
© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

                                     Anatomická stavba stonku
Stonek  (kaulis,  kaulom)  je zpravidla  nadzemní část rostliny nesoucí listy a 

reprodukční orgány s nimiž vytváří prýt (frons). Fylogeneticky se stonek vyvinul 
převršením telomů psilofytních rostlin.

Morfologicky je stonek tracheofyt rozdělen na nodi (uzliny), v nichž se stonek 
větví a vyrůstají z nich listy a popř. reprodukční orgány, a internodia (články).

                                Primární stavba stonku
• Epidermis a její deriváty (stomata, trichomy, emergence):  buňky epidermis jsou většinou 
protažené ve směru podélné osy stonku. Stomat je obvykle méně než u listů.
• Primární kůra (cortex):  většinou rozlišena na podpokožkovou kolenchymatickou nebo 
sklerenchymatickou hypodermis, střední parenchymatickou mezodermis  a vnitřní endodermis, 
popř. škrobovou pochvu  (= fleotermu), oddělující primární kůru od středního válce. Ve stoncích 
většiny jednoděložných rostlin a v oddencích kapradin není střední válec diferencován.
• Střední válec (centrální cylindr):  je tvořen základním parenchymatickým pletivem a  cévními 
svazky (stélé). Od endodermis (škrobové pochvy) bývá střední válec oddělen pericyklem, z něhož se 
může zakládat felogen a také adventivní kořeny. V mladých stoncích je pericykl většinou 
parenchymatický, ve starších stoncích tvoří často souvislý sklerenchymatický plášť. Cévní svazky 
tvoří u recentních skupin plektostélé (stonky plavuní), arthrostélé (stonky přesliček), polystélé          (v 
oddencích kapradin), ataktostélé (ve stoncích jednoděložných rostlin).

                                  Sekundární stavba stonku
• Peridermis: feloderm, felogen, felem (suberoderm), rhytidoma. 
• Střední válec s eustélé: stonky nahosemenných a dvouděložných rostlin.                                         
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Holoblastické (postranní):  postranní větve vznikají 
z axilárních pupenů v paždí (úžlabí) listů.
•Monopodiální větvení  (a):  hlavní stonek pokračuje ve 
vrcholovém růstu (přesličky, smrk, dub, jasan…).  
•Sympodiální větvení:  ve vrchlovém růstu pokračuje 
větev vedlejší:

-monocházium  (b):  hlavní stonek je zatlačen do 
strany a může zasychat (vrcholové pupeny lípy, 
břízy, jilmu, lísky – uvedené dřeviny se během jedné 
vegetační sezóny větví monopodiálně, ale mezi 
sezónami sympodiálně), nebo vytvoří květ nebo 
květenství (tolita lékařská), nebo pokračuje v růstu 
jako úponka (réva vinná);
-dicházium (c): vstřícně větvené sympodium (šeřík, 
kalina).

Hemiblastické (dichotomické, vidličnaté):  dceřinné 
větve vznikají rozdělením skupiny iniciál (popř. 
rozdělením vrcholové terminály). Vývojově původnější 
způsob větvení. Nesouvisí s vývojem listů. 
Vícenásobné dichotomické větvení = dichopodium: 

b) homobrachiální = izotonické (a);
c) heterobrachiální = anizotonické (b).

                                      Větvení stonku (ramifikace)

a b

a b c
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                                             Ontogeneze stonku 
Stonek roste činností:

• primárních apikálních meristémů;
• interkalárních meristémů – např. na bázi článků stébel trav (= nad kolénky);
• sekundárních meristémů - kambium, felogen.

Cyto - histologická zonace apikálních meristémů stonku 
Všechna pletiva stonku vznikají činností apikálních (vrcholových) meristémů. Vzhledem 
k tomu, že z apikálních meristémů stonku vznikají exogenně základy postranních 
orgánů (postranní větve, listy a reprodukční orgány) jsou apikální meristémy stonku 
uspořádány složitěji než apikální meristémy kořene (postranní kořeny vznikají 
endogenně z pericyklu v určité vzdálenosti od vzrostného vrcholu).

U přesliček  a většiny kapradin  je na vzrostném vrcholu jedna velká terminála, 
většinou ve tvaru tetraedrické pyramidy (méně často klínovitého tvaru). Nové buňky se 
tvoří na třech bočních plochách ve spirálním pořádku.  
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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,                 
z diktyozomů se odštěpují 
vesikuly, které se podílejí      na 
tvorbě buněčné stěny

Uspořádání primárních 
apikálních meristémů stonku  
u pochvatce (Coleus).
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Řez stonkem plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum) v místě větvení. Stonky plavuní 
jsou dichotomicky (vidličnatě) větvené, listy jsou drobné, jednožilné mikrofyly 
(lepidofyly). Stonkem prochází cévní svazek (plektostélé) s nepravidelně uspořádanou 
částí dřevní (primární xylém) a částí lýkovou (primární floém). Recentní plavuně 
sekundárně netloustnou, xylém je homoxylní. Cévní svazky odstupující z cévního 
svazku stonku do listů nezanechávají ve stélé listové mezery.

sklerenchym primární 
kůry
endodermis
centrální cylindr
s plektostélé

listová stopa
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Detail cévního svazku stonku plavuně 
vidlačky (Lycopodium clavatum).

endodermis
pericykl

primární xylém:
  tracheidy exarchního protoxylému
  tracheidy metaxylému

primární floém:
  sítkové buňky
  konjunktivní (kontaktní) parenchym
  buňky lýkového parenchymu

Buněčné stěny tracheid jsou 
impregnovány ligninem a působením
floroglucinolu se barví intenzivně
červeně. Mezi stěnami tracheid       
je patrná střední lamela.
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Příčný řez stonkem vranečku 
(Selaginella denticulata)

primární kůra
interceluláry (lakuny) 
trabekuly (v radiálním směru dlouze 
protažené buňky homologické         s 
endodermis)

vodivé pletivo
epidermis

U vranečků se mezi cévními svazky 
(ve stonku bývá jeden nebo více  
hadrocentrických svazků) a primární 
kůrou nachází vrstva lakunárního 
pletiva. Lakuny jsou od sebe 
odděleny protaženými buňkami 
(trabekuly). U některých vranečků 
(Selaginella rupicola, Selaginella 
arenaria)  došlo ke vzniku 
primitivních schodovitých trachejí.
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Řez letní lodyhou  přesličky rolní (Equisetum arvense). Stonky (lodyhy) přesliček jsou 
článkované, přeslenitě větvené. Jsou radiálně souměrné, na povrchu rýhované. 
Pravidelně se střídají kariny (žebra)  a valekuly (rýhy). Poloha cévních svazků ve 
stonku (arthrostélé) je v zákonitém poměru k postavení listů (tzv. meiofylů srůstajících 
v listovou pochvu), a postranních větví. 

Charakteristickým 
znakem přesliček je 
systém vertikálních 
aeračních kanálů. – 
valekulární kanály v 
parenchymatické kůře, 
karinální kanály 
(protoxylémové lakuny) 
v xylémové části 
cévních svazků a velký 
centrální kanál, který je 
v nodech přerušen 
nodální diafragmou. 
Anatomických znaků 
lze velmi dobře využít 
při determinaci 
přesliček.
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               Detail řezu letní lodyhou přesličky rolní (Equisetum arvense).

karina  - žebro (u některých druhů 
přesliček probíhá vrcholem kariny 
karinální rýha)
sklerenchym primární kůry (zpevnění)
chlorenchym primární kůry (asimilace)
valekula - rýha
faneroporní stomata (svěrací buňky       
v rovině epidermis)
epidermis inkrustovaná SiO2 

parenchym primární kůry
valekulární kanály
endodermis se zřetelnými Casparyho 
proužky (u některých přesliček je 
endodermis dvojitá – na vnější i vnitřní 
straně cévního svazku, popř. má každý 
cévní svazek vlastní endodermis)
centrální cylindr s arthrostélé:
  kolaterální uzavřené cévní svazky 
  s karinálním kanálem v primárním
  xylému
  centrální kanál
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Detail cévního svazku ve stonku
přesličky rolní (Equisetum arvense).

endodermis s Casparyho proužky
sítkové buňky primárního floému
floémový parenchym
tracheidy metaxylému (v důsledku 
roztržení xylému vytváří metaxylém dvě
skupiny tracheid po stranách floému)

karinální kanál (protoxylémová  lakuna) - 
  
vede transpirační proud a do jisté míry
tak funkčně nahrazuje redukovaný xylém

tracheidy endarchního protoxylému

centrální kanál
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karinální rýha
protuberance SiO2

epidermis
sklerenchym
chlorenchym

ponořená 
(kryptoporní, 
submerzní) 
stomata

valekulární kanál 

Řez stonkem přesličky různobarvé (Equisetum variegatum) = cídivky různobarvé 
(Hippochaete variegata). Typ endodermis, utváření sklerenchymu a chlorenchymu 
primární kůry, relativní velikost dutin na příčném řezu stonkem, přítomnost karinální rýhy, 
poloha stomat  jsou důležité znaky při determinaci  přesliček a cídivek. Např.stomata v 
rovině epidermis (stomata faneroporní) mají zástupci rodu Equisetum, ponořená stomata 
(stomata kryptoporní, submerzní) mají zástupci rodu Hippochaete.
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Typy endodermis u přesliček a znázornění průběhu cévních 
svazků ve stonku.  U přesliček je endodermis (znázorněna 
čárkovaně) parenchymatická, s Casparyho proužky. Vývojově 
původnější typy přesliček mají endodermis dvojitou, obklopující 
z vnitřní a vnější strany cévní svazky, např. přeslička pestrá 
(Equisetum variegatum), přeslička zimní  (Equisetum hyemale), 
přeslička lesní (Equisetum  silvaticum). Pokročilejší typy mají jen 
vnější endodermis, např. přeslička rolní (Equisetum arvense), 
přeslička luční (Equisetum pratense). U vývojově nejpokročilejších 
typů obklopuje endodermis každý cévní svazek zvlášť, např.            
u přesličky mokřadní  (Equisetum fluviatile). 
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Otiskový a nativní preparát epidermis letní lodyhy přesličky rolní (Equisetum 
arvense). Vnější stěny epidermálních buněk, včetně svěracích buněk stomat, jsou 
inkrustovány silikáty. V místech kumulace silikátů se v epidermis vytvářejí 
protuberance (hrbolky). Stomata přesličky rolní leží v jedné rovině s buňkami 
epidermis (stomata faneroporní).  
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Řez hadrocentrickým cévním 
svazkem oddenku kapradě samce 
(Dryopteris filix-mas).

tracheidy primárního xylému
dřevní parenchym
konjunktivní parenchym
sítkové buňky primárního floému
buňky floémového parenchymu
pericykl
endodermis
buňky primární kůry s amyloplasty
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Schodovitě zesílené tracheidy 
metaxylému v oddencích 
kapradě samce (Dryopteris filix-
mas) a hasivky orličí (Pteridium 
aquilinum).

Vodivé elementy xylému 
kapradin jsou většinou 
schodovitě zesílené tracheidy, 
méně často i tracheje (se 
schodovitými perforacemi 
v místě styku tracheálních 
článků) – např. u hasivky orličí 
(Pteridium aquilinum). 
Sekundární tloustnutí je jen 
naznačeno u některých 
eusporangiátních kapradin      
(= kapradin se silnostěnnými 
výtrusnicemi) – např. u rodu 
vratička (Botrychium).
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Řez stonkem chvojníku (Ephedra sp.). Chvojníky jsou nejčastěji metlaté keře                  
s článkovanými, rýhovanými stonky. Systematicky bývají řazeny do umělé skupiny rostlin 
obalosemenných (Gnetophyta). Ve stoncích je eustélé s málo vyvinutým 
deuteroxylémem, v němž jsou tracheidy i foraminátní (ephedroidní) tracheje. Tracheje 
mají na koncových, silně zešikmených stěnách, nahloučeny četné dvůrky. Dřeňové 
paprsky jsou široké. Stonek je v primární kůře pod žebry zpevněn provazci sklerenchymu 
(hypodermis).
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     Schéma sekundárního tloustnutí stonku.

Peridermis - feloderm, felogen, felem 

Otevřený, kolaterální
cévní svazek 
s fascikulárním
kambiem

Primární dřeňový paprsek
s interfascikulárním 
kambiem

Sekundární tloustnutí stonků je charakteristické pro 
nahosemenné a dvouděložné rostliny a pro mnoho zástupců 
fosilních skupin rostlin. Vzácně je atypické sekundární 
tloustnutí naznačeno u recentních výtrusných rostlin – např. 
u šídlatek (Isoëtes) nebo u kapradin rodu vratička 
(Botrychium). 
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Schéma tříletého stonku dvouděložné rostliny.

deuterofloém
kambium (u dřevin vzniká 
kambium především 
z prokambia, takže 
sekundární vodivá pletiva 
vytvářejí souvislý válec 
s velmi úzkými dřeňovými 
paprsky)
deuteroxylém se třemi 
letokruhy
primární dřeňový paprsek 
(velmi úzký)
sekundární dřeňový 
paprsek
medula (dřeň)
zbytek primárního xylému
pericykl
primární kůra
peridermis
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Příčný řez jednoletým stonkem podražce velkolistého (Aristolochia 
durior). Otevřené, kolaterální  cévní svazky vytvářející eustélé, 
obklopuje mohutně vyvinutá sklerenchymatická pochva (pericykl).

deuterofloém
fascikulární 
kambium
interfascikulární 
kambium
dřeňový 
paprsek
deuteroxylém
primární xylém

dřeň
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Atypické tloustnutí stonků jednoděložných rostlin  (Agave – na obrázku, Aloë, 
Dracaena, Yucca). Periferně od ataktostélé se zakládá meristematická zóna tvaru 
dutého válce. Dělením meristematických buněk, vznikají centripetálním směrem 
kompletní kolaterální uzavřené cévní svazky a mezisvazkový parenchym, 
centrifugálním směrem vzniká tenká vrstva kůry.
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Činnost felogenu.
epidermis s kutikulou
korek (suberoderm, 
felem)
felogen
feloderm
deskový kolenchym 
primární kůry
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Spirálně a kruhovitě zesílené 
tracheidy protoxylému. 

   Různým způsobem zesílené vodivé elementy xylému krytosemenných rostlin.

Síťovitě zesílené 
tracheje metaxylému.

Síťovitě zesílené 
tracheje metaxylému.
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Dvůrkatě (tečkovaně) zesílené tracheje.

Schodovitá perforace ve stěně tracheje.
Zbytky sekundární buněčné stěny
vytvářejí příčné lišty, tzv. perikladia.

      Tracheje deuteroxylému
       krytosemenných rostlin.
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Podélný řez deuteroxylémem pelargonie páskované (Pelargonium zonale) 
se síťovitě a schodovitě zesílenými trachejemi s jednoduchými perforacemi.
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Řez stonkem  pelargonie páskované (Pelargonium zonale).  Centrální cylindr obklopuje 
nápadná sklerenchymatická pochva. Cévní svazky jsou otevřené, kolaterální – vytvářejí 
eustélé. Parenchymatické buňky dřeňových paprsků obsahují fialově zbarvené  
amyloplasty (důkaz škrobu Lugolovým roztokem = jodjodkalium = I2  + KI).
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       Řez bylinným stonkem (= lodyhou) kopru vonného (Anethum graveolens).
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 Detail řezu bylinným stonkem kopru vonného (Anethum graveolens).

epidermis 
s kutikulou
sklerenchym 
primární kůry 
(hypodermis)
chlorenchym 
primární kůry
endodermis 
(škrobová 
pochva)
deuterofloém
kambium
deuteroxylém
dřeňové paprsky 
(periferní buňky 
sklerifikované)
primární xylém
dřeň (medula)
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Řez stonkem lociky kompasové (Lactuca serriola) v místě listové inzerce.

list se silně 
zkutinizovanou 
a cerifikovanou 
 (hrbolky) 
epidermis
listová stopa

epidermis
primární kůra
endodermis

mléčnice

centrální 
cylindr 
s eustélé
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Rohový kolenchym ve stonku 
hluchavky bílé (Lamium album).

epidermis
rohový kolenchym
primární kůra (parenchymatické 
buňky s chloroplasty)
endodermis
cévní svazek
parenchymatická dřeň
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Příčný řez stonkem kukuřice (Zea mays) s roztroušenými, kolaterálními, 
uzavřenými cévními svazky (ataktostélé).

epidermis

hypodermis

cévní svazek

mezisvazkový 
parenchym

Lýkovou část cévních svazků (primární 
floém) jednoděložných rostlin tvoří 
sítkovice a průvodní buňky, dřevní část 
(primární xylém) tvoří tracheje a tracheidy 
(heteroxylie), dřevní parenchym 
a protoxylémová intercelulára. Cévní 
svazek je obklopen sklerenchymatickou 
pochvou.
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Detail kolaterálního, uzavřeného cévního 
svazku kukuřice seté (Zea mays).

sklerenchymatická pochva 

protofloém 

sítkovice metafloému                               
průvodní buňky 

                                                                      
trachea metaxylému

tracheida metaxylému                       
lignifikovaný dřevní parenchym               
kruhovitě zesílená tracheida protoxylému 
nelignifikovaný dřevní parenchym   
intercelulára protoxylému 

sklerenchymatická pochva

dřeňový (mezisvazkový) parenchym
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             Řez stéblem žita obecného (Secale cereale).  

epidermis
sklerenchymatická 
hypodermis s 
malými cévními 
svazky
uzavřené, 
kolaterální cévní 
svazky
mezisvazkový 
parenchym
rhexigenní 
centrální dutina 
vznikající 
v důsledku 
nerovnoměrného 
růstu – obvodová 
pletiva rostou 
rychleji než pletiva 
centrální
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Řez periferní částí stonku  šáchoru střídavolistého (Cyperus alternifolius).  Pod 
epidermis se nachází vrstva chlorenchymu a skupiny sklerenchymatických vláken 
(hypodermis). Cévní svazky jsou uzavřené, kolaterální a vytvářejí ataktostélé.             V 
mezisvazkovém (dřeňovém) parenchymu jsou velké interceluláry (aerenchym typu 
Cyperus).
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Řez stonkem rdestu vzplývavého 
(Potamogeton natans). Rdesty jsou 
vodní rostliny. V primární kůře stonku 
mají mohutně vyvinutý aerenchym typu 
Rumex. I když se jedná o jednoděložné 
rostliny mají ve stoncích zřetelně 
diferencovaný střední válec (centrální 
cylindr) obklopený výraznou 
endodermis. 

interceluláry aerenchymu primární kůry 
(lakuny)

parenchym s amyloplasty
endodermis
centrální cylindr s uzavřenými 
kolaterálními cévními svazky 
(ataktostélé)



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Řez oddenkem  konvalinky vonné (Convallaria majalis).  V oddenku konvalinky je 
zřetelně diferencován centrální cylindr (střední válec) ohraničený 2 – 3 vrstevnou  
sklerenchymatickou endodermis. V centrálním cylindru se nacházejí 
leptocentrické cévní svazky  a mezisvazkový parenchym jehož buňky obsahují 
amyloplasty (leukoplasty obsahující škrob). Škrob se Lugolovým roztokem (jod + 
jodid draselný) barví tmavě fialově.


