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               Meristémy (dělivá pletiva)
Meristémy vytváří růstové zóny z mitoticky 

se dělících buněk. Meristémy zajišťují organogenezi 
(vznik nových orgánů) a vlastní sebereprodukci 
(udržování meristému). Meristematické buňky jsou 
parenchymatické, s velkým jádrem, dělí se 
koordinovaně a organizovaně, podle pravidelného 
vzoru. Obrázek zachycuje meristematické buňky       
z růstového vrcholu kořene česneku cibule (Allium 
cepa) v různých fázích dělení. 

              Klasifikace meristémů:
•protomeristémy - embryonální meristémy,
přetrvávající jako skupiny iniciál růstových vrcholů 
kořenů a stonků. U některých vranečků, přesliček a 
většiny kapradin tvoří protomeristém jediná velká 
terminála, nejčastěji tetraedrického nebo klínovitého 
tvaru; 
•primární meristémy - apikální (vrcholové) meristémy;
•sekundární meristémy - kambium, felogen;
•interkalární (vmezeřené) meristémy;
•latentní meristémy – dělí se za určitých specifických 
podmínek (např. pericykl = perikambium, z něhož 
vznikají postranní kořeny). 
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                                            Buněčný cyklus
Buněčný cyklus  je sled dějů v rámci ontogenetického vývoje buňky zahrnující 

mitózu a interfázi. Jeho délka je u většiny meristematických buněk nejčastěji několik 
hodin až několik dní. Pomalejší cyklus (200 – 300 hodin) mají buňky klidových center 
apikálních meristémů (Q centra).

Mitóza  zajišťuje rovnoměrné rozdělení genetického materiálu mateřské buňky do dceřinných buněk. 
Dělení buňky sestává z karyokineze (dělení jádra)  a cytokineze (dělení cytoplazmy a celé buňky). 

Karyokineze probíhá ve čtyřech fázích:
5. profáze:  rozpouští se jaderná membrána a jadérko, z chromatinu se utvářejí chromozomy (spiralizací a 

překládáním nukleohistonových vláken), v cytoplazmě se z mikrotubulů vytváří dělící (achromatické) vřeténko, 
chromozomy jsou podélně rozdělené na dvě chromatidy spojené centromerou;

6. metafáze: chromozomy se řadí v ekvatoriální rovině (vytvářejí metafázní destičku = monaster), přichycují se 
centromerou k vláknům dělícího vřeténka;

7. anafáze:  chromozomy se štěpí v oblasti centromer (každá chromatida se stává samostatným 
chromozomem), rozdělené chromozomy putují k pólům dělícího vřeténka – ke každému pólu tolik 
chromozomů, kolik chromozomů bylo v mateřské buňce;

8. telofáze: zaniká dělicí vřeténko, okolo nahloučených dceřinných chromozomů se vytváří jaderná membrána.
Na dělení jádra většinou bezprostředně navazuje dělení cytoplazmy a celé buňky (cytokineze). 

V ekvatoriální rovině buňky přetrvávají mikrotubuly dělícího vřeténka (fragmoplast). V blízkosti fragmoplastu 
se hromadí vesikuly odškrcené z diktyosomů Golgiho komplexu vytvářející základ přepážky (plazmatická 
destička). Přepážka roste postupným splýváním vesikulů od středu směrem k periferii až dosáhne k buněčné 
stěně. Vytváří se tak základ střední lamely a poté i celulózní primární buněčná stěna.  

Interfáze je období, kdy se buňka nedělí. Sestává z fází G1, S a G2. Ve fázi G1 probíhá syntéza RNA, 
syntéza nukleotidů a enzymů nutných pro replikaci DNA. Tato fáze představuje také hlavní kontrolní uzel 
regulace buněčného cyklu. Ke konci fáze G1 se rozhoduje o tom, zda bude buňka pokračovat v další mitóze 
(S, G2, M) a nebo vstoupí do fáze G0, tzn., že se dále nedělí a začne se diferencovat v buňku trvalého 
pletiva. V S fázi dochází k replikaci DNA (zdvojení množství DNA). Replikace DNA zajišťuje, že se při dělení 
mateřské buňky nesnižuje  v dceřinných buňkách množství DNA na polovinu, a že dceřinné buňky vzniklé 
regulérní mitózou mají stejné množství DNA jako buňka mateřská. Ve fázi G2 pokračuje intenzivní růst buňky 
podmíněný syntézou proteinů, RNA a tvorbou buněčných struktur.
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Schéma buněčného cyklu rostlinné buňky.

Interfáze - G1, S, G2 
Mitóza - Mi 
   Karyokineze 
      Profáze - P
      Metafáze - M
      Anafáze - A
      Telofáze - T
  Cytokineze - C

Diferencující se buňka 
trvalého pletiva - (G0)
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   T     A       M      P
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Příklady diferenciace různých typů buněk (orgány cévnatých rostlin tvoří přibližně 40 
typů buněk). 

kořenové 
vlášení

svěrací buňky 
stomat

buňky 
hvězdicového 
parenchymu 
(aktinenchym) brachysklereidy

astrosklereida 
v buňkách 
mezofylu

tracheida

sklerenchymatická 
vlákna

trachea

sítkovice s 
průvodními 
buňkami

meristematická 
buňka

idioblast a parenchymatické 
buňky aerenchymu
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Růstové (meristematické) zóny  u dvouděložných a jednoděložných rostlin a vznik 
kambia v kořeni (z pericyklu a nediferencovaných buněk z vnitřní strany primárního 
xylému) a ve stonku (z prokambia a dediferencovaných buněk dřeňových paprsků).

primární apikální 
meristémy stonku

interkalární 
meristémy

kambium

pericykl

primární apikální 
meristémy kořene
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                                    Stavba růstového vrcholu kořene
Uspořádání apikálních meristémů kořene odpovídá většinou  Hansteinově 

histogenové teorii  (1868): předpokládá, že ze tří vrstev iniciál vznikají tři primární 
meristémy (histogeny):
jednovrstevný dermatogen → rhizodermis a kalyptra (u jednoděložných vzniká kalyptra 
ze samostatného histogenu kalyptrogenu)
periblem  → primární kůra
plerom  → střední válec, včetně prokambia z něhož vznikají primární vodivá pletiva.
Přesto, že se trvalá pletiva kořene nezřídka diferencují poněkud odlišně od výkladu 
histogenové teorie je dodnes její terminologie v popisné anatomii často používána. 

                                  Stavba růstového vrcholu stonku
Uspořádání apikálních meristémů stonku odpovídá většinou představě

Schmidtově  (1924):  vnější jedno- nebo vícevrstevná tunika  a vnitřní korpus. Iniciály 
tuniky se dělí antiklinálně (kolmo k povrchu orgánu). Iniciály korpusu se dělí v různých 
směrech. Dělením buněk tuniky  vzniká pokožka. Dělením buněk periferního meristému 
(= vnitřní vrstvy tuniky + periferní iniciály korpusu) vzniká primární kůra, základy listů       
a reprodukčních orgánů a prokambium. Z buněk prokambia se diferencují primární 
vodivá pletiva (primární floém a primární xylém). Dřeň (medula) středního válce vzniká z 
centrálních iniciál korpusu. 

U krytosemenných rostlin bývají (z funkčního hlediska) rozlišovány tři vnější 
vrstvy iniciál (layer) -  L1, L2 a L3 odpovídající perifernímu meristému. Dělením buněk 
vnější vrstvy tuniky  (L1) vzniká epidermis a její deriváty (stomata, trichomy). Dělením 
iniciál vrstvy L2 vzniká primární kůra a mezofyl listů. Z L3 vzniká prokambium a 
následně vodivá pletiva stonku i listů. 
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dermatogen → rhizodermis

prokambium → vodivá pletiva

periblem → primární kůra
plerom → střední válec
apikální iniciály s Q-centrem 
(protomeristém)
kalyptrogen → kalyptra

Anatomická stavba růstového 
vrcholu kořene - uspořádání 
primárních apikálních meristémů.
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iniciály tuniky  epidermis
iniciály korpusu (rozlišeny na periferní 
a centrální zónu)
základ listu
medulární (žebrový) meristém  medula 
(dřeň)
periferní (flank) meristém  primární 
kůra, základy listů a reprodukčních 
orgánů, prokambium
prokambium  vodivá pletiva. 

Nejprve se diferencují elementy 
protofloému, později protoxylému - 
meristematické buňky se prodlužují, dochází k 
vakuolizaci buněk, stoupá počet odštěpujících 
se vesikul z diktyozomů, které se podílejí na 
tvorbě buněčné stěny

Anatomická stavba růstového vrcholu stonku – uspořádání primárních meristémů. U 
většiny semenných rostlin  jsou apikální meristémy rozlišeny na vnější jedno- nebo 
vícevrstevnou tuniku  a vnitřní korpus  (Schmidt 1924). Vrchol stonku tvoří zóna iniciál 
(čočkovitého tvaru) jejíž buňky se dělí nejpomaleji (klidové centrum – Q centrum). Iniciály 
tuniky se dělí antiklinálně (u nahosemenných rostlin i periklinálně). Iniciály korpusu se 
dělí v různých směrech. Diferenciací centrálních iniciál korpusu vzniká  centrální žebrový 
medulární meristém, diferenciací periferních iniciál korpusu a vnitřních vrstev tuniky (je-li 
vícevrstevná) vzniká plášť periferního meristému.   
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Cyto – histologická zonace  
růstového vrcholu hrachu setého 
(Pisum sativum) s vyznačením 
vrcholové zóny iniciál.

iniciály tuniky dvě vrstvy - L1, 
L2

iniciály korpusu - L3

medulární žebrový meristém
periferní meristém
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Interkalární meristém ve stéble pšenice (Triticum). Interkalární 
meristémy vytvářejí zóny dělivého pletiva vmezeřené mezi pletiva trvalá 
– např. interkalární meristémy těsně nad kolénky trav (obilí).  
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                                                     Kambium 
Kambium je tvořeno vrstvou iniciál uspořádaných v osových orgánech do tvaru 

dutého válce. Kambiální iniciály se dělí dipleuricky – z derivátů produkovaných 
centrifugálně se diferencuje sekundární lýko (deuterofloém), z derivátů produkovaných 
centripetálně se diferencuje sekundární dřevo  (deuteroxylém). Činností kambia takto 
vznikají otevřené cévní svazky. Objem produkovaného deuteroxylému je většinou 
výrazně vyšší než  objem produkovaného deuterofloému.

V kořenech se kambium diferencuje z největší části z buněk pericyklu přiléhajícího z vnější strany      
k primárnímu xylému a z nediferencovaných buněk přiléhajících z vnitřní strany k primárnímu floému.

Ve stoncích vzniká kambium z pruhů prokambia jako tzv. svazkové (fascikulární) kambium                 
a z dediferencovaných parenchymatických buněk dřeňových paprsků, které získaly opětovně meristematický 
charakter jako mezisvazové (interfascikulární) kambium. Splynutím fascikulárního a interfascikulárního kambia se 
vytváří souvislý dutý kambiální válec. U různých rostlin se na vzniku kambia podílí prokambium a buňky 
dřeňových paprsků různou měrou. 

Buňky kambia jsou, na rozdíl od apikálních iniciál,  vakuolizované. Na příčném řezu jsou 
obdélníkovité, jejich bezprostřední deriváty jsou seřazené v radiálních řadách a vytvářejí tzv. kambiální zónu. Na 
podélném řezu lze rozlišit dva typy kambiálních iniciál – fusiformní a paprskové: 
• fusiformní iniciály  jsou vřetenovité, protažené ve směru podélné osy orgánu. Produkují buňky osového 
(vertikálně uspořádaného) systému sekundárních vodivých pletiv. Centripetálně  vznikají  tracheidy, popř. 
tracheje, intraxylární sklerenchymatická vlákna (libriform), dřevní parenchym, centrifugálně sítkové buňky, 
popř. sítkovice s průvodními buňkami, lýková sklerenchymatická vlákna a lýkový parenchym.
• paprskové iniciály  jsou téměř izodiametrické. Produkují buňky horizontálně uspořádaných primárních 
dřeňových paprsků.

Primární dřeňové paprsky zasahují dostředivě do dřeně (medula), odstředivě do lýka, kde se mohou 
klínovitě rozšiřovat – tzv. dilatace dřeňových paprsků lýka – zvláště nápadná u lípy (Tilia). Primární dřeňové 
paprsky mohou být různě široké. Velmi široké jsou u některých bylin, naopak úzké (a ve vertikálním směru 
krátké) u dřevin. U jehličnanů jsou často tvořeny pouze jednou řadou buněk. U některých bylin dřeňové paprsky 
chybí      a produkty fascikulárního kambia (deuterofloém a deuteroxylém) tvoří kompaktní prstenec. Šířka 
primárních paprsků také závisí na stáří orgánu. Mladší orgány mají relativně širší paprsky a mohutnější dřeň než 
starší.   
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Během ontogenetického vývoje se v souvislosti se zvětšujícím se průměrem orgánu vytvářejí dělením 
iniciál fascikulárního kambia sekundární dřeňové paprsky uvnitř svazků cévních, které končí slepě v druhotném 
dřevě a  lýku.

S přibýváním dřevních elementů se postupně zvětšuje i obvod kambia, a proto se kambiální buňky v  
určitých časových intervalech dělí i v radiálním směru. 

Životnost vodivých elementů je většinou krátká, často pouze jedno vegetační období. Z tohoto důvodu 
vytváří kambium stále nové vodivé dráhy k zajištění efektivního transportu látek v rostlině.  U víceletých 
sekundárně tloustnoucích rostlin (především dřevin) se činnost kambia každoročně na jaře obnovuje. Nově 
produkovanými přírůstky jsou starší části dřeva posouvány do středu orgánu a starší části lýka k obvodu orgánu   
a dochází tak  k sekundárnímu tloustnutí.

Funkce kambia není po celou vegetační dobu stejná. Elementy jarního dřeva mají tenčí buněčné 
stěny a větší průměr  než elementy letního dřeva. Přírůstek jarního a letního dřeva za sezónu vytváří letokruh. 
Deuterofloém, jehož  sezónní přírůstky jsou v porovnání s deuteroxylémem malé, vytváří jen nezřetelné, popř. 
žádné letokruhy.  

Činnost kambia souvisí s produkcí auxinů v meristémech pupenů. Nejdříve na jaře začíná dělení 
buněk kambia pod pupeny, potom po celém obvodě stonku a nakonec v kořeni. Během léta činnost kambia 
postupně ustává.

Na jaře vzniká nejprve několik elementů deuteroxylému, potom produkuje kambium deuteroxylém        
 i deuterofloém. Deuterofloém se zpravidla vytváří až do opadu listů, tedy déle než deuteroxylém.

U některých druhů se periferně od normálního kambia zakládají kambia následná, která také oddělují 
elementy sekundárního dřeva a lýka, např. u pepřovníkovitých (Piperaceae) nebo merlíkovitých 
(Chenopodiaceae, zvláště nápadná následná kambia jsou v bulvách řepy – Beta).  Kambium může mít na 
příčném řezu laločnatý tvar, např. ve stoncích lián z čeledě trubačovité (Bignoniaceae).

Sekundární tloustnutí osových orgánů je charakteristické pro nahosemenné  a pro většinu 
dvouděložných rostlin. Vzácně je atypické sekundární tloustnutí naznačeno u recentních výtrusných rostlin – 
např. u šídlatek (Isoëtes) nebo u kapradin rodu vratička (Botrychium). Z fosilních skupin lze jmenovat např. 
rostliny kapraďosemenné (Lyginodendrophyta), zástupce oddělení Progymnospermophyta – např. Aneurophyton, 
Archaeopteris, stromovité plavuňovité rostliny – např. Lepidodendron, Sigillaria, stromovité přesličkovité rostliny 
ze třídy Calamitopsida a např. některé kapradiny z  řádu Zygopteridales (Coenopteridales). 

Stonky několika druhů jednoděložných rostlin (např. Agave, Dracaena, Yucca, Aloë) atypicky 
tloustnou. Vně od cévních svazků se zakládá kruhovitá meristematická zóna produkující dostředivě cévní svazky  
 a mezisvazkový parenchym a odstředivě v malém množství i nové vrstvy kůry.
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Schématické znázornění 
činnosti sekundárních 
meristémů kambia a felogenu: korková vrstva (felem, 

suberoderm) vytváří borku 
(rhytidoma)                
felogen                    
feloderm (zelená kůra)

sekundární floém 
(deuterofloém)         
interfascikulární kambium
fascikulární kambium
sekundární xylém 
(deuteroxylém
primární dřeňový paprsek
sekundární dřeňový 
paprsek

Podélný radiální řez fascikulárním kambiem (zbarveno hnědě) a sekundárním 
xylémem (zbarveno zeleně). Fascikulární kambium sestává z protažených 
fusiformních iniciál (produkují protažené tracheje, tracheidy, libriformní vlákna a dřevní 
parenchym) a z  krátkých paprskových iniciál (produkují parenchymatické buňky 
sekundárních lýkových a dřevních dřeňových paprsků).
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Příčný řez jednoletým stonkem  podražce velkolistého (Aristolochia durior). 
Produktem dělivé činnosti kambia jsou otevřené, kolaterální cévní svazky. Cévní 
svazky obklopuje mohutně vyvinutá sklerenchymatická pochva (pericykl).

deuterofloém
fascikulární 
kambium
interfascikulární 
kambium
dřeňový 
paprsek
deuteroxylém
primární xylém

dřeň
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Detail kambiální zóny (vyznačeno zelenými šipkami) u podražce 
velkolistého (Aristolochia durior).

deuterofloém

lýkový 
parenchym 
sítkovice
kambiální 
iniciály
kambiální
zóna
trachea 
deuteroxylému
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                                   Felogen (korkotvorné kambium)  
Felogen produkuje sekundární kůru (peridermis), která u většiny dřevin  

nahrazuje odumírající primární krycí pletivo (epidermis). 
V kořeni vzniká felogen většinou z pericyklu. Činnost felogenu v kořeni je méně intenzivní než ve 

stonku.
Ve stonku se felogen může zakládat v epidermis, hypodermis, v hlubších vrstvách primární kůry,          

v pericyklu, výjimečně až v lýku. 
Felogen je tvořen jednou vrstvou parenchymatických buněk majících schopnost se dipleuricky dělit. 

Centrifugálně vznikají vrstvy korku (felem, suberoderm), centripetálně 1 – 2 vrstvy zelené kůry (feloderm). 
Peridermis tedy tvoří felem (suberoderm), felogen a feloderm.

Jen u mála druhů funguje trvale jediný felogen, např. u buku (Fagus), osiky (Populus tremula), lísky 
(Corylus). U těchto druhů se buňky felogenu, v souvislosti se zvětšujícím se objemem kmene, dělí i v radiálním 
směru. Borka  (rhytidoma, odumřelá povrchová vrstva kmene) těchto dřevin bývá hladká, málo rozpraskaná. 
U většiny dřevin se po prvním felogenu, který zakončuje poměrně brzy svou funkci, zakládají v primární kůře, 
pericyklu nebo lýku felogeny následné. Nejčastěji se následné felogeny zakládají diskontinuálně, tvoří různě se 
překrývající vrstvy miskovitého tvaru a produkovaná borka má šupinovitý charakter. Méně často se zakládá 
felogen jako kontinuální dutý válec, borka vytváří koncentrické souvislé vrstvy. Podle způsobu zakládání nových 
felogenů  a také podle charakteru pletiv mezi nimi dochází k praskání borky a ke vzniku různých druhově 
specifických typů borky (důležitý znak při určování dřevin). 

                                                   Latentní meristémy 
Latentní meristémy jsou meristémy, jejichž buňky se dělí až po určité době klidu, 

kdy  jsou k dělení indukovány změnou vnějších a vnitřních podmínek. Např. meristémy 
pupenů  nebo pericykl  stonků a kořenů (v kořeni nazývaný též perikambium). Pericykl 
obklopuje střední válec stonků a kořenů. Ontogeneticky vzniká z  pleromu, u kapradin 
z vnitřních vrstev periblemu (označovaný proto někdy jako vnitřní endodermis). Dělením 
buněk pericyklu se v kořenech zakládají postranní kořeny. Z pericyklu mohou také v 
kořenech a stoncích vznikat adventivní kořeny. V sekundárně tloustnoucích kořenech 
vzniká z  pericyklu felogen a také některé úseky kambia.
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Příčný řez sekundární kůrou (peridermis) mladé větévky lípy srdčité (Tilia cordata).      
Peridermis je sekundární krycí pletivo, které nahrazuje pokožku u sekundárně 
tloustnoucích orgánů. Je produkována felogenem vytvářejícím tangenciálním dělením 
zevně korek (felem, suberoderm)  a směrem dovnitř feloderm  (obvykle jedno až 
dvouvrstevná zelená kůra, jejíž buňky obsahují chloroplasty; patrné především u 
mladých orgánů).

felem (suberoderm) - vytváří radiálně 
orientované sloupce buněk. V důsledku 
suberinizace buněčných stěn odumírají 
všechna pletiva ležící vně od nejmladší vrstvy 
felemu a na povrchu orgánu se vytváří soubor 
odlupujících se primárních a sekundárních 
pletiv, tzv. rhytidoma (borka)
felogen – centrifugálně produkuje vrstvy korku, 
centripetálně tenkou vrstvu zelené kůry
feloderm (zelená kůra)
vrstva deskového kolenchymu primární kůry 
vytvářející hypodermis


