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Obory botaniky

Specializace Základní vědní obory

Stavba rostlinného těla morfologie    organologie

anatomie, histologie

cytologie  

Životní projevy genetika

fyziologie 

geobotanika ekologie, fytocenologie    

fytogeografie 

Klasifikace floristika

taxonomie

systematika

Praktická aplikace botanika    zemědělská,  lesnická

zahradnická, technická  

medicínská
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Z historie objevů
R. Hook buňky (cellulae) korku (1665)

M. Malpighi tracheje

N. Grew parenchyma

A. van Leewenhoek škrobová zrna, chloroplasty 

B. Corti v buňce je proudící kapalina

A. Meyer buněčná blána (stěna) (1830)                                   

R. Brown jádro buňkách vstavačů (1831) 

J.E. Purkyně protoplasma (1837), cytologie

H. von Mohl cytoplasma (1851)

J. Hanstein protoplast (1880)

.

.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Rostlinná buňka
prokaryotní (prokaryotická)          eukaryotní (eukaryotická)

velikost 0,3 - 2,5 µm                                       2 - 100  µm    

b.cyklus  20 min                        několik hodin

difer. buněk ne                             ano

a tvorba mnohob. útvarů

typ genomu 1 kruhová molekula                více lineárních   molekul 

histony ne                    ano

vývojově starší vývojově mladší

dochované fosilie před 3,3 miliardami let                 před 1 miliardou let

jednoduché vnitřní uspořádání                složitější vnitřní uspořádání

bakterie, sinice
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Rostlinná buňka-eukaryotní
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Struktura rostlinné buňky-eukaryotní

I. Buněčná stěna  - střední lamela – intracelulární substance (pektin)
primární buněčná stěna (celulosa, hemicelulosa, pektin, glykoprotein, 1-3 μm)     
sekundární buněčná stěna (celulosa, lignin, vrstvy C1-C3, 4 a více μm) 
plazmodezmy
tečky a dvojtečky (ztenčeniny) Funkce:

- ochranná

- mechanická

- regulace  růstu  

- absorpce, transport a sekrece látek

- diferenciace buněk

- reakce na faktory vnějšího prostředí    

-vnímání signálů (interakce s patogeny,  

symbionty)

symplast - transort
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Struktura rostlinné buňky-eukaryotní

I. Buněčná stěna  - střední lamela (pektin)
primární buněčná stěna (celulosa, hemicelulosa, 1-3 μm)     
sekundární buněčná stěna (celulosa, lignin, 4 a více μm) 
plazmodezmy
tečky a dvojtečky

micely - mikrofibrily (10-25 nm) - makrofibrily
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Struktura rostlinné buňky

II. Protoplast (10-100 μm) 

A. Protoplasma (živá složka protoplastu)
- plazmalema, cytopazmatická membrána (10 μm) 
- základní cytoplazma, cytosol (cyklóza)
- buněčné organely:

1. jádro = nucleus (5-15 μm) - karyotéka (jaderný obal)
- karyoplasma - nukleoplasma (jaderná plasma) 

- chromatin (komplex DNA, proteiny)    
- jadérko = nucleolus (DNA, RNA, proteiny)

2. endoplazmatické retikulum (komunikační systém v buňce)
3. ribozómy (syntéza proteinů)
4. mitochondrie (vlastní DNA, lokalizace dýchání, tvorba ATP)
5. plastidy (vlastní DNA, typy) 
6. diktyozómy = Golgiho aparát (sekreční procesy)
7. vakuoly (0-95 % objemu buňky, osmotický tlak buňky)
8. mikrotělíska (peroxizómy, gluoxyzómy)
9. cytoskelet (síťová struktura)

mikrotubuly, mikrofilamenta, ostatní proteiny    
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Struktura rostlinné buňky

II. Protoplast (10-100 μm) 

B. Metaplazmatické části (buněčné inkluze) – produkcí anabolismu nebo katabolismu

- energeticky bohaté látky (škrob, bílkoviny, tuky)

- energeticky chudé látky (anorg., org. látky)

krystaly šťavelanu vápenatého

cystolith

inulín

rafidy

drůza

styloidy

škrob = sférokrystaly

asimilační, tranzitorní, zásobní, přesýpavý
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Rostlinná pletiva

pravá pletiva x         nepravá pletiva

Pletivo = komplex buněk společného původu, který může být tvořen  

buňkami různého tvaru a funkce, které však slouží k určité 

hlavní funkci nebo souboru funkcí

Pletiva charakterizujeme podle kritérií !

Jednoduchá:  jeden typ buněk    parenchym, kolenchym, sklerenchym

Složená:  více typů buněk   krycí, vodivá

Tvar buněk

rozmanitý 

určen buněčnými stěnami, sousedícími buňkami

různá velikost

zelené řasy, 
houby

plektenchym,pseudoparenchym

!!! b. jsou propojeny plazmodezmy!!!
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Rozdělení pletiv podle stáří

1. Promeristémy (iniciála nebo iniciály)
2. Primární meristémy (histogény)
3. Interkalární, vmezeřený
4. Sekundární, druhotný, boční, laterální

- kambium
- felogén

5. Boční, latentní, utajený 
- perikambium, pericykl

Krycí

Mechanická

Absorpční

Asimilační

Vodivá

Zásobní

Provětrávací

Vyměšovací

Patologická

Dle fyziologického věku:
•Dělivá (meristémy)
•Trvalá (podle funkce)

1875 Sachs systémy pletiv
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Rozdělení pletiv podle ztloustnutí     
buněčných stěn- jednoduchá

Parenchym
Prosenchym
Kolenchym

Sklerenchym 
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Rozdělení pletiv dle tvaru buněk 
a tloušťky buněčných stěn- jednoduchá

Parenchym, parenchymatická pletiva
Malá specializace – všechny měkké části rostlin, fylogeneticky původní,

tenkostěnné buňky, celá těla nižších rostlin

Dle tvaru buněk: parenchym = izodiametrický tvar 

palisádový, prosenchym, merenchym, aerenchym, aktinenchym…

Vysoká plasticita (plní různé fyziol. funkce):   chlorenchym

zásobní

potenciálně schopné dělení

intercelulára
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Mezibuněčné prostory  - interceluláry
Interceluláry
-vyplněny vzduchem (transport plynů – difúze, apoplast)

-vyplněny vodou, exkrety

- souvislé systémy (ve spojení s průduchy a  lenticelami)

- hromadí vodní páry (transpirace)

xerofyty  x  hygrofyty

interceluláry

aktinenchymaerenchym
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Mezibuněčné 
prostory podle 
původu

schizogenní

lysigenní

Schizogenní
kanálky (jehličnany, miříkovité), 
vodní, bažinné r. (zásoby vzduchu) 
skuliny průduchů

Lysigenní (slizy, éterické oleje, silice)

lyze buněk, větší prostory (oplodí Citrus)

Rhexigenní
potrháním pletiva (stébla trav, duté 
stonky mrkvovitých, hluchavkovitých,..)
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Rozdělení pletiv dle tvaru buněk 
a tloušťky buněčných stěn- jednoduchá

Kolenchym, kolenchymatická pletiva rohový

deskový

•U 2- děl.  rostlin, u 1-děl. rostlin v koléncích trav

• Mechanická funkce, pružné, pevné pletivo

• Živé buňky 

• Nerovnoměrně ztloustlá primární buněčná stěna

(voda, pektiny, celulosa)

Výskyt:  stonky

řapíky

květy   

fylogeneticky mladší – po přechodu rostlin z vody  na souš
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Rozdělení pletiv dle tvaru buněk 
a tloušťky buněčných stěn- jednoduchá

Kolenchym, kolenchymatická pletiva

protoplast

b. stěna

epidermis

s kutikulou

rohový kolenchym

prim. kůra

prim. kůra
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Rozdělení pletiv dle tvaru buněk 
a tloušťky buněčných stěn- jednoduchá

Sklerenchym, sklerenchymatické pletivo skl. vlákna

sklereidy

• Mechanická funkce, ochranná funkce – pevnost, tvrdost

• Rovnoměrně ztloustlé sekundární buněčné stěny

(směrem do středu buněk - centripetálně)

• Lignifikace

• V dospělosti odumřelé buňky

• U 1- a 2-děložných rostlin (jednotlivé buňky, pruhy nebo válce)

• Sklerenchymatický endokarp

centrální dutina = lumen
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Rozdělení pletiv dle tvaru buněk 
a tloušťky buněčných stěn- jednoduchá

sklereidy

sklerenchymatická pochva sv. c.

exodernis 1-děl. rostliny

sklerenchym

Brachysklereidy

Astrosklereidy

Osteosklereidy

Makrosklereidy
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Typy dělení buněk u rostlin

Typy dělení u rostlin

pučení  kvasinky

amitóza (přímé, zaškrcení jádra)

mitóza

meióza (pohl. rozmn., n)
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Pletiva dělivá - meristémy

1. Protomeristémy, archimeristémy (iniciála nebo iniciály)
2. Primární meristémy (histogény)

- protoderm, základní meristém, prokambium (Haberland 1880)
- dermatogén, periblém, pleróm (Hanstein 1868)
- tunika, korpus (Schmidt 1924)

3. Interkalární, vmezeřený (vmezeřené mezi trvalými pletivy)

4. Sekundární, druhotný, boční, laterální
- kambium (fascikulární, interfascikulární)
- felogén

5. Latentní, utajený 
- perikambium, pericykl

Růst rostlin je neomezený, končí jejich smrtí nebo je zastaven klimatickými podmínkami.
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Dělivá pletiva-meristémy

Parenchymatické pletivo

Tenkostěnné, nediferencované buňky

Malé buňky s velkými jádry

Malé vakuoly (provakuoly)

Plastidy ve stádiu proplastidů

Cytoplasma s fyziologickou aktivitou

Funkce = dělení buněk                            růst rostlin

Antiklinální – růst do délky

Periklinální – růst do šířky

lokalizovaný v malých 
ohraničených oblastech
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Dělivá pletiva - pokračování

Protomeristémy = iniciály            vznik prim. meristémům

Primární meristémy = histogény vznik trvalým pletivům

Interkalární meristémy

Sekundární meristémy = kambium, felogén

Latentní meristémy = perikambium, pericykl
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Pletiva dělivá- meristémy

interkalární

kambium

felogén

apikální meristémy

apikální meristémy
kořenů

Meristém 
úžlabního pupenu

apikální meristém
stonku

Totipotence
buňky

apikální meristém

kořene

Klasifikace podle  lokalizace

boční
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Dělivá pletiva- mitóza

Buněčný cyklus

Buněčný cyklus, mitotický cyklus =

G1 + S + G2 + M                  

interfáze

G0
Nepřímé dělení jádra

G1-předsyntetická

Syntéza proteinů, RNA, nukleotidů

Zvětšuje se počet buněčných struktur

S-syntetická

Replikace DNA

(1-2 hod)

G2-postsyntetická

Růst buňky

Syntéza proteinů, RNA

Tvorba buněčných struktur

1880 Strasburger u Tradescantia

1953 Howard a Pelc

G0 - klidová
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Dělivá pletiva- mitóza

Fáze: profáze, metafáze, anafáze, telofáze

MI= mitotický index = intenzita dělení buněk v pletivech

M  fáze
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Dělivá pletiva - pokračování
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Dělivá pletiva – kořenová špička
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Dělivá pletiva

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Dělivá pletiva - vzrostný vrchol
antiklinální
dělení v tunice

korpus

tunika

listové 
primordium

ap.  meristém

list. primordia
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Dělivá pletiva - vzrostný vrchol
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Sekundární meristémy -kambium

Buňky mají menší jádra než primární meristémy (= kambiální iniciály)

Kambium  vznikající  z prokambia svazkové (fascikulární) 

dediferenciací buněk dřeň. paprsků                  mezisvazkové (interfascikulární) 

kambiální kruh

Produkuje deriváty dostředivě i odstředivě:

- sekundární xylém, druhotný xylém, deuteroxylém (produkce je vyšší)

- sekundární floém, druhotný floém, deuterofloém

- dřeňové paprsky
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Sekundární meristémy

kambium
(kambiální zóna)

tenkostěnné buňky

periodická činnost
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Sekundární meristémy - felogén
Vzniká dediferenciací z trvalých pletiv buněk primární kůry, obnovení dělení

Felogén • korek, suberoderm, felém (suberiny, vosky)

• zelená kůra, feloderma, sekundární kůra (chloroplasty)

Korek 

Felogén

Feloderma

periderm 
(peridermis)

U kořenů vzniká většinou v  pericyklu.
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Sekundární meristémy

1 - letý víceletý
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Trvalá pletiva

Vznik z dělivých pletiv
Diferencované, nedělící se buňky

Vytvářejí soustavy pletiv

Pletiva mohou plnit více funkcí

Více pletiv může plnit jednu funkci

Orgány   pletiva
krycí

vodivá

základní
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Trvalá pletiva
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Krycí pletiva, soustava pletiv krycích

Vznik              dermatogénu, protodermu, tuniky
• Pokrývají povrch rostlin (list, stonek, kořen, plod,..)

• Chrání před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

• Zajišťují komunikaci s vnějším prostředím

• Regulují vypařování vody, výměna látek mezi rostlinou a  prostředím

• U kořenů, umožňují příjem vody a živin

• Chrání rostlinu před náhlými světelnými a teplotními změnami

• Chrání rostlinu před pronikáním patogenů

• Zásobní funkce (velamen)

• Mohou vylučovat na povrch sekrety, exkrety (žláznaté trichomy)
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Krycí pletiva

primární                          sekundární

pokožka                              periderm

základní ep. buňky                    korkové buňky

b. průduchů

b. trichomů
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Krycí pletiva - primární

epidermis  x  rhizodermis

Tvar buněk

Stavba buněk (centrální vakuola, jádro
nástěnná cytoplazma)

Deskový parenchym, bez intercelulár

Jednořadá ( x  víceřadá)

Nemá chloroplasty (mimo kapradin)

Kutikula (kutin, vosky)
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Průduchy, stomata

Typy

Stavba (chloroplasty)

Funkce

Vedlejší buňky

Počet na mm2

Dle umístění průduchů:

listy hypostomatické

epistomatické

amfistomatické

typ Amaryllis

typ Gramine
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Průduchy, stomata

interceluláry
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Průduchy, stomata

Příjem, výdej vody je osmózou.
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Hydatody

přebytečná voda
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Průduchy, stomata
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Trichomy (chlupy)
Vznik z pokožkových buněk (trichoblastů)

Dle stavby:

• jednobuněčné  - nerozvětvené - papily

- vláknité (rhiziny, osemení) 
- rozvětvené - vidlicovité

• vícebuněčné - nerozvětvené - jednořadé (Cucumis)

- víceřadé

- rozvětvené - přeslenité, kandelábrovité (Verbascum) 

- svazčité (Tilia)  

- hvězdicovité (Eleagnus) 

• měkké (plstnatý povrch)

• tvrdé (ostny Rubus)           ! Nezaměnit s trny = metamorfózy stonku!
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Trichomy (chlupy)
Vznik z pokožkových buněk (trichoblastů)

Dle funkce:

• krycí- mechanická a ochranná funkce, kryté kutikulou, vosky

• žláznaté- vícebuněčné, živé buňky

• absorpční - šupinovité (Bromelia)

- vláskovité (rhiziny)

- trichomy masožravých rostlin (Pinquicula)   

• žahavé (ochranná fce)
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Emergence

Vznik z pokožkových a podpokožkových pletiv (vodivá)

• krycí, ochranné (tvrdé, pichlavé, Rosa)

• žláznaté (sekrety, exkrety)

- tentakule (Drosera)

- koletery (zimní pupeny)

- nektarie, medníky

tentakule
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Sekundární, druhotné krycí pletivo

Sekundární tloustnoucích rostlin (nahosemenné + 2-děložné) 
Produkované felogénem

Vrstvy korku - b. stěna impregnovaná suberinem

- buňky odumřelé, destičkovitý tvar, vyplněné vzduchem

- tepelně izolují, zabraňují odparu vody

- čočinky(lenticely) – styk s vnějším prostředím 
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Vodivá pletiva, 

soustava pletiv 

vodivých
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Vodivá pletiva, soustava pletiv vodivých
Cévnaté rostliny (vyšší rostliny), u nižších rostlin nejsou vyvinuté

Vznik- přeměna středního parenchymatického sloupce z primárního 
meristému prokambia

Prostupují celý rostlinný organismus

Funkce:

• transport látek v rostlině

transpirační proud (vzestupný)

asimilační proud

• zpevňující a mechanická
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Vodivá pletiva, soustava pletiv vodivých
Příjem vody rostlinou

povrchem těla

kořenovými vlásky

mimokořenový příjem

Transport vody v pletivech
cesta apoplastická

cesta symplastická

Vedení vody v rostlině
z buňky do buňky (pomalé)

cévní svazky(kořenový vztlak, kohezní síly, vzlínavost

Výdej vody

transpirace

gutace

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Vodivá pletiva, soustava pletiv vodivých

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Vodivá pletiva, soustava pletiv vodivých
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Svazky cévní

Přispůsobení se rostlin k suchozemskému životu

V kořeni a stonku se vyskytují ve stélé (střední válec)

V listech jako žilnatina

Dělením prokambia:

centripetálně - protoxylém a metaxylém = primární xylém

centrifugálně – protofloém a metafloém = primární floém
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Stavba svazku cévního
A.  dřevo, xylém, hadróm

a) vodivé elementy:  aa) tracheidy, cévice (2-4 mm)

bb) tracheje (nejsou u jehličnanů)

b) dřevní parenchym

c) libriform (nejsou u jehličnanů)

B.  lýko, floém, leptom

a) sítkové vodivé elementy:  aa) sítkovice – články sítkovic

bb) sítkové buňky (u jehličnanů)

b) průvodní buňky

c) lýkový parenchym

d) lýková vlákna (mohou chybět u něk. čeledí)  

e) mléčnice, idioblasty, siličné kanálky

C.  kambium (otevřené sv. c.)

D.  pochva svazku cévního (úplná, neúplná - parenchymatická,           

- sklerenchymatická
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Stavba svazku cévního
Látky transportované xylémem

• voda

• ionty (H, K, Ca, Na, Mg, NO3, SO4, CO3, ….)

Látky transportované floémem (pH 7,2 – 8,5)

• cukry (sacharosa, rafinosa,…)

• ionty

• soli org. kyselin (malát)

• AMK, amidy, polyaminy

• proteiny (P-protein)

• enzymy

• ATP

• NK

• vitamíny (biotin, pyridoxin,..)

• fytohormóny
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Stavba svazku cévního - céva
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Stavba svazku cévního- sítkovice
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Svazky cévní

• neúplné

• úplné: otevřené (+ kambium)

uzavřené (- kambium)

Typy

• koncentrický- leptocentrický (lýkostředný)

- hadrocentrický (dřevostředný)

• kolaterální

• bikolaterální

• radiální
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Stavba svazku cévního - koncentrický

floém

xylém

lýkostředný

dřevostředný lýkostředný
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Stavba svazku cévního - kolaterální

céva 
metaxylému

protoxylém

floém

sklerenchymatická 
pochva
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Stavba svazku cévního - bikolaterální

Střed stonku

Vnější floém

Vnější kambium

Sekundární xylém

Primární xylém

Vnitřní kambium

Vnitřní floém

xylém
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Stavba svazku cévního -radiální-aktinostélé

Boční kořen
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Stavba svazku cévního -radiální-aktinostélé

triarchní polyarchní

kambium

otevřený uzavřený

dřeň

PX

MXF

F

F
X

X

X
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Stavba svazku cévního –radiální-aktinostélé
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Přechod s. cévních z kořene do stonku
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Soubor svazků cévních - stélé

ataktostélé (stonek 1-děložná r.) eustélé (stonek 2- děložná r.)
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Vodivá pletiva -pokračování
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Vodivá pletiva -pokračování

list 
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Vodivá pletiva

-pokračování

leknín

kukuřice

C4

růže

list 
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Vodivá pletiva 

-pokračování

heteroxylní x homoxylní dřevo
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Základní pletiva

Pletiva vyplňující prostor mezi pokožkou (krycí) a 
cévními svazky (vodivá)

Soustava (systém) pletiv, které se liší stavbou a funkcí

Vznikají dělením primárních meristémů (periblém a 
částečně pleróm, korpus a vnitřní vrstvy tuniky)

Vylučování odpadních látek organismu

Ukládání zásobních látek organismu
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Základní pletiva

Rozdělení dle funkce:

Absorpční pletiva

Asimilační pletiva

Vyplňující pletiva

Mechanická pletiva

Provětrávací pletiva

Vylučovací pletiva

Patologická pletiva
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Základní pletiva – absorpční, nasávací

autotrofní rostliny - roztoky anorganických látek

heterotrofní rostliny – roztoky organických látek

kořenové vlášení
velamen
absorpční trichomy na listech   
haustoria
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Absorpční pletiva 
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Absorpční pletiva 
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Absorpční 

pletiva- velamen
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Asimilační pletiva, chlorenchym

výskyt:
- listy (tenké, ploché)

- stonky

- mladé plody

- asimilační kořeny

- květní obaly (kalich)

- feloderma
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- pod epidermis (světlo, výměna plynů)

- přístup C02 soustavou mezibuněčných prostor (difúzí)

- tenkostěnné, parenchymatické b. s chloroplasty

(přeměna světelné energie na chemickou)

- potřebná voda z xylému

- odvod asimilátů floémem (sacharidy, proteiny, lipidy)

funkce:
- sídlo fotosyntézy (komplex procesů- FSI, FSII, fotolýza vody, 

Calvinův cyklus)

Asimilační pletiva, chlorenchym
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Asimilační pletiva, chlorenchym
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Asimilační pletiva, chlorenchym

sinice- nemají chloroplasty, membránový systém podobný thylakoidům

převedení energie záření na chemickou
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