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Mléčnice ve stonku pryšce (Euphorbia) obsahují 
jedovaté mléko – latex.

Žlaznaté emergence (tentakule) listu masožravé 
rosnatky (Drosera).
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Řez pryskyřičným kanálkem 
borovice černé (Pinus nigra)      
a schéma vzniku kanálku. 
Kanálek je schizogenního 
původu. Vnější vrstva kanálku   
je sklerenchymatická, vnitřní 
parenchymatická vrstva vytváří 
výstelku (epitel) vylučující 
pryskyřici. Kanálek obklopují 
ramenovité buňky – do nitra 
buněk ční výběžky buněčných 
stěn.
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Nektaria pryšce 
griffithova (Euphorbia 
griffithii). Nektaria 
pryšců jsou 
metamorfované 
palisty čtyř 
podpůrných listenů, 
v místě pátého 
nektaria se z cyathia 
(= květenství pryšců) 
vyklání stopkatý nahý 
samičí květ, tvořený 
pouze trojpouzdrým 
pestíkem.                     
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Zásobní parenchym v primární 
kůře pelargónie s amyloplasty 
(plastidy obsahující škrob). 

Amyloplasty v hlízách lilku bramboru 
(Solanum tuberosum). Škrob zbarven 
Lugolovým roztokem (J+JK) fialově.



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

     Různé typy škrobových zrn v amyloplastech (= plastidy obsahující škrob).

Složené škrobové zrno 
v obilce ovsa (Avena).

Škrobová zrna v obilce 
pšenice (Triticum).

Škrobová zrna v obilce 
kukuřice (Zea).

Škrobová zrna v dělohách 
semene fazolu 
(Phaseolus).

Škrobová zrna ve šťávě 
mléčnic (= latexu) 
pryšce (Euphorbia).

Škrobová zrna z hlízy 
bramboru (Solanum 
tuberosum).
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Asimilační parenchym (chlorenchym)  v listu vodního moru kanadského (Elodea 
canadensis) s chloroplasty. Chloroplasty obsahují zelené barvivo chlorofyl.                  
V chloroplastech probíhá fotosyntéza – z oxidu uhličitého a vody s využitím energie 
slunečního záření vznikají cukry a kyslík, který se uvolňuje do ovzduší. 
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Aktinenchym (hvězdicovitý parenchym)
ve stonku sítiny rozkladité (Juncus effusus).
Aktinenchym je tvořen odumřelými 
tenkostěnnými buňkami hvězdicovitého tvaru. 
Buňky jsou spojené svými výběžky, které 
mezi sebou uzavírají nadměrně vyvinuté 
interceluláry vyplněné vzduchem. 
Parenchymatické pletivo s velkými 
intercelulárami se nazývá aerenchym. 
Aerenchym umožňuje provzdušňování orgánů 
bažinných a vodních rostlin (hygrofytů a 
hydrofytů) a u vodních rostlin také nadnášení 
stonků a listů.
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Typy aerenchymu v primární kůře kořenů 
a oddenků:
•typ trávovitý (Gramineae) (1): interceluláry 
jsou lyzigenního původu, dochází k destrukci 
tangenciálních buněčných stěn radiálně 
uspořádaných buněk, aerenchym tvoří 
radiálně uspořádané protažené interceluláry 
– např. v kořenech rýže (Oryza), sítiny 
(Juncus), rákosu (Phragmites); 
•typ šáchorovitý (Cyperus) (2):
interceluláry jsou lyzigenního původu, 
vznikají destrukcí radiálních buněčných stěn, 
přičemž se k sobě přibližují vnitřní a vnější 
tangenciální stěny – např. v kořenech 
šáchoru (Cyperus);
•typ miříkovitý (Apium) (3):  interceluláry 
jsou schizogenního původu, vznikají 
zvětšováním objemu vnějších obvodových 
buněk mezodermis a následným rozrušením 
střední lamely, interceluláry tvoří radiálně 
uspořádané řady – např. v kořenech miříku 
(Apium), řeřišnice (Cardamine);
•typ šťovíkovitý (Rumex) (4):  interceluláry 
jsou schizogenního původu, vznikají 
rozrušením střední lamely pravidelných 
úseků buněčných stěn, takže se aerenchym 
na příčném řezu podobá medové plástvi – 
např. v kořenech šťovíku (Rumex), rdesna 
(Polygonum).
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Řez stonkem  rdestu vzplývavého 
(Potamogeton natans). Rdesty jsou 
vodní rostliny. V primární kůře stonku 
mají mohutně vyvinutý aerenchym (typ 
Rumex). I když se jedná o jednoděložné 
rostliny mají ve stoncích zřetelně 
diferencovaný střední válec obklopený 
výraznou endodermis. 

interceluláry aerenchymu primární 
kůry (lakuny)

parenchym s amyloplasty
endodermis
centrální cylindr s uzavřenými 
kolaterálními cévními svazky 
(ataktostélé)
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Rohový kolenchym 
ve stonku hluchavky bílé 
(Lamium album).

Deskový kolenchym 
v mladé větévce lípy srdčité 
(Tilia cordata).
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Příčný řez sklerenchymatickými vlákny vyztužujícími stonek 
pelargónie (Pelargonium zonale). 
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Sklerenchymatická pochva obklopující 
lýkovou část cévního svazku v listu tenury 
(Sansevieria trifasciata) a schéma 
sklerenchymatického vlákna a svazku 
sklerenchymatických vláken na podélném 
řezu.
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Příklady motorických buněk.  Motorické buňky umožňují vykonávat 
hygroskopické pohyby. Ve výtrusnicích kapradin tvoří kolenchymatické motorické 
buňky prstenec (anulus). Při vysýchání motorických buněk dochází, vlivem 
kohezních sil mezi molekulami vody a stěnou buněk, k otevírání výtrusnic. V 
epidermis listů některých trav se nacházejí parenchymatické ohýbací (buliformní) 
buňky, umožňující sklápění nebo svinování listů.


