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Úvod 

Ve své absolventské práci jsem se rozhodla věnovat trichomům. 

Trichomy jsou útvary na rostlinném povrchu, které jsou většinou 

prostým okem špatně rozpoznatelné. Některé rostliny jsou viditelně 

pokryté jejich ochrannou vrstvou, ale podrobnosti a krása trichomů 

vyniknou aţ při pozorování mikroskopem. 

Z mnoha rostlin, které mají dobře vyvinuté trichomy, jsem si 

vybrala některé zástupce čeledi hluchavkovitých. Rostliny této čeledi 

jsou si vnějšími morfologickými znaky navzájem podobné a zajímalo 

mě, jestli se tato podobnost prokáţe i v případě jejich trichomů. 

Zástupce čeledi jsem vybírala s ohledem na jejich 

farmakologické vyuţití a zohlednila jsem také výskyt na našem 

území. 

Zvolila jsem rostliny, se kterými se setkáváme v naší přírodě 

nebo zahradách a které jsme zvyklí pouţívat při léčbě běţných 

chorob. 
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1 Cíle absolventské práce. 

1.1 Hlavní cíl 

Porovnat typy trichomů a jejich mnoţství u různých zástupců 

čeledi Lamiaceae. 

1.2 Dílčí cíl 

Vytvořit sadu trvalých mikroskopických preparátů květů a listů 

vybraných rostlin. 
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2 Teoretická část 

2.1 Hluchavkovité (Lamiaceae) 

Čeleď hluchavkovitých je rozsáhlá. Patří do ní téměř 4000 druhů 

vyskytujících se po celém světě, nejvíce v sušších oblastech ve 

středomoří. Na našem území můţeme najít asi 100 druhů této čeledi. 

Čeleď zahrnuje převáţně jednoleté, dvouleté i vytrvalé byliny, 

polokeře, ale i keře. 

Pro všechny zástupce jsou charakteristické čtyřhranné lodyhy 

se vstřícnými, křiţmostojnými listy bez palistů. Okraje listů jsou 

vroubkované aţ pilovité. Květy jsou uspořádané v lichopřeslenech. 

Květy jsou souměrné podle jedné osy, oboupohlavné. Kalich je 

trubkovitý, pěticípý. Pětičetná koruna je dvoupyská. Horní pysk 

vzniká srůstem dvou korunních lístků, dolní tří. Čtyři tyčinky přirůstají 

nitkami ke koruně. Semeník je svrchní, plodem jsou čtyři tvrdky. Pro 

tuto čeleď jsou typické také trichomy. 

Důleţité jsou ţlaznaté trichomy, které obsahují koncentrované 

rostlinné silice. Na povrchu rostliny jsou krycí trichomy. 

Většina zástupců této čeledi je bohatá na aromatické látky. 

V ţláznatých trichomech obsahují silice a jsou proto často vyuţívány 

k farmaceutickým účelům (např. mateřídouška, yzop, máta, šalvěj, 

jablečník, hluchavka, dobromysl a mnoho dalších), ale i jako koření 

(dobromysl, bazalka). Některé jsou také pěstovány jako okrasné a 

nektarodárné rostliny. 

Pro zhotovení preparátů a porovnávání trichomů jsem z této 

čeledi vybrala následující zástupce: 

 Čistec bahenní – Stachys palustris 

 Hluchavka bílá - Lamium album 

 Hluchavka nachová – Lamium purpureum 

 Hluchavka pitulník – Lamium galeobdolon 
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 Hluchavka skvrnitá – Lamium maculatum 

 Levandule lékařská – Lavandula angustifolia 

 Máta peprná – Mentha piperita 

 Mateřídouška úzkolistá – Thymus serpyllum 

 Meduňka lékařská – Mellisa officinalis 

 Šalvěj lékařská – Salvia officinalis 

 Yzop lékařský – Hyssopus officinalis 
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2.1.1 Čistec bahenní – Stachys palustris 

Výskyt: Čistec bahenní je 

rozšířen ve velké části Evropy, Asii 

i Severní Americe. 

U nás se vyskytuje hojně od 

níţin aţ po podhorské oblasti. 

Roste na vlhkých loukách, 

luzích, podél řek a potoků, 

v křovinách a v příkopech, ale také 

na zahradách a polích. Najdeme jej 

spíše na těţších hlinitých půdách, 

které jsou bohaté na ţiviny. 

Vyhýbá se kyselým půdám a 

vyţaduje stanoviště bohaté na 

dusík. 

 

Popis: Čistec bahenní je vytrvalá bylina vysoká 30 aţ 100 cm. 

Jednoduché, čtyřhranné, přímé lodyhy vyrůstají z oddenku. Oddenek 

je na podzim hlízovitě ztlustlý. Lodyha je měkce chlupatá nebo 

olysalá. Listy jsou křiţmostojné, dolní jsou krátce řapíkaté, horní jsou 

přisedlé. Jejich maximální velikost je 3x12 cm, směrem nahoru se 

zmenšují v listeny. Tvar listů je podlouhle kopinatý, na konci jsou 

dlouze zašpičatělé, na okraji pilovitě zubaté, pokryté jsou tuhými 

chlupy. 

Květy rostou v lichopřeslenech, obvykle šestičetných, 

umístěných v úţlabí horních listů.  Kalich má nafialovělou barvu, je 

lysý nebo krátce chlupatý, jeho tvar je trubkovitě zvonkovitý a je 

rozeklaný do třetiny délky. Má trojboce kopinaté zuby. Délka kalicha 

je 7 aţ 10 mm. Koruna dvoupyská a má fialovou barvu, její trubka je 

přímá. Horní pysk je krátký a přímý, dolní je trojcípý, sehnutý dolů a 

Obrázek č. 1 

<http://rostliny.prirodou.cz, 6> 
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pokrytý tmavou kresbou. V květu jsou čtyři tyčinky, semeník je 

srostlý ze dvou plodolistů. 

Čistec kvete od července do září. Plody jsou čtyři trojboké 

tobolky obvejčitého tvaru. Kromě semen se rozmnoţuje i vegetativně 

odlámanými částmi oddenků. 

 

Obsahové látky: betainy (betonicin, trigonellin), cholin, 

allantoin, třísloviny, sliz. 

 

Pouţití: Čistec bahenní není vyuţíván. V lidovém léčitelství je 

zmiňována moţnost vyuţití jedlých kořenových hlíz. Je to vytrvalý 

plevel. [rostliny.prirodou.cz, 6] 

 

2.1.2 Hluchavka bílá – Lamium album 

Výskyt: Roste v celém 

mírném pásmu Evropy a části Asie, 

zavlečena byla i do Severní 

Ameriky. 

U nás se vyskytuje hojně, 

roste u cest, na okrajích lesů, polí. 

 

Popis: Je to vytrvalá bylina 

s lodyhami 20-50 cm vysokými, 

listy vstřícnými, 4-7 cm dlouhými, 

2-4 cm širokými a čepelí vejčitého 

tvaru, na okraji zubatou. Hořejší 

listy, jeţ přecházejí v listeny, jsou 

krátce řapíkaté a dlouze 

zašpičatělé. Květy jsou uspořádané 

do úţlabních lichopřeslenů, které tvoří jednotlivé 20-25 mm dlouhé 

květy. Mají zvonkovitý kalich a dvoupyskou, bílou nebo slabě 

Obrázek č. 2 

<http://rostliny.prirodou.cz, 6> 
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naţloutlou korunu. Plody jsou čtyři asi 3 mm dlouhé černé tvrdky, 

schované na dně kalicha. Kvete od dubna do října. 

 

Obsahové látky: Slizové látky, katechinové třísloviny, silice, 

flavonoidní glykosidy např. isoquercitrin, saponiny, cholin a biogenní 

aminy histamin, tyramin a metylamin. 

 

Pouţití: Sbírá se květ hluchavky bílé. Nálev z květů se pouţívá 

při chorobách močových cest. Působí močopudně, desinfekčně a 

nedráţdí ledviny.  Další moţnost pouţití je při zánětech horních cest 

dýchacích. Zevně je moţné pouţít nálev k obkladům. V lidovém 

léčitelství je zaznamenáno pouţívání i proti depresím, migréně a 

nespavosti. [rostliny.prirodou.cz, 6] 

 

2.1.3 Hluchavka nachová – Lamium purpureum  

Výskyt: Je rozšířená po celé 

Evropě a Asii. Zasahuje i do 

severních oblastí Afriky a 

zavlečena byla i do Severní i Jiţní 

Ameriky. 

Hluchavka nachová se 

nachází všude, kam zasáhlo 

zemědělství. Její přítomnost je 

indikátorem přítomnosti vyšší 

koncentrace dusíku v půdě. 

Najdeme ji na zahradách, na okraji 

polí, cest. V zemědělských 

oblastech je hojná, tvoří součást 

plevelných společenstev rostlin. 

V horských a neobdělávaných 

oblastech se vyskytuje nahodile. 

Obrázek č. 3 

 <http://rostliny.prirodou.cz, 6> 
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Popis: Hluchavka nachová je jednoletá aţ dvouletá bylina. Je 

vysoká 10-30 cm. Lodyha je často uţ od země větvená, načervenalá, 

čtyřhranná. Hluchavka nachová má lodyhu lysou. Listy jsou řapíkaté, 

vejčitého tvaru. Povrch listu je často svraštělý, zbarvený dočervena 

s vroubkovanými okraji. Květenství tvoří šesti aţ desetičetný 

lichopřeslen v úţlabí listů v horní části lodyhy. Květy jsou přibliţně 10 

mm dlouhé, růţově purpurové, vzácně bílé. Korunní trubka je rovná, 

horní pysk ochmýřený, dolní pysk trojlaločný s výrazným středním 

lalokem. Plodem jsou šedé tvrdky. Kvete od března do října. 

 

Obsahové látky: Obsahové látky jsou podobné jako u hluchavky 

bílé, ale jejich koncentrace je vyšší. Slizové látky, katechinové 

třísloviny, silice, flavonoidní glykosidy např. isoquercitrin, saponiny, 

cholin a biogenní aminy histamin, tyramin a metylamin.  

 

Pouţití: Hluchavka nachová má vyšší obsah účinných látek neţ 

hluchavka bílá. 

Přesto je většinou opomíjena a není příliš pouţívána. Můţe být 

uţita stejně jako hluchavka bílá. [rostliny.prirodou.cz, 6] 

 

2.1.4 Hluchavka pitulník - Lamium galeobdolon 

Hluchavka pitulník je známá také pod jménem hluchavka ţlutá. 

Někteří autoři dokonce řadí pitulníky do zvláštního rodu, protoţe tvar 

jejich květu je mírně odlišný od hluchavek. Většina botaniků ale řadí 

pitulník mezi hluchavkovité. Známe celkem pět zástupců těchto 

hluchavek se ţlutými květy. U nás rostou tři z nich. 

 

Výskyt: Je rozšířena ve většině Evropy, nachází se i v severních 

částech Evropy ve Skandinávii. Směrem na východ je moţné ji nalézt 
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aţ do oblasti Kavkazu. V jednotlivých lokalitách se vyskytuje i 

v Iránu. 

Roste v lesích, křovinách, ve 

vlhčím prostředí hojně. Lépe se jí daří 

v slabě kyselé aţ neutrální půdě. U 

nás se nachází převáţně 

v pahorkatinách. V níţině a ve 

vyšších horských oblastech často 

úplně chybí. 

 

Popis: Je to vytrvalá bylina, 15-

45 cm vysoká. Rostlina je poléhavá 

aţ plazivá, se zakořeňujícími 

výhonky. Lodyhy jsou jednoduché, 

roztroušeně chlupaté aţ olysalé. Listy 

má dlouze řapíkaté (1-3 cm dlouhý 

řapík), čepel listu je 3-8 cm dlouhá a 2-4 cm široká, vejčitá, 

zašpičatělá, srdčitého tvaru. Na okraji hrubě a často nepravidelně 

zubatá. V úţlabí hořejších listů (listenů) vyrůstají 6-10 květé 

lichopřesleny, sloţené z 10-20 mm dlouhých květů. Kalich je 

pětičetný a světle ţlutá koruna má trubku skoro rovnou, horní pysk 

přílbovitý a dolní zřetelně trojcípý. Tyčinky jsou 4 se ţlutými prašníky. 

Plody jsou 4 černé tvrdky s bílým přívěskem. Kvete od dubna do 

července. 

 

Obsahové látky: Obsahové látky jsou téměř shodné 

s hluchavkou bílou. Slizové látky, katechinové  třísloviny, silice, 

flavonoidní glykosidy např. isoquercitrin, saponiny, cholin a biogenní 

aminy histamin, tyramin a metylamin. 

 

Pouţití: Hluchavka pitulník se obvykle nevyuţívá jako léčivá 

bylina. Vzhledem k podobnému sloţení obsahových látek má 

Obrázek č. 4 

<http://www.kvetenacr.cz, 5> 



 Str. 14 

 

v lidovém léčitelství podobné pouţití jako hluchavka bílá. 

[www.kvetenacr.cz, 5] 

2.1.5 Hluchavka skvrnitá – Lamium maculatum 

Výskyt: Hluchavka skvrnitá se 

vyskytuje v celé Evropě, místy v Asii. 

Zavlečena byla do Severní i Jiţní 

Ameriky a na Nový Zéland. U 

nás roste hojně na vlhčích místech, 

v křovinách, lesích nebo při jejich 

okrajích. Řidčeji ji najdeme na 

loukách nebo zahradách. Vyskytuje 

se spíše na kyprých, humózních 

půdách, ale také na hlinitých 

písčitých i jílovitých půdách. 

 

Popis: Hluchavka skvrnitá je 

vytrvalá bylina. Vysoká je 15 aţ 40 

cm, na rozdíl od hluchavky nachové 

je celkově větší a statnější. Lodyha je jednoduchá a čtyřhranná, listy 

jsou vstřícné, řapíkaté, jejich tvar je trojboce vejčitý aţ srdčitý. Kvete 

od dubna do září. Květy jsou růţovo červené, korunní trubka je 

prohnutá, na prostředním cípu dolního pysku je typická fialová 

kresba. Květy jsou upořádány do lichopřeslenů umístěných v paţdí 

listů. Plody jsou trojhranné tvrdky. 

 

Obsahové látky a pouţití: Podobné jako hluchavka bílá, ale 

prakticky není jako léčivá bylina vyuţívaná. [www.kvetenacr.cz, 5] 

 

2.1.6 Levandule lékařská – Lavandula angustifolia 

Výskyt: Levandule lékařská pochází ze západního Středomoří, 

především z Pyrenejí a jiných horských oblastí severního Španělska. 

Obrázek č. 5 

<http://www.kvetenacr.cz, 5> 
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Hojně je pěstována i v dalších středomořských oblastech, lze ji 

pěstovat i u nás. 

Potřebuje slunnou polohu a 

písčitou, propustnou a vápenitou 

půdu. 

 

Popis: Vytrvalý stálezelený 

keřík s charakteristickou vůní. Listy 

jsou úzké, stříbřitě šedé, plstnaté. 

Kvete fialově, modře, růţově i bíle a 

dorůstá do výšky 60 cm. Vykvétá v 

první polovině léta. 

 

Obsahové látky: Obsahuje 

silice (linalylacetát, borneol, 

isoborneol, geraniol, linalool), 

třísloviny, hořčiny a další účinné 

látky. 

 

Pouţití: Květ levandule je pro své zklidňující účinky přidáván do 

směsí bylinek uţívaných při bolestech hlavy, nespavosti, nervozitě a 

závratích. Mírně sniţuje krevní tlak. [www.wikipedia.org, 7] 

 

2.1.7 Máta peprná – Mentha piperita 

Výskyt: Máta peprná není samostatný druh, nýbrţ hybrid. 

Především se pěstuje uměle v mírných pásmech celého světa. Tam, 

kde je pěstována, se můţe vyskytovat i zplanělá. Přirozeně se 

vyskytuje příleţitostně v Evropě spolu s matečnými druhy – mátou 

vodní (Mentha aquatica) a mátou klasnatou (Mentha spicata). 

Vyskytuje se na vlhkých stanovištích, na mokrých loukách, 

mokřadech, březích nebo v příkopech. 

Obrázek č. 6 

<www.wikipedia.org, 7> 
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Popis: Máta peprná 

má jednoduché nebo 

větvené hladné lodyhy 

čtyřhraného průřezu, které 

dorůstají výšky 30 aţ 90 

cm. Listy má řapíkaté, 

dlouhé 4 – 9 cm, vejčitého 

nebo oválného tvaru, 

mírně chlupaté, se 

zubatým okrajem. 

Květy mají růţovou 

nebo světle fialovou barvu, 

jsou upořádány v přeslenech na konci lodyh nebo tvoří kulovitá 

květenství. Máta kvete v červenci aţ říjnu. 

Protoţe jde o hybrid, mnoţí se obvykle pouze plazivými 

oddenky. 

 

Obsahové látky: Nejvýraznější obsahovou látkou je menthol, 

dále obsahuje další aromatické látky – menthon, methofuran, 

limonen, pulegon, eucalyptol nebo pinen. 

 

Pouţití: Pro výraznou chuť a aroma mentolu se pouţívá 

především v potravinářství. Jako léčivá bylina se vyuţívají listy nebo 

nať na podporu trávení, proti křečím a nadýmání. 

[www.wikipedia.org, 7] [MÜNKER, 1998] 

 

2.1.8 Mateřídouška obecná – Thymus serpyllum 

Výskyt: Mateřídouška obecná se vyskytuje po celé Evropě. 

Typickým stanovištěm jsou suché stráně a písčiny, okraje cest, 

náspy, skalnaté svahy, lesní lemy. 

Obrázek č. 7 

<www.wikipedia.org, 7> 
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Popis: Mateřídouška 

obecná je víceletá rostlina 

poměrně variabilního 

vzhledu. Typicky 

s poléhavými, případně 

vystoupavými lodyhami 

okrouhlého aţ 

čtyřhranného průřezu, 

které mohou na bazi 

dřevnatět. Povrch lodyh je 

lysý, na hranách chlupatý. Rostlina můţe dorůstat výšky aţ 30 cm. 

Listy jsou krátce řapíkaté, eliptické či podlouhlé, aţ 1 cm dlouhé, po 

okraji jsou ochlupené. 

Květy mají růţové aţ fialově purpurové koruny, dlouhé 

maximálně 6 mm. Uspořádané jsou do přeslenů ve tvaru vejčité nebo 

podlouhlé hlávky. Kvete v květnu aţ říjnu. 

Mateřídouška často tvoří husté koberce. 

 

Obsahové látky: silice (thymol, cymol, karvakrol, linalol, 

terpineol), kyselina ursolová, flavonoidy, třísloviny a hořčiny. 

 

Pouţití: Uţívá se při nemocech horních cest dýchacích (zánět 

průdušek, kašel), také při poruchách zaţívání (kolika) i pro uklidnění. 

[MÜNKER, 1998] 

 

2.1.9 Meduňka lékařská – Mellisa officinalis 

Výskyt: Meduňka lékařská se přirozeně vyskytuje v jiţní Evropě 

a Středomoří. Často se v různých kultivarech pěstuje uměle. 

Vyţaduje teplá, slunná a sušší stanoviště s výţivnou půdou. 

Obrázek č. 8 

<www.wikipedia.org, 7> 
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Popis: Meduňka 

lékařská je vytrvalá bylina, 

které dorůstá výšky aţ 80 

cm. Lodyha je čtyřhranná, 

větvená, přímá aţ 

poléhavá. Listy jsou 

vstřícné, řapíkaté, chlupaté 

s pilovitým okrajem, tvaru 

eliptického aţ vejčitého. 

Květy mají barvu 

bílou, výjimečně 

ţlutobílou, růţovou nebo 

bleděmodrou. Květenství jsou umístěna v úţlabí listenů a uspořádána 

jsou do lichopřeslenů. Kvete v červnu aţ srpnu. 

Pro meduňku je typická slabá citronová vůbě. 

 

Obsahové látky: silice (citral, citronelal, citronelol, geraniol, 

linalol), třísloviny, kyseliny hydroxytriterpenové (např. kyselina 

ursolová), v menším mnoţství hořčiny, sliz, flavonoidy. 

 

Pouţití: Tradičně se meduňka uţívá pro mírně uklidňující a 

sedativní účinek, na navození příjemného spánku. Nověji je uznáván 

antibakteriální a antivirový účinek, především proti herpes simplex. 

[www.wikipedia.org, 7] 

 

2.1.10 Šalvěj lékařská – Salvia officinalis 

Výskyt: Šalvěj lékařská pochází ze Středomoří a Malé Asie. 

V našich podmínkách je pěstována uměle. 

Vyţaduje slunná stanoviště s propustnou půdou. 

 

Obrázek č. 9 

<www.wikipedia.org, 7> 



 Str. 19 

 

Popis: Šalvěj lékařská 

má přímé, obvykle 

nevětvenné, dřevnatějící 

lodyhy vysoké aţ 70 cm. 

Listy jsou vstřícné, řapíkaté, 

podlouhle vejčité, dlouhé 2-8 

cm, po okrajích jemně 

vroubkované. Lodyhy i listy 

jsou šedoplstnaté, listy 

později lysé s výraznou 

ţilnatinou. 

 

Obsahové látky: silice (thujon, salviol, kafr,cineol, borneol) dále 

třísloviny, saponiny, hořčiny. 

 

Pouţití: Jako léčivá bylina se pouţívá nať pro protizánětlivé a 

stahující účinky. Protoţe ve vyšších dávkách působí toxicky, neuţívá 

se obvykle jiţ vnitřně, ale především na vyplachování dutiny ústní, 

obklady, omývání apod. [www.wikipedia.org, 7] 

 

2.1.11 Yzop lékařský – Hyssopus officinalis 

Výskyt: Yzop lékařský roste přirozeně v jiţní Evropě, 

Středozemí, na Blízkém východě a v oblastech kolem Kaspického 

moře. V našich krajích se pěstuje uměle. Roste na teplých slunných 

stanovištích. 

 

Popis: Yzop je polokeř s dřevnatými, vzpřímenými, bohatě 

větvenými lodyhami čtyřhranného průřezu. Dorůstá výšky 30 aţ 60 

cm. Listy jsou vstřícné, kopinaté, cca 2 cm dlouhé. 

Obrázek č. 10 

<www.wikipedia.org, 7> 
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Modrofialové (také růţové, 

výjimečně bílé) květy jsou upořádané 

po 3 aţ 7 do lichopřeslenů 

umístěných na koncích lodyh. Yzop 

kvete od července do září. 

 

Obsahové látky: Yzop lékařský 

obsahuje aţ 1% silice, jejímiţ 

hlavními sloţkami jsou monoterpeny 

pinokampfon a pinokampfeol, β-pinen 

a jiné terpeny, dále obsahuje hořčiny, 

třísloviny, flavonoidní glykosid 

diosmin. 

 

Pouţití: Pouţívá se jako 

expektorans při suchém kašli, má antiseptické a diuretické účinky, 

mírní trávicí obtíţe. [www.wikipedia.org, 7] 

Obrázek č. 11 

<www.wikipedia.org, 7> 



 Str. 21 

 

 

2.2 Rostlinná pletiva 

Rostlinná pletiva jsou soustavy buněk, které mají podobný tvar 

a podílejí se v organismu rostliny na stejné funkci.  

Jen nejniţší rostliny zůstávají po celý svůj ţivot jednobuněčné. 

Většina rostlin je mnohobuněčných a u těch došlo postupným 

vývojem k určité specializaci jednotlivých buněk. Buňky, které 

v organismu rostliny vykonávají stejnou funkci, se spojují do 

funkčních celků – pletiv. Jednotlivé buňky jsou si tvarově podobné a 

vzájemně na sebe působí. 

Pletiva můţeme rozdělit na dělivá a trvalá. Trvalá pletiva dále 

dělíme na krycí, vodivá a zpevňovací a základní. 

Pletiva dělivá: Tato pletiva umoţňují celoţivotní růst rostlinného 

těla. Dělivá pletiva jsou sloţena z parenchymatických buněk různých 

tvarů. Buňky mohou být tvaru krychlového, hranolovitého, ale i 

jehlanovité, deskovité nebo protáhlé. Společnými znaky buněk 

dělivých pletiv jsou tenké buněčné stěny, velké mnoţství cytoplasmy 

v buňce a velká jádra. Tyto buňky se dělením obnovují a tvoří základy 

trvalých pletiv. 

Zárodek mnohobuněčné rostliny je tvořen pouze dělivým 

pletivem. Při růstu přechází většina buněk na buňky trvalého pletiva. 

Dělivá pletiva potom zůstávají na vzrostných vrcholech stonků a 

kořenů a jako vmezeřené dělivé pletivo mezi vrstvami trvalých pletiv. 

Rozlišujeme tedy počáteční dělivé pletivo zárodku-protomeristém a 

prvotní dělivé pletivo- primární meristém. Někdy se ale začnou buňky 

trvalého pletiva znovu dělit a změní se opět na dělivé pletivo. Vytváří 

tak sekundární meristém. 

 

Pletiva trvalá – krycí: Soustava krycích pletiv pokrývá povrch 

rostliny, vytváří ochranu proti vnějšímu prostředí a zároveň zajišťuje 

komunikaci s ním. Tato soustava můţe vzniknout jak z prvotního 
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meristému, tak i ze sekundárního meristému. Podle vzniku 

rozlišujeme krycí pletiva prvotní a druhotná. 

Prvotním krycím pletivem je pokoţka. Pokoţka je tvořena 

jednou vrstvou buněk, které k sobě velmi těsně přiléhají. Pokoţka 

nadzemních částí rostlin má vnější blánu buněk ztluštělou a 

prostoupenou kutinem. Zevně je ještě krytá kutinovou vrstvou- 

kutikulou. Tímto způsobem je zabráněno nadměrným ztrátám vody 

z nadzemní části rostliny. Zvláště rostliny suchých stanovišť mají 

mohutnou kutikulu. Kořeny mají povrch tvořený jen jednobuněčnou 

vrstvou bez kutikuly, aby byl zajištěn dostatečný prostup ţivin. Také 

povrch rostlin ve vlhkých stanovištích nebo ponořených ve vodě nemá 

vnější ztlustlou vrstvu. Na povrchu nadzemních částí rostlin se 

nacházejí průduchy, které zajišťují výměnu plynů a vodní skuliny, 

které vylučují vodu v kapalném skupenství. 

Na pokoţce rostlin je moţné najít také různé chlupovité útvary- 

trichomy a výčnělky. Tyto útvary mají rozmanitou stavbu a různé 

funkce. 

Nejjednodušším trichomem je papila. Je to jednobuněčná 

vychlípenina na pokoţce rostliny. Papily se nacházejí ve velkém 

mnoţství např. na povrchu korunních plátků macešky, které tím 

získávají typicky sametový vzhled. Pokud je vychlípený útvar delší 

neţ papila, ale neoddělí se od pokoţkové buňky buněčnou stěnou, 

jedná se o trichom vláskovitý, například kořenové vlášení. Obvykle se 

ale vychlípená buňka dělí a vzniká jednoduchý trichom. Ten můţe být 

jednobuněčný (krycí trichom slézu) nebo jednořadě mnohobuněčný 

(krycí trichomy šalvěje, hluchavky, atd.). Můţe být zakončen jedno 

nebo vícebuněčnou hlavičkou (brambor). Sloţitější jsou trichomy 

větvené (divizna, hlošina). 

Trichomy, které vylučují silice, pryskyřice nebo jiné látky se 

jmenují ţláznaté. Jsou obvykle rozšířené a obsahují zásobu 

vylučovaných látek. Tyto látky mohou slouţit jako ochrana povrchu, 

k odpuzení neţádoucích ţivočichů nebo naopak k nalákání hmyzu. 
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Krycí trichomy slouţí k ochraně povrchu rostlin před ztrátou vody a 

přílišným osluněním. Jsou často odumřelé a rostlina díky nim získává 

typicky stříbřitý nebo plstnatý vzhled. Trichomy na semenech 

usnadňují jejich rozšiřování po krajině. Ţahavé trichomy zajišťují 

rostlině ochranu např. před býloţravci. Obsahují dráţdivé látky a jsou 

díky inkrustaci velmi křehké. Po jejich ulomení se dráţdivý obsah 

snadno dostane do pokoţky. Další funkcí trichomů můţe být absorpce 

vody z rosy a deště u epifytů. 

Přeměnou trichomů vznikly rostlinné výčnělky, jako jsou trny, 

tentakule masoţravých rostlin apod. 

Druhotné krycí pletivo představuje druhotná kůra. Vzniká u 

mnoholetých rostlin, které přetrvávají nepříznivá klimatická období. 

Pletiva vodivá a zpevňovací: V tělech niţších rostlin nejsou 

vodivá pletiva vyvinuta. Mezi tenkými buněčnými stěnami, kterými 

jsou tvořena, přecházejí ţivné roztoky přímo. V případě vyšších 

rostlin zajišťují tuto funkci vodivá pletiva. Ta zajišťují transport vody 

s rozpuštěnými anorganickými látkami z kořenů do vyšších částí 

rostliny. Zde jsou jednoduché anorganické látky přeměňovány na 

sloţitější organické asimiláty a ty opět proudí vodivými pletivy do 

místa spotřeby nebo zásob. Vodivá pletiva dělíme na sítkovice, cévy a 

vodivý parenchym. 

Zpevňovací pletiva zajišťují rostlině pevnost a pruţnost. Jsou 

tvořena kolenchymatickými a sklerenchymatickými buňkami. 

Kolenchymatické buňky jsou ţivé a obsahují např. pektin a celulosu. 

Sklerenchymatické buňky jsou většinou odumřelé. Tvoří často 

sklerenchymatická vlákna, která zajišťují pevnost a pruţnost 

rostlinných těl. 

Pletiva základní: Prostor mezi pletivy krycími, vodivými a 

zpevňujícímu je vyplněn parenchymatickým základním pletivem. 

Buňky tohoto pletiva mají různé funkce. Zajišťují dýchání, 

shromaţďují a rozvádějí ţiviny a vodu, zpevňují. Mohou být původu 

primárního i sekundárního. Podle funkce, která převládá v určitém 
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místě základního pletiva, ho můţeme charakterizovat jako pletivo 

asimilační, zásobní, vodní a další. Tvoří také parenchymovou kůru, 

dřeňové paprsky a dřeň. [SLAVÍKOVÁ, 2002] 
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2.3 Optický mikroskop 

2.3.1 Historie mikroskopie 

Historie mikroskopie se začíná v době, kdy byla vynalezena 

první optická čočka. V Evropě jsou zvětšovací čočky známé od 13. 

století, ale čočky byly nalezeny uţ např. ve vykopávkách z asyrského 

Ninive (7. století př. n. l.) nebo z Pompejí. Tyto čočky byly vyrobeny 

z křišťálu nebo jiných průhledných přírodních materiálů a pouţívaly se 

k rituálnímu zapalování ohňů. Dochovaly se ale záznamy o tom, ţe 

byly uţ tenkrát pouţívané k zvětšování písma. 

Do severní Itálie je ve 13. století přivezli arabští kupci. V Itálii 

byly původní čočky, broušené z přírodních minerálů, nahrazeny 

skleněnými a začaly se pouţívat pro výrobu brýlí. Zpočátku se 

pouţívaly pouze spojné čočky, ale v 15. století uţ byly prokazatelně 

pouţívané i čočky vyduté. 

Okolo roku 1590 spojili brýlaři Jan a Zacharias Janssenové dvě 

čočky dohromady. Jejich první jednoduchý mikroskop se skládal 

z trubice, spojné čočky v objektivu a vyduté v okuláru. Tento vynález 

ale upadl v zapomnění. Stejně dopadl i pokus Holanďana Corneliuse 

Drebbela upozornit na přístroj v Londýně o 35 let později. V této době 

byl ale jeho zvětšovací přístroj poprvé nazván mikroskopem. 

K rozšíření pouţívání mikroskopu v oblasti výzkumu a vědy 

došlo aţ v průběhu 17. a 18. století. Italský lékař Marcello Malpigni 

s jeho pomocí v roce 1661 objevil krevní kapiláry. V roce 1665 britský 

fyzik Robert Hooke pozoroval korek a objevil rostlinné buňky. 

K tomuto pozorování pouţíval mikroskop, který uţ byl vybaven 

posuvným tubusem a třemi čočkami. Tato konstrukce uţ umoţňovala 

mikrometrické zaostřování. V roce 1675 uţ dokázal lékař Nehemial 

Grew rozlišit jednotlivé rostlinné tkáně.  

Nejvíce se ale o prosazení mikroskopu jako plnohodnotného 

vědeckého přístroje v této době zaslouţil Antonie van Leeuwenhoek. 
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Tento holandský obchodník s největší pravděpodobností o mikroskopu 

vůbec nevěděl a sám ho znovu vynalezl. V mladém věku si náhodně 

všiml střepu skla poloţeného na kousku tkaniny. Byl to úlomek 

nekvalitního křivého skla a mladého obchodníka s textilem zaujalo, 

jakým způsobem se pod ním změnila struktura plátna. Pochopil, ţe 

zvětšení je moţné právě z důvodu zakřivení skleněného střepu a 

začal podobné kousky sám vyrábět. Časem uţ skládal čočky za sebou 

a pouţíval znovuobjevený mikroskop ke kontrole kvality textilu, se 

kterým obchodoval. Postupně začal pozorovat i přírodní preparáty. 

Dochovaly se jeho zápisky v hovorové holandštině, které si 

zaznamenal např. při pozorování vlastní krve („…Sestává se 

z červených kuliček plovoucích v tekutině podobající se syrovátce…“). 

Byl pravděpodobně prvním člověkem, který pozoroval mikroby ve 

vodě. Na popud známého lékaře Regniera de Graafa posílal své 

objevy Královské společnosti v Londýně. Po počáteční nedůvěře byly 

jeho objevy uznány a tím byly poloţeny základy vědecké 

mikroskopie. Leeuwenhoekovy mikroskopy dokázaly zvětšovat aţ 270 

krát. 

Sériová výroba mikroskopů začala roku 1866 ve firmě Zeiss 

Jena. Jednalo se uţ o mikroskopy vysoce kvalitní, které dosahovaly 

zvětšení aţ 2000. Tyto mikroskopy měly téměř totoţnou konstrukci 

jako dnešní optické mikroskopy.  

Hranice zvětšení pomocí optického mikroskopu je limitována 

vlnovou délkou viditelného světelného záření 400 – 760 nm. V roce 

1931 sestrojil Ernst Ruska první elektronový mikroskop. Ten vyuţívá 

paprsku svazku elektronů, procházejícího “magnetickou čočkou“. 

Ernst Ruska byl za tento vynález oceněn Nobelovou cenou. 

V současné době je moţno pomocí elektronového mikroskopu 

dosáhnout aţ stotisícinásobného zvětšení.  

Pro ještě větší zvětšení se pouţívá rastrovací tunelový 

mikroskop. Zde je vyuţito kvantově-mechanického průniku částic 

přepáţkou, která je z pohledu klasické fyziky neprůchodná. 
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Tento mikroskop umoţňuje zvětšení v řádu miliard a je moţno 

jím pozorovat jednotlivé atomy. I jeho vynálezci, Švýcar Heinrich 

Rohrer a Němec Gerd Binning, získali Nobelovu cenu. [HOUDEK; 

TŮMA, 2002] 

2.3.2 Konstrukce optického mikroskopu 

Optický mikroskop získává zvětšený obraz pozorovaných 

předmětů ohybem viditelného světla optickými, skleněnými čočkami. 

Optické mikroskopy se běţně pouţívají pro zvětšení od cca 50x do cca 

1000x. Obvykle se pozorují objekty (preparáty) pomocí světla 

procházejícího skrz ně. Základní princip vícečočkových mikroskopů, 

který se vyuţívá od 19. století, je shodný i v současných 

laboratorních mikroskopech. 

Optický mikroskop má pevnou rámovou konstrukci, která 

udrţuje stabilní vzdálenosti mezi preparátem a optickými soustavami. 

Ve spodní části konstrukce je zdroj světla a kondenzor - čočka 

či soustava čoček, která usměrňuje světlo a soustřeďuje jej na 

preparát. Nad ním je prostor pro upevnění preparátu. 

Mikroskop má dvě hlavní zvětšovací soustavy čoček – objektiv a 

okulár. Objektiv zvětšuje silněji (aţ cca 100x) a má krátkou 

ohniskovou vzdálenost, proto je umístěn velmi blízko nad 

preparátem. Objektiv vytváří převrácený a zvětšený zdánlivý obraz 

předmětu mezi objektivem a okulárem. Tento obraz se pozoruje 

okulárem, který jej dále zvětší a promítá do oka uţivatele. Okulár 

zvětšuje méně a má delší ohniskovou vzdálenost. 

Pro změnu zvětšení je třeba změnit objektiv, okulár nebo obojí. 

Pro snadnou změnu zvětšení během pozorování bývají objektivy 

umístěny na revolverovém výměníku. Některé silně zvětšující 

objektivy uţ nedokáţí pracovat s lomem světla ve vzduchu mezi 

preparátem a objektivem a jsou velmi těsně nad preparátem, prostor 

mezi objektivem a preparátem se pak vyplní smáčivým, imerzním 

olejem, který má příznivější index lomu neţ vzduch. 
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Jak objektiv, tak okulár jsou sloţitější soustavou čoček 

uspořádané tak, aby minimalizovaly obrazové i barevné zkreslení, 

které způsobuje lom světla na čočkách. Okulárová část obsahuje 

optický hranol pro odklonění paprsků z osy objektivu, aby bylo moţno 

vodorovný preparát pozorovat z ergonomického směru. 

Kromě okuláru pro přímé pozorování lidským uţivatelem, 

mohou optické mikroskopy buď umoţňovat připojení fotoaparátu 

nebo můţe být přímo součástí optického mikroskopu CCD čip, na 

který je obraz promítán. Takto snímaný obraz lze pozorovat na 

obrazovce počítače nebo jinak zpracovávat či ukládat za pomoci 

výpočetní a audiovizuální techniky. [www.wikipedia.org, 7] 
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3 Praktická část 

3.1 Příprava mikroskopických preparátů 

Příprava trvalých mikroskopických preparátů spočívá v umístění 

objektu mezi krycí a podloţní sklo. Obě skla jsou při tom spojena 

vhodným materiálem. 

Při přípravě mikroskopických preparátů jsem postupovala 

následujícím způsobem. 

Nejdřív jsem si připravila na bílý papír nať příslušné rostliny. 

Rostlinný materiál jsem získala částečně vlastním sběrem (máta, 

čistec, hluchavka bílá, pitulník, nachová, skvrnitá), částečně 

zakoupením čajovin (yzop, levandule, meduňka, mateřídouška, 

šalvěj). Pomocí pinzety a preparační jehly jsem oddělila z natě 

přiměřeně malé kousky listů a květů. Vzhledem k tomu, ţe natě 

léčivých rostlin jsou obvykle sbírány těsně před rozkvětem, bylo u 

kupovaných bylin obtíţné najít dostatek materiálu z květů. 

Pro přípravu preparátů jsem pouţívala sklíčka firmy Biosigma. 

Podloţní skla rozměru 76 x 26 x 1,2 mm a krycí skla rozměru 60 x 24 

x 0,15 mm. K trvalému spojení skel jsem pouţila roztok akrylu 

v xylenu, prodávaný pod názvem Solakryl. Na podloţní sklo jsem 

nanesla několik kapek Solakrylu, rozetřela jsem ho pomocí druhého 

skla do souvislé vrstvy. Na tuto vrstvu jsem umístila připravené 

kousky květů a listů jedné rostliny a přiloţila jsem krycí sklo. 

V ideálním případě by mělo být krycí a podloţní sklo souvisle spojené 

bez vzduchových bublin. Toho je ale moţné docílit jen při 

mikroskopické tloušťce materiálu. Vzhledem k síle rostlinného 

materiálu se nedařilo skla souvisle spojit a během jejich schnutí, 

které trvá několik dnů, docházelo k oddělení mikroskopických sklíček. 

Nakonec se jako nejlepší řešení ukázalo spojení skel svorkami po 

celou dobu schnutí Solakrylu. 



 Str. 30 

 

Kaţdé sklo jsem označila názvem rostliny. 

Po třech dnech jsem skla prohlíţela pod binokulárním vědeckým 

mikroskopem zn. Nicon při zvětšení 150 – 450 x. 

Zajímavá místa jsem fotila běţným digitálním fotoaparátem 

přímo přes okulár mikroskopu. Nejzajímavější místa jsem označila 

přímo na skle mikrofixem. 



 Str. 31 

 

 

3.2 Popis preparátů 

3.2.1 Čistec bahenní 

Rostlina pochází z vlastního sběru. Sebrána byla v červenci 

2010 v mokřině na břehu rybníka v obci Starkoč. 

Obrázek č. 12 je preparát květu čistce bahenního. 

Trichomy na pozorovaných květních lístcích jsou většinou dvou 

aţ tříbuněčné. Poslední buněčný článek je často výrazně ztenčený. 

Obrázek č. 13 ukazuje snímek preparátu listu čistce bahenního. 

Nejvýraznější trichomy jsou na lícové straně listu. Jsou převáţně 

dvoubuněčné. Část trichomu nasedající na povrch listu je v porovnání 

s ostatními zástupci čeledi velmi masivní. 

Ţlázky typické pro čeleď Lamiaceae se téměř nevyskytují. 

 

 

 

Obrázek č. 12 

 

Obrázek č. 13 
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3.2.2 Hluchavka bílá 

Jedná se o rostlinu z vlastního sběru. Byla sebrána v červnu 

2010 v suché lokalitě u silnice poblíţ města Čáslav.  

Obrázek č. 14 představuje mikroskopický preparát části květu 

hluchavky bílé. Trichomy se vyskytují na okraji i ploše květu. 

Trichomy na okrajích jsou jedno aţ trojbuněčné, nevětvené. Trichomy 

na ploše květního plátku jsou delší, dvou aţ čtyřbuněčné. 

Obrázek č. 15 je snímek preparátu listu hluchavky bílé.  

Trichomy jsou převáţně dvou aţ tříbuněčné, tenké, jednotného 

charakteru. Jsou zakončeny tenkým špičatým článkem. Ţlázky 

typické pro čeleď Lamiaceae jsou na těchto preparátech vidět jen 

ojediněle. 

 

 

 

Obrázek č. 14 

 

Obrázek č. 15 
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3.2.3 Hluchavka nachová 

Jedná se o rostlinu z vlastního sběru. Byla sebrána v červnu 

2010 v zahradě poblíţ města Čáslav. 

Obrázek č. 16 je snímek trichomů květu hluchavky nachové. 

Trichomy jsou velmi četné, nejčastěji dvou aţ tříbuněčné. Mají tenkou 

buněčnou stěnu.  

Obrázek č. 17 představuje preparát listu hluchavky nachové. 

Trichomy jsou velmi podobné krycím listovým trichomům 

hluchavky bílé. Jsou dvoj aţ tříbuněčné. Buňka nasedající na povrch 

listu je při bazi rozšířená. Trichom je zakončen tenkým špičatým 

článkem. Ţlázky typické pro čeleď Lamiaceae jsou na těchto 

preparátech vidět jen ojediněle. Na listech je výrazně znázorněná 

ţilnatina. 

 

 

 

Obrázek č. 16 

 

Obrázek č. 17



 Str. 34 

 

 

3.2.4 Hluchavka pitulník 

Rostlina pochází z vlastního sběru. Sebrána byla v červenci 

2010 u lesní cesty poblíţ Nových Hradů. 

Obrázek č. 18 ukazuje mikroskopický preparát květu hluchavky 

pitulníku. V preparátu zhotoveném z usušené rostliny není tak 

výrazné ţluté barvivo v rostlinných buňkách jako při pozorování 

čerstvé rostliny. Na povrchu květů jsou převáţně jednobuněčné 

trichomy. Na okraji květů jsou častější dvou aţ tříbuněčné trichomy 

s charakteristicky rozšířeným posledním buněčným článkem. 

Obrázek č. 19 je snímek listu hluchavky pitulníku. Trichomy 

jsou podobné listovým krycím trichomům hluchavky bílé, jen je ještě 

patrnější rozšíření buňky nasedající na list. 

 

 

 

Obrázek č. 18 

 

Obrázek č. 19 
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3.2.5 Hluchavka skvrnitá 

Jedná se o rostlinu z vlastního sběru. Byla sebrána v červenci 

2010 na louce v Doksech u Kladna. 

 Obrázek č. 20 je preparát květu hluchavky skvrnité. Trichomy 

jsou velmi hojné. dvou aţ tříbuněčné. Mají tenkou buněčnou stěnu, 

působí téměř průhledným dojmem.  

Obrázek č. 21 zobrazuje mikroskopický preparát listu hluchavky 

skvrnité. Trichomy jsou výrazné a četné. Jsou převáţně dvou aţ 

tříbuněčné s typickým rozšířením prvního článku u povrchu listu. 

Poslední buňka trichomu je dlouhá a ztenčená. Na snímku je 

patrné zabarvení okrajových buněk listu do fialova. 

 

 

 

Obrázek č. 20 

 

 

Obrázek č. 21 
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3.2.6 Levandule lékařská 

Jedná se o rostlinný materiál zakoupený v lékárně. 

Obrázek č. 22 je snímek preparátu květu levandule lékařské. 

Trichomy květu levandule jsou vícebuněčné a větvené. Některé 

trichomy jsou větvené bohatě a vznikají sloţité mnohobuněčné 

útvary. Fialové barvivo květu je uloţeno i v buňkách trichomů. 

Obrázek č. 23 je preparát listu levandule. Listy levandule jsou 

téměř holé, trichomy se na nich vyskytují jen výjimečně. V celém 

vzorku jsem našla jen několik delších, jednobuněčných trichomů 

s tenkou, nevýraznou buněčnou stěnou. Na snímku preparátu jsou 

velmi špatně viditelné. Výrazná je zde ţilnatina listu 

 

 

 

Obrázek č. 22 

 

Obrázek č. 23 
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3.2.7 Máta peprná 

Jedná se o rostlinu z vlastního sběru. Sebrána byla na zahradě 

rodinného domu v obci Starkoč. 

Obrázek č. 24 je snímek preparátu květu máty peprné. 

Trichomy jsou vícebuněčné (3-5), rovné, ve všech částech přibliţně 

stejně široké, jednotného charakteru. 

Obrázek č. 25 zobrazuje mikroskopický snímek listu máty 

peprné. Trichomy jsou dlouhé, vícebuněčné (3-5). Jedna z buněk 

trichomu je často baňkovitě rozšířená, poslední buněčný článek je 

obvykle krátký, tenký, drápovitě zahnutý. Na povrchu listu jsou četné 

a zřetelné ţlázky typické pro čeleď Lamiaceae. 

 

 

 

Obrázek č. 24 

 

Obrázek č. 25 
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3.2.8 Mateřídouška obecná 

Jedná se o rostlinný materiál zakoupený v lékárně. 

Obrázek č. 26 ukazuje snímek květního lístku mateřídoušky 

obecné. Trichomy jsou dvou aţ tříbuněčné, tenčí, stejnoměrné délky i 

síly. 

Obrázek č. 27 je preparát listu mateřídoušky obecné. Trichomy 

na povrchu listu jsou ojedinělé. Četné trichomy se nacházejí na okraji 

listů. Jsou pilovitého tvaru, krátké, s širokou základnou, převáţně 

jedno aţ dvoubuněčné. Na povrchu listu jsou zřetelné ţlázky typické 

pro čeleď Lamiaceae. 

 

 

 

Obrázek č. 26 

 

Obrázek č. 27 
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3.2.9 Meduňka lékařská 

Jedná se o rostlinný materiál zakoupený v lékárně. 

Nať je sbírána před rozkvětem, v celém vzorku se nepodařilo 

najít ţádný květ. Tento vzorek obsahuje jen listový preparát. 

Obrázek č. 28 je preparát listu meduňky lékařské. Na listu se 

nacházejí dva typy trichomů. Krátké, jednobuněčné trichomy 

pilovitého tvaru jsou četné na celém povrchu listu. Na lícové straně se 

ještě vyskytují dlouhé, mnohobuněčné trichomy. Některé jejich 

buněčné články jsou výrazně rozšířené. 

Na povrchu listu jsou výrazné ţlázky typické pro čeleď 

Lamiaceae a ţilnatina. 

 

 

 

Obrázek č. 28 

 

Obrázek č. 29
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3.2.10 Šalvěj lékařská 

Jedná se o materiál zakoupený v lékárně. Materiál byl výrobcem 

velmi jemně rozdrobněný a neobsahoval květové části. 

Obrázek č. 30 je mikroskopický preparát listů šalvěje lékařské. 

Trichomy jsou odlišné od ostatních zástupců čeledi. Jsou 

mnohobuněčné, dlouhé, tenké, vláskovitého typu. 

 

 

 

Obrázek č. 30 

 

Obrázek č. 31 
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3.2.11 Yzop lékařský 

Jedná se o rostlinný materiál zakoupený v lékárně. 

Obrázek č. 32 je preparát květu yzopu lékařského. Trichomy se 

v preparátu vyskytují jen ojediněle. Dobře viditelné jsou buňky 

obsahující fialové barvivo pro yzop typické. Na okraji květních lístků 

je jen několik jednoduchých, jednobuněčných trichomů. 

Obrázek č. 33 je mikroskopický snímek preparátu listu yzopu 

lékařského. 

V tomto vzorku se nevyskytoval ţádný trichom. 

 

 

 

Obrázek č. 32 

 

Obrázek č. 33 
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4 Diskuse 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na porovnání 

trichomů některých zástupců čeledi hluchavkovitých.  

Pouţila jsem materiál získaný vlastním sběrem, některé vzorky 

jsem získala nákupem v lékárně. 

Preparáty jsem vyráběla sama a při jejich přípravě jsem musela 

řešit problém vyplývající z velikosti trichomů. Nejedná se o objekty 

ideální pro mikroskopické pozorování. Jsou pro tuto techniku příliš 

velké a je obtíţné umístit vzorek rostlinného materiálu tak, aby byl 

celý trichom v jedné rovině. I malé odchýlení od roviny kolmé na 

paprsek světelného mikroskopu způsobí nedokonalé proostření 

trichomu po celé délce. Na výsledné fotografii je potom část trichomu 

rozostřená. Také nelze na jedné fotografii zaostřit najednou trichomy 

a zároveň zajímavé detaily např. z povrchu listů. Z toho důvodu tvoří 

součást mé absolventské práce příloha, která obsahuje trvalé 

mikroskopické preparáty všech uvedených rostlin. Na jednotlivých 

sklech jsou mikrofixem označená nejzajímavější místa. Tento materiál 

můţe být pouţit pro výuku nebo jen pro případné zájemce o tuto 

problematiku. 

Pro porovnání jsem vyrobila ještě sadu preparátů trichomů 

rostlin jiných čeledí. 

Některé rostliny mimo čeleď Lamiaceae mají velmi zajímavé, 

rozmanité trichomy. Záměrně jsem je nezařadila do absolventské 

práce, protoţe mým cílem bylo porovnat morfologii trichomů v rámci 

jedné čeledi. Potvrdilo se, ţe rostliny, které jsou si makroskopicky 

podobné, např. různé druhy hluchavek, mají i trichomy typově velmi 

podobné. Rostliny, které jsou vzhledem odlišné, např. levandule mají 

i trichomy odlišné od ostatních zástupců této čeledi. 
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Závěr 

Cílem absolventské práce bylo porovnat typy trichomů zástupců 

čeledi hluchavkovitých a ověřit domněnku, ţe rostliny, které vykazují 

podobnost v makroskopických morfologických znacích, mají i podobné 

trichomy. 

Tato domněnka se potvrdila, podobnost listových i květových 

trichomů např. různých druhů hluchavek je zřejmá. 

Odlišné druhy vykazují i výrazné odchylky tvaru trichomů, 

zvláště na květech. Např. květní trichomy levandule lékařské jsou 

jako jediné z tohoto souboru rostlin větvené. Od ostatních zástupců 

se nejvíce odlišuje yzop lékařský, která má trichomy jen velmi 

ojedinělé. 

Součástí práce je řada fotografií mikroskopických preparátů a 

také sada trvalých preparátů vzorků rostlin. 
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Summary 

Trichomes of herbs from Lamiaceae family  

As the theme of my assignment I chose trichomes of Lamiaceae 

herbs.  

Herbs from Lamiaceae family have very typical trichomes. 

Trichomes are hair cells or leaf hairs derived from specialized 

epidermal cells on leaf or stem surfaces. These hairs are produced as 

the result of the outward growth of one or more epidermal cells. 

Epidermal tissue gives rise to appendages – trichomes. They give 

plant leaves or stems distinctive textures. Some trichomes protect 

the plant from outside and others are used for creation and storage of 

aromatic oils. 

Lamiaceae family includes for example melissa, salvia, thyme, 

dead-nettle or lavender. These plants contain aromatic oils and other 

medical components. Many herbal plants from Lamiaceae family are 

common in nature of Central Europe. The others are used as medical 

herbs or spices. 

The goal of my assignment was to choose several species from 

this family and prepare permanent microscopic slides of their leaves 

and florets.  

In the theoretical part of my assignment I described selected 

species from lamiaceae family. 

In the practical part I prepared slides, observed them using 

different zooms and took photos of interesting locations. I included 

photos of trichomes of selected species in my assignment. 

I compared the forms and types of trichomes of every herb. I 

managed to verify hypothesis that plant species which are very 

similar (e.g. different kinds of dead-nettles) have similar trichomes. 

Different plants (e.g. lavender) have different forms of trichomes. 
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