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                 Stelární  teorie 
Stélé (z řeckého sloup): specificky uspořádaný soubor vodivých pletiv (cévních 

svazků) v rostlinném orgánu. V osových orgánech je stélé nejčastěji součástí centrálního 
cylindru (= středního válce) obklopeného endodermis, popř. škrobovou pochvou. Pokud 
není centrální cylindr anatomicky diferencován (např. oddenky kapradin, stonky většiny 
jednoděložných rostlin), probíhají cévní svazky rozptýleně celým orgánem.

Stelární teorie: zabývá se popisem a fylogenetickým vývojem vaskulárních 
systémů cévnatých rostlin. Základním postulátem této teorie je skutečnost, že 
anatomická stavba osových orgánů (kořen, stonek) je podobná, tzn., že těmito orgány 
prochází sloup vodivých pletiv (stélé). 

Vaskulární systém rostliny je určen uspořádáním cévních svazků v internodiích 
(= článcích) a v nodech (= uzlech). V nodech se rostl. orgány větví a ve stoncích zde 
odstupují cévní svazky do listů (tzv. listové stopy) a reprodukčních orgánů. 
•Protostélé: centrální hadrocentrický cévní svazek, vývojově nejstarší. Odvozený typ je plektostélé
ve stoncích plavuní.
•Aktinostélé:  radiální cévní svazek v kořeni. V sekundárně tloustnoucích kořenech se mění v 
pseudoeustélé.
•Sifonostélé: stélé s centrálním kanálem (= sifonem).
•Polystélé: síť hadrocentrických cévních svazků v oddencích kapradin.
•Arthrostélé: do kruhu uspořádané, kolaterální, uzavřené cévní svazky ve stoncích přesliček.
•Eustélé:  do kruhu uspořádané, kolaterální, otevřené (kambium) cévní svazky ve stoncích 
nahosemenných a dvouděložných krytosemenných rostlin.
•Ataktostélé:  systém roztroušených, kolaterálních, uzavřených cévních svazků ve stoncích 
jednoděložných rostlin.
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ZÁKLADNÍ TYPY STÉLÉ

1. Protostélé
2. Stelátní 

protostélé
3. Aktinostélé
4. Pseudoeustélé 
5. Plektostélé
6. Ektofloické 

sifonostélé
7. Arthrostélé
8. Eustélé
9. Ataktostélé
10. Amfifloické 

sifonostélé 
(solenostélé)

11. Polystélé

Přehled základních typů stélé s naznačením 
možných vývojových směrů:
Primární lýko – tečkovaně, sekundární lýko – oranžově,
primární dřevo – černě, sekundární dřevo – hnědě,
kambium – tečkovaně, endodermis – zeleně.
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Uspořádání cévních svazků stonku:
1 – protostélé, stelátní protostélé, plektostélé u plavuní
2 – polystélé u kapradin s nálevkovitě uspořádanými listy
3 – polystélé u kapradin s listy jednotlivými
4 – arthrostélé u přesliček
5,6,7 – eustélé u dvouděložných rostlin
8 – ataktostélé u jednoděložných rostlin

                      Uspořádání cévních svazků v kořeni: 
• v primární stavbě – aktinostélé (radiální cévní svazek);
• v sekundární stavbě – pseudoeustelé (exarchní eustélé).

Ke změně uspořádání cévních svazků stonku a kořene dochází v hypokotylu, 
tj. v prvním podděložním článku.


