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                                      Klasifikace pletiv podle tloušťky buněčných stěn
Parenchym:  pletivo tvořené tenkostěnnými buňkami, nejčastěji izodiametrického tvaru. V případě, že se 
parenchymatická pletiva vyznačují určitým typickým znakem, popř. plní určitou specializovanou funkci, lze pro 
jejich označení použít specifické termíny: 

•prozenchym:  tvořen dlouze protaženými buňkami (buněčné stěny starších buněk prozenchymu mohou 
sklerifikovat);
•aerenchym: parenchym s velkými intercelulárami;
•aktinenchym: aerenchym tvořený odumřelými parenchymatickými buňkami hvězdicovitého tvaru s velkými 
intercelulárami;
•chlorenchym: zelený asimilační parenchym, jehož buňky obsahují chloroplasty;
•merenchym: pletivo sestávající z kulovitých parenchymatických buněk s hojnými intercelulárami;
•transferový parenchym: slouží k transportu látek na krátké vzdálenosti. Buněčná stěna transferových 
buněk vytváří četné výběžky (stěnový labyrint) tvořené nepravidelně orientovanými celulózními 
nelignifikovanými mikrofibrilami, které  mnohonásobně zvětšující transportní plochu buňky. Transferový 
parenchym se vyskytuje v místech, kde je třeba zajistit intenzivní transport mezi sousedními buňkami, např. 
podél vodivých elementů xylému a floému, v sekrečních pletivech, v nektáriích, v embryíích, ve stěně 
vystýlající prašná pouzdra (tapetum) aj.

Parenchymatická pletiva mají funkci metabolických center (fotosyntéza – asimilační funkce, respirace, 
syntéza organických látek), dále funkci zásobní (ukládání škrobu, inulinu, tukových látek), provětrávací 
(aerenchym), vodivou (transferový parenchym), absorpční, sekreční, dělivou (meristémy). V omezené míře 
přispívají buněčným turgorem také ke zpevnění pletiv. 
Kolenchym: mechanické pletivo tvořené živými, podlouhlými  buňkami s nerovnoměrně ztloustlými, 
nelignifikovanými, plastickými (kolenchymatické buňky se mohou protahovat ve směru růstu orgánu), primárními 
buněčnými stěnami. Podle lokalizace ztloustnutí buněčných stěn rozlišujeme kolenchym:

•rohový kolenchym: buněčné stěny jsou ztloustlé v místech styku tří a více buněk, tj. v rozích, např. ve 
stoncích hluchavkovitých (Lamiaceae); 
•deskový kolenchym: zesílené jsou pouze tangenciální stěny (periklinální stěny, stěny rovnoběžné             
s povrchem orgánu), radiální stěny (antiklinální stěny, stěny orientované do středu orgánu) zůstávají 
neztloustlé. Často vytváří prstenec pod krycími pletivy stonku; 
•lakunární (mezerový) kolenchym: buněčné stěny ztloustlé v místě styku s intercelulárou. Jako jediný typ 
mechanického pletiva má vyvinuty interceluláry. Typicky vyvinutý např. v řapících listů devětsilů (Petasites).
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Hlavní funkcí kolenchymatických pletiv je mechanická opora rostoucích nadzemních orgánů rostlin – 
vytváří provazce, popř. kompaktní prstence ve stoncích (těsně pod epidermis) a v řapících listů a plodů              
(v kořenech kolenchymatické pletivo chybí). Diferenciaci kolenchymatických pletiv ovlivňuje mechanický stres 
(např. proudění vzduchu stimuluje vývin kolenchymu v řapících listů). Buňky kolenchymatických pletiv ležící pod 
povrchem orgánu obsahují často chloroplasty a plní asimilační funkci. Lakunární kolenchym má i funkci 
provětrávací. 
Sklerenchym:  mechanické pletivo tvořené buňkami s rovnoměrně ztloustlými sekundárními buněčnými 
stěnami, často lignifikovanými. Sklerifikované buňky jsou většinou mrtvé. Buňky sklerenchymu mohou mít formu 
sklerenchymatických fibril nebo sklereid:

•sklerenchymatické fibrily: jsou silnostěnná, ve směru podélné osy orgánu dlouze protažená, na koncích 
zašpičatělá vlákna. Mohou se nacházet v xylému (např. u listnáčů) – intraxylární (libriformní) vlákna nebo 
mimo xylém – extraxylární vlákna. Extraxylární sklerenchymatická vlákna se vyskytují např. v lýku, v  kůře 
stonků nebo tvoří zpevňující pochvy kolem cévních svazků, především na vnějším obvodu lýkové části.  
Sklerenchymatická vlákna společně s vodivými elementy xylému představují základní oporný systém 
rostliny (mechanické pletivo); 
•sklereidy: jsou jednotlivé, relativně krátké sklerifikované buňky rozmanitého tvaru. Izodiametrický tvar 
mají brachysklereidy, např. tzv. kamenné buňky v dužnině hrušek. Protáhlé, palisádovitě uspořádané  jsou 
makrosklereidy tvořící palisády v osemení vikvovitých rostlin. Válcovitý tvar, s rozšířenými konci mají 
osteosklereidy v semenech a listech některých dvouděložných rostlin. Hvězdicovitého tvaru jsou 
astrosklereidy, např. v listech čajovníku (Thea).
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Sklereidy (sklerifikované buňky) ze šípku růže šípkové 
(Rosa canina).

Brachysklereidy (kamenné 
buňky) v dužnině 
receptakula hrušně (Pyrus).


