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                Systémy pletiv vodivých a zpevňovacích (vaskulární systémy)                  
            

Jsou tvořeny vodivými elementy dřeva a lýka a většinou také dřevním a lýkovým 
parenchymem a sklerenchymem. Zajišťují v rostlinách transport na delší vzdálenosti 
(fascikulární transport) a tvoří mechanickou oporu rostlinného těla. 
•Vodivé elementy xylému (=dřeva):                                                    

Tracheidy (= cévice) - protáhlé vřetenovité buňky (1mm až několik mm dlouhé),   
v místech styku tracheid nejsou ještě dokonalé perforace, evolučně původnější než 
trecheje.                                                     
Tracheje (= cévy) -  protáhlé kapiláry (až několik metrů dlouhé) tvořené
jednotlivými tracheálními články. V místech styku tracheálních článků jsou buněčné 
stěny perforovány – dokonalejší transport.

Tracheidy a tracheje vedou z kořenů vzestupný transpirační proud.
Homoxylní dřevo: vodivé elementy jsou pouze tracheidy (většina výtrusných 
cévnatých rostlin, nahosemenné rostliny, vzácně krytosemenné rostliny – např. 
Drymis, Tetracentron, Trochodendron, některé sukulentní, parazitické a vodní 
rostliny). 
Heteroxylní dřevo:  vodivé elementy jsou tracheidy i tracheje (např. některé 
kapradiny – Pteridium a vranečky - Selaginella, chvojníky - Ephedropsida,  
krytosemenné rostliny). 

•Vodivé elementy floému (= lýka): sítkové buňky  (cellulae cribrosi)  - u výtrusných 
cévnatých rostlin a nahosemenných rostlin  nebo sítkovice (tubi cribrosi) -                    
u krytosemenných rostlin. Sítkové buňky a sítkovice vedou asimilační proud - asimiláty 
ze zdroje (listy) na místo spotřeby (sink – zásobní orgány, meristémy).
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                           Primární a sekundární vodivá pletiva
• Primární xylém a floém –  vzniká činností primárního apikálního meristému -  
prokambia.  V nejmladších vrcholových rostoucích zónách stonků a kořenů vzniká 
nejprve protofloém  (přítok asimilátů) a později protoxylém  (vodivé elementy vyztuženy 
kruhovitě a spirálně – umožněn prodlužovací růst). V určité vzdálenosti od vrcholu,          
v zóně kde již byl prodlužovací růst ukončen, se diferencuje metafloém a metaxylém
(vodivé elementy vyztuženy schodovitě = žebříčkovitě, síťovitě nebo dvůrkatě). 
Metaxylém může vznikat centrifugálně od protoxylému (protoxylém endarchní – stonky 
většiny rostlin) nebo cetripetálně od protoxylému (protoxylém exarchní – kořeny, stonky 
plavuní).
• Sekundární xylém (deuteroxylém) a sekundární floém (deuterofloém) – vzniká 
činností sekundárního meristému - kambia. Kambium vzniká z pruhů prokambia 
(fascikulární kambium) a z parenchymatických buněk dřeňových paprsků 
(interfascikulární kambium). Splynutím fascikulárního a interfascikulárního kambia se 
vytváří souvislý dutý kambiální válec. Dělením buněk kambia centripetálním směrem 
vzniká deuteroxylém, centrifugálním směrem deuterofloém a vytváří se tak otevřené 
cévní svazky. Sekundární tloustnutí osových orgánů je charakteristické pro nahosemenné 
a dvouděložné rostliny a pro mnoho zástupců fosilních skupin rostlin.

Tracheidy a tracheje plnící vodivou funkci jsou mrtvé, během jejich vývoje 
dochází k úplné autolýze protoplastu (programovaná buněčná smrt - apoptóza).
 

V sítkových buňkách a sítkovicích zůstává zachován zbytek cytoplazmy. 
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Vodivé elementy xylému:

Tracheidy:

Tracheje:

 1           2        3       4

1. kruhovitě a spirálně zesílená tracheida; 
2. schodovitě (žebříčkovitě) zesílená 
tracheida;                                                  
 3. abietoidní tracheida – ztenčeniny 
(dvůrkaté tečky s torusem, dvojtečky) 
seřazeny vertikálně pod sebou;                
4. araukarioidní tracheida – ztenčeniny 
nahloučeny u sebe, jejich tvar bývá 
deformován do tvaru šestibokých políček 
(původnější typ tracheid jehličnanů). 

   1                   2                    3                                4

1. foraminátní (ephedroidní) typ tracheje – 
tracheje s nahloučenými kruhovými perforacemi; 
2. trachea zesílená tečkovaně (dvůrkatě) se 
schodovitými perforacemi v koncových 
zešikmených stěnách. Příčně uspořádané zbytky 
sekundární buněčné stěny označujeme jako 
perikladia;                                                               3. 
síťovitě zesílená trachea s jednoduchou 
perforací;                                                               
4. síťovitě zesílená trachea (snímek 
z rastrovacího elektronového mikroskopu). 
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Blokdiagram abietoidní 
tracheidy. 

Schéma transportu abietoidními tracheidami
jehličnanů na podélném tangenciálním řezu      
a řez dvůrkatou tečkou s torusem. Na radiálním 
řezu vytváří tečka dvě soustředné kružnice = 
dvojtečka.
1-vyklenutá sekundární buněčná stěna, 2-pružné 
závěsné fibrily (zbytek střední lamely a primární 
buněčné stěny) vytvářející perforované margo 
(okraj), 3-torus, 4-porus, 5-dvůrek.
Torus může ucpat porus a vyřadit tak tečku            
z funkce.



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Ontogenetický vývoj tracheje z meristematických buněk. Meristematické buňky, mají 
hustou cytoplazmu a značně vyvinuté endoplazmatické retikulum a diktyozomy. 
Ontogeneze tracheje je doprovázena celou řadou změn na buněčné úrovni. Dochází       
k intenzivnímu růstu mladého tracheálního článku do délky a šířky, vzniká velké centrální 
vakuola, v prostoru mezi plazmalemou a primární buněčnou stěnou se shromažďují 
vesikuly s materiálem k tvorbě sekundární buněčné stěny, postupně dochází k tvorbě 
sekundární buněčné stěny ukládáním hemicelulózy a ligninu mezi celulózní mikrofibrily   z 
vnitřní strany primární buněčné stěny. Celý proces je završen kompletní enzymatickou 
autolýzou protoplastu (apoptóza) a částečným (vznik schodovitých nebo síťovitých 
perforací) nebo úplným (vznik jednoduchých perforací) rozpuštěním příčných buněčných 
stěn v místech styku sousedních tracheálních článků. 
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Příklady různě 
zesílených 
tracheid 
(nahoře) a trachejí 
(dole): 

spirálně      kruhovitě   schodovitě  schodovitě  dvůrkatě

schodovitě                   síťovitě               síťovitě         dvůrkatě          schodovitá 
s jednoduchou perforací                                                                       perforace   
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Sítkovice krytosemenných rostlin.

sítko (cribrum)

cytoplazmatický 
provazec
průvodní buňky 
(cellulae 
comitantes) 
sítková políčka 
v podélných 
stěnách 
sítkového článku

*Sítkovice jsou tvořeny sítkovými články, tj. živými prozenchymatickými buňkami (délka 
100-600 µm) uspořádanými nad sebou, se zešikmenými nebo již kolmými koncovými 
buněčnými stěnami. Perforace vytvářejí sítková políčka nebo jedno sítko. Perforacemi 
procházejí plazmatická vlákna. Sítkovice fungují většinou jen jedno vegetační období. Na 
podzim se perforace ucpávají kalózou (amorfní polysacharid ß-D-1,3-glukan). Sítkovice 
provázejí protáhlé průvodní buňky  s velkými jádry vznikající společně se sítkovicemi 
podélným dělením mateřské meristematické buňky.
*Sítkové buňky mají v buněčných stěnách pouze sítková políčka s malými perforacemi    
a nemají průvodní buňky (výtrusné cévnaté rostliny a nahosemenné rostliny).

Podélný řez sítkovicí (patrný cytoplazmatický 
provazec) a příčný řez sítkem stonku tykve 
(Cucurbita pepo).
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    1            2                 3                4

1. prozenchymatické buňky 
bez perforací u psilofyt;

2. sítkové buňky s 
perforacemi u 
výtrusných a 
nahosemenných rostlin;

3. a 4. sítkovice s 
průvodními buňkami u 
krytosemenných rostlin  
- perforace ve stěnách 
sítkových článků 
vytvářejí sítková políčka 
nebo jedno sítko. 
Sítková políčka se 
nacházejí i v podélných 
stěnách sítkových 
článků.

Schéma evolučního vývoje vodivých elementů floému.
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                               Cévní svazky (fasciculi vasorum): 
Podle přítomnosti kambia mohou být cévní svazky:
•uzavřené – bez kambia, sekundárně netloustnoucí, tvořené pouze primárním xylémem a 
primárním floémem;
•otevřené – svazky potenciálně schopné vytvářet sekundární pletivo dělením buněk 
kambia (centripetálně  deuteroxylém a centrifugálně deuterofloém). Sekundárně tloustnou 
např. kořeny a stonky nahosemenných a většiny dvouděložných rostlin.  
Podle uspořádání dřevní a lýkové části mohou být úplné cévní svazky:

Hadrocentrické
(dřevostředné)-
např. telomy 
rhynií.
Odvozený typ 
s nepravidelně 
uspořádanou 
dřevní a lýkovou 
částí
Leptocentrické
(lýkostředné)- např.
oddenky některých
jednoděložných

Kolaterální
(bočné) uzavřené-
např. stonky přesliček
a jednoděložných

Kolaterální 
otevřené-např. kořeny 
a stonky 
nahosemenných a 
většiny dvouděložných

Bikolaterální
(dvojbočné) otevřené-
např. stonky lilkovitých
a tykvovitých

Radiální (paprsčité) cévní svazky-
v kořenech v primární stavbě:

Monarchní- vzácně 
v kořenech 
kapradin, kotvice plovoucí

Diarchní- často v kořenech 
kapradin a dvouděložných

Triarchní.….(hexarchní…
….až polyarchní)-
kořeny dvouděložných, 
(kořeny
jehličnanů-triarchní)
Polyarchní- kořeny
jednoděložných

-dřevní část

-lýková část

-kambium



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Řez hadrocentrickým 
cévním svazkem 
(meristélé) oddenku 
osladiče obecného 
(Polypodium vulgare).

endodermis
pericykl
primární floém
konjunktivní parenchym
tracheidy endarchního 
protoxylému
tracheidy metaxylému
dřevní parenchym
mezisvazkový 
parenchym

Hadrocentrické cévní 
svazky (meristélé) 
vytvářejí v oddencích 
složitou síť – polystélé.
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Cévní svazek  s nepravidelně 
uspořádanou částí dřevní a lýkovou 
(plektostélé) ve stonku plavuně 
vidlačky (Lycopodium clavatum). Tento 
typ svazku je odvozen od 
hadrocentrického cévního svazku.

endodermis
xylémová část cévního svazku 
  tracheidy metaxylému
  tracheidy exarchního protoxylému
floémová část cévního svazku
  sítkové buňky
  buňky konjunktivního (kontaktního)
  parenchymu
sklerenchymatická vrstva primární kůry
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Radiální pentarchní cévní svazek v kořeni blatouchu bahenního (Caltha palustris).

parenchym primární
kůry
endodermis
pericykl

exarchní protoxylém

tracheje metaxylému
primární floém
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Detail kolaterálního, 
otevřeného cévního svazku 
stonku podražce velkolistého 
(Aristolochia durior).

deuterofloém:
  sítkovice
  lýkový parenchym
  průvodní buňka
fascikulární 
kambium
deuteroxylém:
  tracheidy
  tracheje
zbytek primárního 
xylému
dřeňový paprsek
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Bikolaterální cévní svazek stonku 
posedu bílého (Bryonia alba).

primární floém:
  obliterovaný protofloém
  metafloém
sekundární floém
kambium
sekundární xylém
primární xylém:
  metaxylém
  protoxylém
nevýrazně diferencovaný pruh 
vnitřního kambia
vnitřní floém

mezisvazkový parenchym
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Detail kolaterálního uzavřeného cévního 
svazku kukuřice seté (Zea mays).

sklerenchymatická pochva 

protofloém 

sítkovice metafloému                               
průvodní buňky 

                                                                      
trachea metaxylému

tracheida metaxylému                       
lignifikovaný dřevní parenchym               
kruhovitě zesílená tracheida protoxylému 
nelignifikovaný dřevní parenchym   
intercelulára protoxylému 

sklerenchymatická pochva

dřeňový (mezisvazkový) parenchym
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Detail leptocentrického cévního 
svazku v oddenku konvalinky vonné 
(Convallaria majalis).

dřevní část cévního svazku (primární 
xylém s velkými trachejemi)

lýková část cévního svazku (primární 
floém tvořený většími bezbarvými 
sítkovicemi a menšími rezavě hnědě 
zbarvenými průvodními buňkami)

buňky dřeňového mezisvazkového 
parenchymu s amyloplasty


