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Anatomická stavba tyčinky
Tyčinka (mikrosporofyl, stamen)  je tvořena nitkou (filamentum) 

a prašníkem (anthera). Prašník sestává ze dvou prašných váčků a každý z nich 
obsahuje ještě dvě prašná pouzdra. Prašný váček (theca) je homologický mikrosynangiu 
a prašné pouzdro (loculamentum) je homologické mikrosporangiu. Soubor tyčinek 
v jednom květu vytváří andreceum.                                 
Vývoj tyčinek od původních 
typů k specializovaným typům 
tyčinek dnešních 
krytosemenných rostlin. 
Původní tyčinka byla plochý, 
trojžilný mikrosporofyl se dvěma 
mikrosynangii uprostřed 
na adaxiální straně (Degeneria). 

Řez prašníkem.
konektiv (spojidlo)
prašné pouzdro 
(loculamentum 
mikrosporangium)

Řez prašným pouzdrem.
exothecium (epidermis)
endothecium - vrstva tvořená 
radiálně protaženými, v době 
zralosti prašníku odumřelými 
silnostěnnými buňkami, které se 
při vysýchání zkracují a dochází 
tak k praskání prašných pouzder, 
tzv. dehiscenci
tapetum (výstelka prašných 
pouzder) - poskytuje nutriční 
a stavební látky pylu, syntetizuje 
prekurzory exiny, sporopoleniny, 
pylový tmel a dále produkuje 
kalázu, tj. enzym, uvolňující 
mikrospory z tetrád 
pylová zrna (mikrospory) 

prašník
nitka

Otevírání prašných váčků: podélnou skulinou, 
chlopněmi nebo otvorem na vrcholu. Mohou se 
otevírat směrem ven z květu (extrorzně), dovnitř 
květu (introrzně) nebo do stran (latrorzně). 



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Mikrosporogeneze (vývoj mikrospory = pylového zrna)
Ze sporogenních buněk vznikají po několika mitózách mateřské buňky 

mikrospor, tzv. mikrosporocyty, z nichž meiotickým redukčním dělením vznikají čtyři 
haploidní jádra. V tetrádách mohou být mikrospory uspořádány různým způsobem 
(nejčastěji tetraedricky, izobilaterálně, příčně, lineárně). Pylová zrna jsou v tetrádách 
spojena kalózou, u většiny rostlin však dochází k jejímu rozrušení enzymem kalázou      
a k rozpadu tetrád. U některých rostlin zůstávají tetrády pylových zrn zachovány (např. 
u vřesu, sítiny, rosnatky aj.), jinde jsou slepena po dvou v diádách nebo ve větším počtu 
v polyádách. U klejichovitých (Asclepiadaceae) a vstavačovitých (Orchidaceae) zůstávají 
pohromadě všechna pylová zrna prašného pouzdra nebo prašného váčku a vytvářejí tzv. 
brylku (polinárium), vybíhající v lepkavou stopku, kterou se brylka zachycuje na těle 
opylujícího hmyzu. Pylová zrna jsou v brylce slepena viscinem. 

Typy tetrád:  tertraedrická         příčná                  lineární               izobilaterální

proximální 
pól
ekvatoriální 
rovina
distální pól

polární osa

polinárium
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       Stavba pylového zrna (granum pollinarium) - studuje věda palynologie
*Velikost pylových zrn: velmi malá pylová zrna má např. pomněnka (2 - 4 µm). Velká pylová zrna 
má sléz nebo tykev (až 250 µm). Velikost pylových zrn je často v korelaci se stupněm ploidie.
*Tvar pylových zrn: nejčastěji kulovitý nebo elipsoidní. U vodních rostlin často nitkovitý.
*Chemické složení pylového zrna:  polysacharidy (až 50 % suché hmotnosti pylu) - škrob              
a polysacharidy sporodermy - celulóza, hemicelulóza, pektiny.  Nízkomolekulární glycidy (4-10 %).
Látky lipidové povahy - např. sporopolenin v exině sporodermy. Jednoduché proteiny,
nukleoproteiny, fosfoproteiny, glykoproteiny, lipoproteiny;  enzymy. Vitamíny - B, C, E, aj.  Růstové 
látky typu auxinů a giberelinů a mnoho dalších látek. Obsah vody kolísá od 20% do 50%.
*Sporoderma (stěna spory): sestává z vnitřní tenké pektocelulózové intiny  a vnější silné  exiny
tvořené celulózou, pektiny, sporopoleniny, karoteny aj. Je rozlišena na vnitřní nexinu  a vnější 
sexinu. Pokud se v exině nacházejí dutiny oddělené sloupky (columela) jedná se o exinu tektátní. 
Povrch exiny je  u entomogamních rostlin  rozmanitě skulpturovaný a lepkavý, u anemogamních 
rostlin bývá hladký a nelepkavý.

Sporoderma s 
intektátní exinou.
intina

nexina
            }exina
sexina

Sporoderma s tektátní 
exinou.
intina
nexina
            } exina
sexina
dutina v exině 
columela
tektum (střecha – vzniká 
srůstem apikálních částí 
paličkovitých výrůstků)



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Příklady typů skulptur (ornamentace) exiny:

psilátní granulátní verukátní foveolátní gemátní  klavátní  bakulátní retikulátní rugulátní fosulátní striátní  
echinátní      
Apertury (tremy): ztenčeniny v exině jimiž klíčí pylová láčka (sipho, samčí gametofyt). Pylová 
zrna některých rostlin (např. topol) apertury nemají – pylová zrna non(in)aperturátní.
Při popisu apertur pylového zrna se udává:
• typ apertury – porus (okrouhlé až mírně oválná apertura), kolpus (oválná až úzce štěrbinovitá 
apertura, vývojově původnější než porus). Porus v distální části spory bývá někdy označován jako 
ulkus,  kolpus jako sulkus (monosulkátní pylová zrna jsou nejstarším výchozím typem pylových zrn);
• počet apertur – mono(uni)-………až polyaperturátní;
• poloha apertur – panto- (apertury po celém povrchu zrna), zono- (apertury v ekvatoriální rovině 
zrna). 

Příklady typů pylových zrn 
s různě utvářenými 
aperturami:

Polární
pohled

Ekvatoriální
pohled

       1             2            3              4           5      

1 – trizonoporátní (bříza)
2 – pentazonoporátní (olše)
3 – trizonokolpátní (javor)
4 – polypantoporátní (merlík)
5 – hexapantokolpátní 
(kuřinka)
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Obsah pylového zrna, mikrogametogeneze (vývoj samčích gamet = spermatických 
buněk v samčím gametofytu = mikroprothaliu): mladá mikrospora (pylové zrno) roste, 
vakuolizuje se, dělí se asymetrickou mitózou na velkou vegetativní a malou generativní buňku. 
Dvoubuněčné pylové zrno (u většiny krytosemenných rostlin) je tvořeno větší vegetativní buňkou 
s laločnatým jádrem a menší generativní buňkou (k rozdělení generativní buňky na dvě buňky 
spermatické dochází až v klíčící pylové láčce). Pokud se generativní buňka rozdělí již v prašném 
pouzdru na dvě buňky spermatické (samčí gamety) vzniká pylové zrno trojbuněčné  (např. 
u Brassicaceae, Asteraceae, Poaceae  aj.). Generativní buňka, která je od vegetativní buňky 
oddělena plazmatickou membránou, se zanoří do cytoplazmy vegetativní buňky (generativní buňka 
je tedy uvnitř buňky vegetativní). Vegetativní buňka metabolicky zabezpečuje růst a vývoj pylového 
zrna při dozrávání a má význam při výživě generativní buňky, jejíž hlavní úlohou je přenos 
genetické informace. 

Zralý samčí gametofyt představuje pylová láčka (sipho). Pylová láčka klíčí nejčastěji 
jednou aperturou (klíčení monosyfonické), ale u některých rostlin i více aperturami (klíčení 
polysyfonické) – např. sléz, lýkovec, hlaváč aj. Pylová láčka může být větvená, např. u některých 
růží nebo pupalek. Do pylové láčky postupně přechází větší část obsahu pylového zrna (jádro 
vegetativní buňky a generativní buňka u dvoubuněčných pylových zrn, popř. dvě buňky 
spermatické u zrn trojbuněčných). U dvoubuněčných pylových zrn se po určité době po vyklíčení 
pylové láčky generativní buňka dělí ve dvě buňky spermatické (např. u kosatce žlutého za 15 až 17 
hodin). Spermatické buňky se nacházejí při vrcholu pylové láčky. Jejich pohyb je umožněněn 
prouděním cytoplazmy uvnitř pylové láčky a snad i částečně vlastním ameboidním pohybem. 

Pylové zrno.
jádro vegetativní 
buňky

jádro generativní 
buňky

Pylová láčka.
spermatické buňky
jádro vegetativní buňky
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Prašník jílku vytrvalého (Lolium perenne).  Prašné váčky se 
otevírají podélnou skulinou. Prašník je upevněn k nitce kloubem 
(označen šipkou) – vrtivý (verzatilní) prašník charakteristický pro 
lipnicovité.

Poznámky k morfologii 
tyčinek: tyčinky se mohou 
lišit délkou nitek - např. u 
brukvovitých jsou čtyři 
tyčinky delší a dvě kratší 
(tyčinky čtyřmocné), 
u hluchavkovitých  jsou 
tyčinky dvoumocné. Někdy 
srůstají tyčinky nitkami ve 
skupiny - bratrstva, např. 
dvoubratré tyčinky 
u některých bobovitých 
(9+1). U hvězdnicovitých 
jsou prašníky všech pěti 
tyčinek slepené v trubičku 
(tyčinky souprašné). 
U tykvovitých srůstají 
prašníky i nitky v jednotný 
útvar - synandrium. 
U některých vývojově 
odvozenějších skupin  
srůstají tyčinky s květními 
obaly, např. s korunní 
trubkou u hluchavkovitých 
a brutnákovitých. 
U klejichovitých srůstá 
andreceum s gyneceem 
a vytváří gynostegium, 
u vstavačovitých  srůstá 
andreceum s čnělkou 
a bliznou pestíku a vytváří 
gynostemium.Redukované 
tyčinky nevytvářející pyl 
jsou označovány jako 
staminodia.
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              Řez prašníkem tulipánu (Tulipa).

exothecium 
(epidermis)
endothecium
tapetum
pylová zrna 
v prašném 
pouzdře

cévní svazek
konektiv
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Otevírající se prašný váček tabáku virginského (Nicotiana tabacum).
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Echinátní pylová zrna tykve turka
(Cucurbita pepo).

Retikulátní pylová zrna lilie (Lilium sp.).



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

         Fenestrátní pylová zrna lociky kompasové (Lactuca serriola).

Kolpátní pylové zrno s povrchem 
retikulátním brukve řepky olejky (Brassica 
oleracea).

Pentazonokolpátní pylové zrno 
olše zelené (Alnus viridis).


