
PLODY



Význam, funkce a kritéria rozdělení
plodů

• Plod

• - rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin

• - je přeměněný semeník rostliny, který uzavírá a chrání jedno nebo více 
semen.
- je kryt oplodím (perikarp ), které vzniká ze stěn semeníku. Oplodí bývá
zpravidla vícevrstevné a můžeme na něm rozlišit vrstvu vn ější (exokarp ), 
vnit řní (endokarp ) a většinou i střední vrstvu (mezokarp ), která bývá u 
většiny plodů nejmohutnější.

• Celé plody, nebo jen semena z nich uvolňovaná jsou různým způsobem 
vybavena k šíření v terénu. Slouží k tomu záchytné trny a háčky, křídla a 
křídlaté lemy, chmýr nebo vzdušné vaky a další morfologické útvary.

• funkce : zajištění ochrany semene během zrání a rozšiřování semen

• Plody pravé – vznikají přeměnou pestíku (gynecea)

• Plody nepravé –na vzniku se podílí i jiné části květu(květní lůžko, okvětí)

• - souplodí : soubor plodů z jednoho květu (malina)

• - plodenství: soubor plodů, vznikající z celého květenství (vinná réva)
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Rozdělení plodů
Tvary plodů i jejich stavba jsou velmi rozmanité. Plody jsou tříděny podle počtu 
plodolistů, ze kterých vznikají, podle obsahu vody a pevnosti mechanických pletiv 
v době zralosti a podle způsobu jakým uzavírají nebo uvolňují zralá semena.

češule*

* nepravé plody



Dužnaté plody

• v době zralosti nepukají

• zralé obsahují zpravidla mnohem více než 20 % vody. V mezokarpu může 

obsah vody dosahovat hodnot okolo 95 %. Semena jsou uvolněna např. až

po rozpadu vnějších dužnatých částí buď v zažívacím traktu býložravců

nebo činností destruentů organických látek (plísně, houby, bakterie)

• Oplodí má 3 vrstvy

• - vnější – pokožka

• - střední – dužnatá až šťavnatá

• - vnit řní – blanitá nebo sklerenchymatická

• Peckovice, malvice, bobule



PECKOVICE – obsahuje 1 semeno (pokud se jedná o souplodí nebo 

plodenství může jich být více)

Mezokarp může být například také vláknitý obsahující vzduch –

nadnášení ve vodě (palma kokosová).

(meruňka, třešeň, švestka, broskev)

Peckovi čky – malé peckovice (černý bez)

MALVICE – má více semen, jádřinec, semena jsou v blanách

(jabloň, hrušeň, jeřáb)

BOBULE – má velký počet semen, které nejsou uložené v jádřinci

(okurek, rajče, meloun, pomeranč, vinná réva)



Peckovice a peckovi čky

bluma meru ňka

nektarinky
ostružník



višn ě broskve

švestky třešně
Černý bez



Malvice
hruška
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jeřabiny



Bobule
angrešt

Vinná réva
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Such é plody
- tvoří morfologicky velmi rozmanitou skupinu. 

- obsah vody v době zralosti zpravidla nepřesahuje 20 %. 

- Obaly jsou zpravidla silně sklerenchymatizované a chrání semena v době
zrání, ale i v dalších obdobích, až do doby příznivé pro klíčení. 

A. Pukavé
-Jedno i víceplodolistové, v dob ě zralosti se otvírají, vícesemenné

Lusk ( hrách, fazole, sója)…otvírá se dv ěma chlopn ěmi od vrcholu
Měchý řek (blatouch, sasanka)…otvírá se št ěrbinou, jednopouzdrový
Šešule ( řepka olejka, hořčice)…otvírá se ve švech dv ěma chlopn ěmi
Šešulka ( kokoška pastuší tobolka)
Tobolka ( mák)…otvírá se ví čkem, d ěrami, zuby

šešule šešulka



MĚCHÝŘEK

pivo ňka blatouch



LUSK

podzemnice olejná –
„arašídy“

trnovník akát

rohovník

typický plod čeledi bobovité



štědřenec odvislý 
(zlatý déš ť)

dřezovec

hrachor Sója 



ŠEŠULE (ŠEŠULKA)
hořčice penízek rolní penízek modravý

kokoška pastuší tobolka
pozor! nemá tobolku!!!křen měsíčnice 

(běžná na Červeném Kameni)



TOBOLKA

mák ocún

řebčík len



B. Nepukavé
- Jedno i víceplodolistové, jednosemenné, od mate řské

rostliny se odd ěluje celý plod

Nažka (pampeliška, slunečnice, podběl, bodláky,..)… nejběžnější typ, 
má blanité nebo kožovité oplodí

Oříšek ( líska, lípa,…)…tvrdé oplodí, které voln ě objímá semeno
Obilka ( obilniny, kukuřice, trávy,…)…osemení a oplodí spolu sr ůstá

nažka obilka



NAŽKA slune čnice

plam ének

buk lesní



jahody*
Smetánka 
lékařská

Růže 
šípková*

Nažky 
jsou 
uvnitř
češule.

Nažky 
jsou 
součástí
souplodí
nažek.



Žalud 
(dub)

jilm



lípa

OŘÍŠEK líska

habr



Vlašský „o řech“

mandle

Mnohé „o řechy/o říšky“ jsou 
ve skute čnosti peckovicemi!

kokosový „o řech“
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C. Poltivé
- Dvou až víceplodolistové,vícesemenné, ve zralosti se  

rozpadají na jednosemenné díly

Struk ( ohnice)
Dvounažka ( javor)…dělí se na 2 jednosemenné části
Tvrdka ( hluchavkovíté)…poltí se na 4 jednosemenné díly

tvrdka dvounažka



DVOUNAŽKA (typická pro javory a mi říkovité rostliny)

Javor

TVRDKA – typická pro 
hluchavkovité a brutnákovité

hluchavka

dvounažka 
kmínu

užanka



Exotick é plodyPeckovice -
datle

mango

olivy

kávovník



fík – plodenství p řipomínající bobuli 
(odb. termín „syconium“ není nutné znát)

opuncie
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o
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Malvice

karambola



Bobule

citron*
pomeran č*

kiwi

maracuja banán

meloun



souplodí

• Je-li v jednom květu několik pestíků na 
jednom květním lůžku, může z něj 
vzniknout soubor plodů těsně spojený 
květním lůžkem, tzv. souplod í.

• nepravý plod, typický pro čeleď růžovité
• souplodí peckoviček (malina, ostružina)
• souplodí nažek (jahoda)



plodenství

• Tak jako z jediného květu vzniká plod či 
plodenství, vzniká z květenství tzv. 
plodenství.

• soubor volných nebo sdružených plodů
vzniklý z jednoho květenství

• Název se někdy tvoří z názvu květenství a 
typu plodů (např. slunečnice má „úbor 
nažek“)



příklady plodenství

lata

bobulí

sdružené
plodenství
moruše

sdružené
plodenství z 
nažek (buk)

složený okolík 
dvounažek (fenykl)



příklady plodenství
složené plodenství

ananasu

hrozen bobulí

(meruzalka rybíz)



Využití plod ů
• Je mnohostranné.

• Největší význam však mají jako potraviná řské suroviny . Semena a 
plody mají ze všech částí rostlin v potravinářství největší význam. 
Jedná se o orgány vybavené energeticky bohatými zásobními 
látkami (polysacharidy, tuky) nebo nutričně cennými proteiny a 
dalšími látkami (vitamíny, minerální látky) důležitými pro růst a vývoj 
nové rostliny. 

• semena mají zpravidla nízký obsah vody (obiloviny, luštěniny) a 
jsou proto velmi dobře skladovatelná.



• Dužnaté plody jsou konzumovány jako 
ovoce (jablko, banán, kokos) nebo plodová
zelenina (rajče, paprika).

• Suché plody (obilky) obilovin zajišťují
rozhodující díl nutričních potřeb lidstva 
(zdroj energie, bílkovin, některých vitamínů
a minerálních látek), semena vikvovitých
rostlin (luštěniny) jsou vydatným zdrojem 
rostlinných bílkovin .

• Produkce rostlinných olej ů vychází ze 
sklízených semen řepky, slunečnice, sóji a 
dalších. 

• Kakaové boby nebo semena kávovníku a 
dalších rostlin slouží k přípravě
osvěžujících nápoj ů.
Semena a plody jsou využívány také jako 
koření nebo léky (kmín, vanilka).
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