilačné- obsahujú chloroplasty, uložené medzi spodnou a vrchnou pokožkou 

listov 

b. Zásobné- Obsahujú zásobné látky, v zásobných orgánoch( hľuzy, podzemky, cibule) 

c. Vylučovacie- vylučujú do prostredia rozličné látky, napr. mliečnice, nektáriá 

 

Mliečnice 

• Hromadí sa tu mliečne sfarbená tekutina- latex 

• V minulosti sa z nich získaval prírodný kaučuk, alkaloidy, farmaceuticky účinné látky 

• Napr. u čeľade makovité ( lastovičník), astrovité ( púpava) 

 

       Nektáriá 

• Vylučujú roztok cukrov a aromatických látok- nektár 

 

 

 


