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                                                   Plod (fructus)
Plod  vzniká ze semeníku nebo celého pestíku, popř. i jiných květních částí (z 

receptakula, květní stopky, listenů) během přeměny vajíček v semena. Uzavírá jedno nebo více 
semen (některé šlechtěné rostliny, např. citrusy, banány aj., neobsahují semena – plody 
partenokarpické). Plody chrání semena během zrání a často přispívá k jejich rozšiřování. Při zrání 
plodu blizna a čnělka zpravidla zasychají a stěny semeníku se mění v oplodí  (perikarp), který 
může být dužnatý (sarkokarpní), suchý (xerokarpní) nebo kamenný (sklerokarpní). Perikarp bývá 
rozlišen na tři vrstvy: vnější - exokarp, střední - mezokarp a vnitřní - endokarp. V době zralosti se 
plody buď otevírají a uvolňují semena nebo se plody neotevírají, semena zůstávají v plodech a jsou 
rozšiřována současně s plody. Způsoby otevírání plodu - břišním švem (ventricidní plody), v místě 
srůstu sousedních plodolistů (septicidní, přehrádkosečné plody), hřbetním švem plodolistů 
(lokulicidní, pouzdrosečné plody) nebo děrami (poricidní plody). U některých plodů se plodolisty 
různě lámou (septifragní, přehrádkolomné plody). Některé rostliny vytvářejí plody, popř. semena 
dvojího až trojího druhu (různoplodost, heterokarpie, amfikarpie). 

Klasifikace plodů (kritéria pro klasifikaci plodů: typ gynecea, počet plodolistů, typ 
oplodí - suché nebo dužnaté, způsob otevírání plodů - pukavé, nepukavé, počet semen v plodu, 
stavba oplodí za zralosti plodu -  např. přítomnost sklerenchymatického endokarpu):

1. Plody apokarpické: 
   a) dužnaté: bobule, peckovice;

                   b) suché - pukavé: měchýřek, lusk;
                                  - nepukavé: nažka.

2. Plody cenokarpické: 
   a) dužnaté: bobule, hesperidium, peckovice, dužnatá tobolka;

                   b) suché - pukavé: vysýchavá tobolka, šešule, šešulka;
                  - nepukavé: oříšek, nažka, obilka, plody rozpadavé (poltivé a lámavé). 
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                                           Plody apokarpické
Apokarpické plody jsou plody jednoplodolistové, vznikající z apokarpického gynecea. 

• Bobule (bacca): je jedno– až vícesemenný dužnatý plod s oplodím rozlišeným na vnější blanitý exokarp            
a dužnatý mezokarp i endokarp. Apokarpická bobule je méně častý typ plodu, např. samorostlík (Actaea).
• Peckovice (drupa): je jednosemenná, s oplodím rozlišeným na blanitý exokarp, dužnatý mezokarp                    
a sklerenchymatický endokarp (sklerokarp). Plod zástupců podčeledě Prunoideae, např. třešeň (Prunus 
cerasus), švestka (Prunus domestica), meruňka (Prunus armeniaca) aj. 
• Měchýřek (folliculus):  je vícesemenný až jednosemenný plod se suchým oplodím otevírajícím se břišním 
švem. Fylogeneticky se jedná pravděpodobně nejpůvodnější typ plodu. Např. blatouch (Caltha), orlíček 
(Aquilegia), čemeřice (Helleborus), pivoňka (Paeonia). 
• Lusk (legumen):  je vícesemenný až jednosemenný plod otevírající se dvěma chlopněmi (každá odpovídá 
polovině plodolistu) břišním a hřbetním švem. Vzniká z monomerického (= monokarpelového) gynecea. Je 
typickým plodem bobovitých (Fabaceae). Lusky některých zástupců bobovitých nepukají, např. vičenec 
(Onobrychis). 
• Nažka (monachenium, camara):  je jednosemenný plod s kožovitým oplodím, např. sasanka (Anemone), 
pryskyřník (Ranunculus).

Apokarpické plody mohou být jednotlivé (např. lusk) nebo vytvářejí souplodí (concarpium). 
V souplodí jsou pestíky apokarpického gynecea spojeny s květním lůžkem.  Gyneceum může být ponořeno 
v receptakulu (malvice, šípek).

U upolínu (Trollius) se z apopkarpického gynecea vyvíjí souplodí měchýřků. U leknínů  (Nymphaea) 
srůstají původně volné pestíky s rozšířeným květním lůžkem. Jahoda u jahodníku (Fragaria)  představuje 
souplodí nažek. Nažky vyrůstají na zdužnatělém květním lůžku. Malina a ostružina představují souplodí peckovic. 
Malvice (pomum)  vzniká většinou z  pentamerického, částečně srostlého (subcenokarpického), spodního 
gynecea, ponořeného do zdužnatělého receptakula, které celé gyneceum obrůstá. Stěny spodních semeníků 
(oplodí) vytvářejí v malvici tzv. jádřinec. Malvice je typickým souplodím jabloní (Malus), hrušní (Pyrus) – dužnina 
receptakula hrušní obsahuje brachysklereidy, jeřábů (Sorbus), hlohů (Crataegus) aj. Šípek (hypanthium) růží 
(Rosa) vzniká ze souplodí nažek (= z apokarpického gynecea) ponořeného v receptakulu, jež srůstá s nitkami 
tyčinek a kališními a korunními lístky. Mezi nažkami se nacházejí protáhlé sklereidy.
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                                         Plody cenokarpické
Cenokarpické plody vznikajívznikají z cenokarpického gynecea.

• Bobule (bacca):  je vícesemenný, vzácněji jednosemenný dužnatý plod  s perikarpem tvořeným vnějším 
blanitým, popř. silnějším (okurka, banán) exokarpem a dužnatým mezokarpem i endokarpem. Cenokarpické 
bobule jsou např. plody rybízu (Ribes), papriky (Capsicum) – vysýchavá bobule, rajčete (Lycopersicum), 
konvalinky (Convallaria), melounu (Cucumis melo), tykve turka (Cucurbita pepo) – hmotnost plodu až přes 60 
kg. Plodem jmelí (Viscum) je jednosemenná bobule. Zvláštním typem bobule je hesperidium citroníku (Citrus) 
s oplodím rozlišeným na vnější barevné flavedo a vnitřní bílé albedo. Vnitřní část oplodí vytváří přehrádky 
(diafragmata), které rozdělují vnitřek hesperidia na dílky (septa), vyplněné velkými vřetenovitými buňkami 
vznikajícími z vnitřní epidermis. Tyto buňky obsahují množství buněčné šťávy a vytvářejí dužninu (= pulpu).
• Peckovice (drupa):  je jedno– nebo vícesemenný plod s blanitým exokarpem, dužnatým mezokarpem a 
sklerenchymatickým endokarpem (sklerokarp), např. plody bezu (Sambucus), olivy (Olea). Peckovice kokosu 
(Cocos) má vláknitý mezokarp využívaný jako textilie. Peckovice palmy Lodoicea seychellarum, domácí na 
Seychellských ostrovech, má největší plody (a také semena) v rostlinné říši – až 40 cm velké a 10 kg těžké. 
Někdy bývá za peckovici považován i plod ořešáku (Juglans), u kterého se povrchové vrstvy, ne zcela přesně 
označované jako exokarp a mezokarp, za zralosti nepravidelně roztrhávají a endokarp (pecka) puká ve 
hřbetních švech plodolistů. Přesněji by však měl být plod ořešáku považován za oříšek (nux).
• Oříšek (nux):  je jednosemenný plod s tvrdým oplodím, které volně objímá semeno, např. plody lísky 
(Corylus), lípy (Tilia). Plod ořešáku (Juglans) je vlastně oříšek obalený srostlou, zdužnatělou číškou (= 
kupulou), která v době zralosti oříšku zasychá a rozpadá se.
• Nažka (achenium): je jednosemenný, dvou- i víceplodolistový plod s kožovitým nebo blanitým oplodím pevně 
objímajícím semeno. Tmavé zbarvení nažek slunečnice (Helianthus) je způsobeno přítomností vrstvy 
obsahující tmavě zbarvený fytomelanin. Někdy jsou nažky opatřeny zařízeními sloužícími k jejich rozšiřování, 
např. nažky jilmu (Ulmus), břízy (Betula), olše (Alnus) jsou opatřeny křídly, nažky dvouzubce (Bidens) mají 
háčky, nažky některých hvězdnicovitých mají chmýr (pappus), který vzniká přeměnou kalicha. U dubu 
(Quercus) je báze nažky (= žaludu) usazena v miskovité číšce (= kupule) stonkového původu. Nažka ostřic 
(Carex) je za zralosti uzařena v perigyniu – měchýřkovitém útvaru vzniklém srůstem listenů.
• Obilka (caryopsis):  je typickým plodem u trav (lipnicovité, Poaceae). Povrch obilky kryje několikavrstevné 
oplodí (perikarp), které těsně přiléhá a  přirůstá k tenkému osemení (testa). Aleuronová vrstva nacházející se 
pod osemením je u většiny obilnin jednovrstevná, u ječmene (Hordeum) třívrstevná. Buňky aleuronové vrstvy 
mají kubický tvar. Obsahují drobná, homogenní, bílkovinná aleuronová zrna vznikající vysýcháním vakuol. 
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Bílkoviny aleuronových zrn obilnin jsou především specifické prolaminy (hordein, gliadin, zein, avenin) a 
gluteliny (glutenin a gliadin tvoří asi 80% bílkovin pšeničné mouky, s vodou vytváří lepek – gluten). Při vymílání 
mouky je aleuronová vrstva většinou součástí otrub, které jsou důležitým krmivem hospodářských zvířat. Buňky 
endospermu jsou tenkostěnné, obsahují škrobová zrna (druhově specificky utvářená) a malé množství 
bílkovinného lepku. Embryo je umístěno bočně (koleoptile, plumula, mezokotyl, hypokotyl, epiblast, radikula, 
koleorhiza, skutelum). Obilky mohou být pluchaté, kdy plucha a pluška těsně přiléhají k obilce nebo s ní srůstají, 
např. obilky  ječmene (Hordeum), ovsa (Avena), rýže (Oryza) aj. nebo nahé, např. obilky kulturních forem  žita 
(Secale) nebo pšenice (Tritium).
• Tobolka (capsula): je pukavý, jedno– nebo vícepouzdrý plod, se suchým oplodím (vysýchavé tobolky) nebo 
dužnatým oplodím (dužnaté tobolky). Tobolky se otevírají buď ve švech, např. synkarpické tobolky 
přehrádkosečné – třezalka (Hypericum), nebo v místě střední žilky plodolistu, např. parakarpická tobolky 
pouzdrosečná – violka (Viola), nebo se mohou otevírat víčkem – lysikarpická tobolka drchničky (Anagalis), dále 
zoubky pod vrcholem – lysikarpická tobolka prvosenky (Primula), popř. děrami – parakarpická tobolka máku 
(Papaver). Dužnaté tobolky mají např. brslen (Euonymus) – čtyřpouzdrá tobolka pouzdrosečná, semena obaluje 
arillus (míšek) funikulárního původu, netýkavka (Impatiens) aj.
• Šešule (siliqua), šešulka (silicula):  jsou dvouplodolistové (bikarpelové) plody brukvovitých (Brassicaceae). 
Otevírají se dvěma chlopněmi od báze k vrcholu plodu. Šešulka kokožky pastuší tobolky (Capsela bursa - 
pastoris) se otevírá opačně – od vrcholu k bázi. Zesílená placenta vytváří rámeček (replum), k němuž jsou 
poutkem upevněna semena. Uvnitř rámečku je  blanitá přepážka placentárního původu (dissepimentum, 
diafragma). Šešule je typickým plodem brukví (Brassica), huseníků (Arabis), kyčelnic (Dentaria), řeřišnic 
(Cardamine) aj. Šešulka je v podstatě zkrácená šešule (šířka se přibližně rovná délce nebo může být nanejvýš 
3x delší než širší) – např. plody kokožky (Capsella),  penízku (Thlaspi), měsíčnice (Lunaria) aj.

Mezi cenokarpické suché nepukavé plody patří i plody rozpadavé, které se za zralosti příčně, 
podélně nebo radiálně rozpadají na jednotlivé jednosemenné díly. Rozpadavé plody se dělí na plody poltivé 
(schizokarpia) a plody lámavé.
Schizokarpia  vznikají ze synkarpního gynecea a za zralosti se rozpadají na jednosemenné díly, tzv. 
merikarpia.
• Zobanitý plod (regma, elaterium): plod protažený v dlouhý zoban, za zralosti se podélně poltí v pět 
jednosemenných pouzder, která se obloukovitě oddělují od středního sloupku, např. u kakostovitých 
(Geraniaceae).
• Diskový plod (polachaena):  vzniká z víceplodolistového synkarpického semeníku a za zralosti se radiálně 
poltí na jednosemenné díly, např. plody slézu (Malva), lichořeřišnice (Tropaeolum).
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• Dvojnažka (diachenium): vzniká z bikarpelového gynecea a za zralosti se rozpadá ve dva jednosemenné díly 
– nažky. U miříkovitých (Apiaceae) se dvounažka poltí zdola nahoru ve dvě nažky spojené karpoforem 
(plodonošem), jenž se poltí shora dolů ve dvě větve, na jejichž koncích nažky visí. Nažky mají zpravidla pět 
hlavních žeber (juga primaria), jimiž probíhá cévní svazek. U některých miříkovitých rostlin jsou mezi hlavními 
žebry ještě čtyři žebra vedlejší (juga sekundaria). Mezi žebry jsou rýhy (valekuly). V oplodí jsou  četné siličné 
kanálky. U javorů (Acer) jsou dvounažky křídlaté, u svízele přítuly (Galium aparine) háčkovitě štětinaté.            
Lámavé plody  se za zralosti rozlamují na jednosemenné díly, které však neodpovídají jednotlivým 
plodolistům.
• Struk (lomentum): je suchá zaškrcovaná šešule, vzniklá ze dvou plodolistů, které se v době zralosti rozpadají 
příčně v jednosemenné díly, např. u ohnice polní (Raphanus raphanistrum)). Podobný je metamorfovaný 
jednoplodolistový lusk rozlamující se na jednosemenné díly u některých bobovitých (Fabaceae), např. u čičorky 
(Coronilla) nebo jerlínu (Sophora). 
• Tvrdka (nucula):  vzniká z dvouplodolistového semeníku, který se rozpadá na čtyři jednosemenné tvrdky. 
Tvrdka se tedy vyvíjí z poloviny plodolistu. Perikarp bývá zpravidla velmi tvrdý. Tvrdky jsou typickým plodem u 
brutnákovitých (Boraginaceae) a u většiny hluchavkovitých (Lamiaceae).

Zvláštním případem plodů jsou např. dužnatý nepukavý lusk (svatojánský chléb) rohovníku 
(Ceratonia siliqua), dvousemenný nepukavý lusk u podzemnice olejné (Arachis hypogaea) aj.
                                                   
                                                         Plodenství

Soubor plodů vzniklý z květů celého květenství vytváří plodenství  (fructus 
congregatus) – např. z úboru hvězdnicovitých (Asteraceae) vzniká plodenství nažek, ze 
složeného okolíku miříkovitých (Apiaceae) vzniká plodenství dvounažek. 
Z vidlanovitého květenství buku (Fagus) vzniká plodenství dvou nažek uzavřených 
v ostnité kupule, která se otevírá čtyřmi chlopněmi. U fíkovníku (Ficus) je plodenství 
nažek uloženo uvnitř zdužnatělého hruškovitého útvaru stonkového původu (fík, 
sykonium). Moruše morušovníku (Morus) představuje plodenství nažek uzavřené ve 
zdužnatělém okvětí. Na vzniku plodenství ananasu (Ananas) se podílí i zdužnatělé 
vřeteno plodenství, listeny a květní obaly.
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Rozšiřování semen a plodů (chorie, diseminace) 
Semena a plody se mohou rozšiřovat následujícími způsoby:

• anemochorie: šíření vzduchem. Semena některých rostlin jsou velmi drobná a lehká, 
řádově miliontiny gramu – orchideje, hnilák  (Monotropa). Plody mohou být opatřeny 
létacím zařízením, např. chmýrem – nažky pampelišky (Taraxacum), křídly – 
dvounažky javoru (Acer) atd. Kutálením celých rostlin hnaných větrem se rozšiřují 
stepní běžci, např. choulivka jerišská (růže z jericha, Anastatica hierochuntica) rostoucí 
v jihozápadní Asii a severní Africe;
• barochorie: šíření vlastní hmotností;
• autochorie:  šíření vlastními silami. Semena některých rostlin jsou na základě 
nestejného napětí v oplodí vymršťována do okolí (balistochorie), např. u netýkavky 
(Impatiens), šťavelu (Oxalis), tykvice stříkavé (Ecballium elaterium). Plody se mohou 
zavrtávat do půdy pomocí hygroskopických pohybů - pumpava (Erodium), kavyl (Stipa);
• hydrochorie:  šíření vodou. U vodních rostlin, např. u kosatce žlutého (Iris 
pseudacorus), kotvice plovoucí (Trapa natans), kokosovníku (Cocos nucifera), leknínu 
(Nymphaea) aj. V aridních oblastech mají zástupci čeledě Aizoaceae  hydrochastické 
tobolky otevírající se pouze za deště (kvetoucí kameny);
• zoochorie:  šíření živočichy. Endozoochorie  – plody (semena) procházejí trávicím 
traktem, např. bez černý (Sambucus nigra). Epizoochorie  –  plody opatřené různými 
příchytnými zařízeními jsou přenášeny na srsti zvířat, popř. peří ptáků, svízel přítula 
(Galium aparine). Ostré kotvičkovité plody kotvičníku (Tribulus) se mohou zabodávat do 
kopyt a paznehtů velkých savců. Myrmekochorie  – šíření plodů mravenci, např. 
sasanky (Anemone), kopytník (Asarum), vlaštovičník (Chelidonium), violky (Viola);
• antropochorie: rozšiřování rostlin člověkem – užitkové rostliny, plevele aj.
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Měchýřek:
břišní 
(ventrální 
šev)

Lusk:
puká dvěma švy
kalich
chlopeň (polovina 
plodolistu)
zaschlá čnělka

Šešule:
chlopeň
replum (rámeček)
dissepimentum
(přepážka)

Oříšek:
semeno
sklerenchymatický
perikarp

Tobolka:
parietální placenta
perikarp

Tvrdka:
kalich
tvrdky

Dvojnažka:
hlavní žebro
vedlejší žebro
siličné kanálky
semeno

Struk
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Bobule:
perikarp s
cévními svazky
axilární placenta

Hesperidium:
perikarp (vnější zbarvené 
flavedo a vnitřní bílé albedo)
diafragma
septum vyplněné pulpou

Peckovice:
endokarp (sklerokarp)
exokarp
mezokarp

Malvice:
epidermis
parenchym receptakula
cévní svazky
medula receptakula
pergamenový endokarp
mezokarp a exokarp

Souplodí peckovic
(ostružina)

Souplodí nažek (jahoda):
nažky
dužnina květního lůžka
kůra lůžka s cévními svazky
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Souplodí nažek sasanky potoční 
(Anemone rivularis).

Souplodí: vzniká z apokarpického gynecea (nutno rozlišovat od plodenství, které vzniká 
z květenství).

Souplodí nažek plaménku přímého 
(Clematis recta).
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Podélný řez šípkem růže (Rosa).  Šípek růží představuje 
souplodí nažek apokarpického gynecea ponořeného v  češuli 
(hypanthium).  Češule srůstá s nitkami tyčinek a kališními a 
korunními lístky.
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Podélný řez malvicí jabloně 
(Malus domestica). 

kalich
čnělka
receptakulum
perikarp: 
 exokarp
 mezokarp
 pergamenový endokarp (jádřinec)
semena

Někdy bývá, ne zcela přesně, 
označována epidermis receptakula jako 
exokarp a pletivo receptakula jako 
mezokarp. Receptakulum však 
nevzniká ze stěn semeníku, a proto 
nemůže být považováno za součást 
oplodí (= perikarpu).
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Brachysklereidy (kamenné buňky) v malvici hrušně (Pyrus communis). 
Ve sklerifikovaných buněčných stěnách jsou patrné kanálkovité ztenčeniny.           
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Řez luskem  hrachu setého 
(Pisum sativum). Lusk vzniká z 
monomerického apokarpického 
gynecea s marginální axilární 
placentací.

dorzální šev (sutura dorzalis)
perikarp (chlopeň, polovina 
plodolistu) 

dělohy
testa

funiculus
ventrální šev (sutura ventralis)
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Lusk severoamerické vikvovité rostliny Baptisia australis.
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Řez šešulkou kokožky pastuší 
tobolky (Capsella bursa - pastoris).

perikarp

semeno
poutko (funiculus)
dissepimentum (diafragma)
replum (rámeček)

Šešulka (= zkrácená šešule) vzniká z 
dimerického (= bikarpelového, 
dvouplodolistového), parakarpického 
gynecea s parietální placentací.
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Trimerická lokulicidní tobolka s axilární (= nákoutní) placentací 
ladoňky sibiřské (Scilla siberica).



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Parakarpická tobolka pouzdrosečná – lokulicidní (= pukající karinálním = dorzálním 
švem v místě střední žilky plodolistu) violky lesní (Viola reichenbachiana). Vzniká z 
trimerického parakarpického gynecea s parietální placentací.

parietální placenta
perikarp
karinální sutura (šev 
v místě střední žilky 
plodolistu)
semena

strofiola 
(myrmekochorní 
šíření)
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Strofiola při bázi semene  violky lesní 
(Viola reichenbachiana). Vzniká 
zbytněním hila (u violek, dymnivek).

U některých semen jsou na semenech 
různé výrůstky obsahující olejnaté a 
tukové látky (elaiozomy, arilloidy), které 
mají význam při zoochorním šíření 
semen, především při šíření 
myrmekochorním (rozšiřování semen 
mravenci). Terminologie těchto útvarů 
není zcela přesně ujednocena. Proliferací 
buněk funikulu vzniká míšek (arillus), 
nacházející se na bázi semene, které 
částečně obaluje (např. u brslenu). 
Proliferací integumentů při mikropyli 
vzniká caruncula  (např. u pryšce, 
vítodu). Z raphe (raphe = místo, kde 
u obrácených a příčných vajíček 
funiculus přirůstal k vajíčku) vzniká 
hřebínek (crista), např. u vlaštovičníku, 
blatouchu a kopytníku. Zbytněním hila 
vzniká strofiola, např. u violek a 
dymnivek.
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Tobolka knotovky bílé (Silene latifolia subsp. alba = Melandrium album). 
Vzniká z pentamerického lyzikarpického gynecea s centrální placentací.
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Podélný řez peckovicí třešně 
(Prunus cerasus).

perikarp:
 exokarp
 mezokarp
 endokarp
testa semene
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Podélný řez žaludem (= nažkou) 
dubu letního (Quercus robur) uloženým 
v kupule stonkového původu.

perikarp
semeno se dvěma velkými dělohami 
(endosperm je redukovaný)
kupula
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        Řez dvojnažkou kopru vonného (Anethum graveolens).

perikarp
žebra
siličné kanálky
rýhy
endosperm 
semene
cévní svazky
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Řez perikarpem nažky slunečnice roční (Helianthus annuus).

epidermis
hypodermis
fytomelaninová 
vrstva
vláknitá 
sklerenchymatická
vrstva 
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Řez povrchovými vrstvami obilky pšenice obecné (Triticum 
aestivum).

vícevrstevný perikarp
palisádová vrstva 
skutela
testa
aleuronová vrstva
škrobnatý endosperm


