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                                         Anatomická stavba pestíku
Pestík  (pistillum)  je samičí pohlavní orgán vznikající srůstem jednoho nebo více 

megasporofylů (= plodolistů, karpelů). Soubor plodolistů (pestíků) v květu se nazývá gyneceum. 
Většinou bývá pestík  rozlišen na:
* semeník (ovarium) - spodní část obsahující vajíčka;
* čnělku (stylus) – část gynecea mezi semeníkem a bliznou. U cenokarpických gyneceí (pestík 
vzniká srůstem několika plodolistů) vzniká čnělka srůstem stylodií jednotlivých karpelů nebo 
zůstávají stylodia volná.  U mnoha rostlinných druhů není čnělka vyvinuta a blizna přisedá přímo 
na semeník – tulipán (Tulipa);
* bliznu (stigma) –  rozšířená apikální část pestíku, na níž se při opylení přichycují a klíčí pylová 
zrna. 

Podle postavení semeníku vzhledem ke květním obalům a tyčinkám lze rozlišit semeník 
svrchní, polospodní a spodní. 

Evoluce pestíku:  plodolisty jsou orgány listového původu. Původní typy pestíků jsou 
odvozovány konduplikátním (podélným) složením megasporofylu. 
                                Typy gyneceí a placentace
Gyneceum apokarpické: je tvořeno větším počtem volných pestíků, z nichž každý vzniká srůstem 
jednoho plodolistu. Po oplození se apokarpické gyneceum mění v souplodí. Placentace axilární 
(nákoutní).
Gynecea cenokarpická: jsou tvořena jedním pestíkem srostlým z více plodolistů: 
  *Gyneceum synkarpické:  vzniklo bočním srůstáním pestíků apokarpního gynecea. Placentace 
axilární.
  *Gyneceum parakarpické: vzniklo částečným nebo úplným rozrušením přepážek synkarpického 
gynecea nebo přímo z gynecea apokarpického srůstem okrajů plodolistů. Parakarpické gyneceum 
s jednopouzdrým semeníkem je nejrozšířenějším typem gynecea vůbec. Placentace parietální 
(nástěnná).
  *Gyneceum lyzikarpické:  vzniklo rozrušením přepážek mezi jednotlivými pouzdry semeníku 
synkarpického gynecea, takže se zachovaly jen srostlé okraje plodolistů uprostřed semeníku, které 
utvořily tzv. střední sloupek. Placentace centrální. 
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stigmatický kartáček
tvořený bliznovými 
papilami

Evoluce pestíku od primitivního konduplikátního (= podélně složeného)  typu 
po specializovaný typ. 

blizna (stigma)
stylodium - u cenokarpických 
gyneceí srůstají nejčastěji 
stylodia v čnělku (stylus)
semeník (ovarium)

Typy gyneceí, placentace.

apokarpická gynecea s laminální a 
marginální axilární placentací

          cenokarpická gynecea

synkarpické gyneceum s 
axilární placentací

parakarpické gyneceum 
s parietální placentací

lyzikarpické gyneceum 
s centrální placentací

Podélný řez 
lyzikarpickým 
gynecem 
s centrální 
a bazální 
placentací.
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Péřitá blizna pšenice obecné 
(Triticum aestivum).
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               Papily na blizně tulipánu (Tulipa sp.)
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Laminální placentace v pseudocenokarpním gyneceu (karpely původně 
apokarpického gynecea jsou spojeny květním lůžkem) leknínu (Nymphaea sp.).
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Apokarpické gyneceum (souplodí 
nažek) sasanky potoční (Anemone 
rivularis).
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Řez semeníkem tulipánu (Tulipa sp.). Trimerické synkarpické gyneceum (srostlé 
bočnímí přepážkami tří plodolistů) s axilární placentací, měnící se po oplození 
v tobolku. Vajíčka obrácená (anatropická).
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Řez dimerickým (bikarpelovým) synkarpickým gyneceem (po oplození 
bobule) s axilární placentací (placenta tvořená zbujelým pletivem) lilku 
bramboru (Solanum tuberosum).
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Řez synkarpickým gyneceem s axilární (= nákoutní) placentací   
(po oplození bobule) klikvy žoraviny (Oxycoccus palustris).
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Trimerické parakarpické gyneceum s parietální placentací (plod 
tobolka) violky lesní (Viola reichenbachiana).
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Pentamerické lyzikarpické gyneceum 
s centrální bazální placentací 
(po oplození tobolka) prvosenky 
(Primula sp.).

Trimerické lyzikarpické gyneceum 
s centrální bazální placentací (plod 
tobolka) ptačince hajního (Stellaria 
nemorum).
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    Vajíčko (ovulum, megasporangium s integumenty, megasynangium)
Vajíčko krytosemenných rostlin je mnohobuněčný útvar ukrytý v semeníku pestíku. 

V semeníku se může nacházet jedno vajíčko (např. merlíky), dvě vajíčka (např. svízel) nebo 
větší počet vajíček (např. máky, zvonky). Vajíčka vyrůstají z placenty semeníku. K placentě 
jsou vajíčka připojena poutkem (funiculus), jímž prochází cévní svazek. V místě vstupu 
do bazální části vajíčka se cévní svazek větví (chaláza). Povrch vajíčka chrání obaly 
(integumenty), nejčastěji dva (vajíčka bitegmická) nebo jeden (vajíčka unitegmická). Na 
apikálním pólu vajíčka zůstává volný otvor klový (mikropyle). Pod integumenty se nachází 
nucellus, v němž se vyvíjí zárodečný vak (samičí gametofyt, saccus embryonalis). 
U některých rostlin je nucellus mohutně vyvinutý (vajíčka krassinucellátní  - u většiny 
jednoděložných a původnějších zástupců dvouděložných), u odvozenějších skupin rostlin je 
redukovaný (vajíčka tenuinucellátní).

Vajíčka jsou v semeníku různě orientována. Podle úhlu, který svírá funiculus 
s chalázo-mikropylární osou vajíčka lze rozlišit vajíčka atropická (přímá), anatropická 
(obrácená) a kampylotropická (příčná) 

Vajíčka:      atropická       anatropická       kampylotropická    
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Ontogenetický vývoj vajíčka 
Vývoj vajíčka sestává ze dvou fází: z megasporogeneze  (ontogeneze haploidní 

megaspory) a megagametogeneze  (ontogeneze samičí gamety = oosféry v samičím 
gametofytu = megaprothaliu = zárodečném vaku). 

Megasporogeneze: megaspora se vyvíjí z diploidní buňky  nucellu (= archesporu, 
sporogenního pletiva), tzv. mateřské buňky megaspor (= megasporocytu). Redukčním 
dělením (meióza) megasporocytu vznikají čtyři haploidní buňky, z nichž se obvykle vyvíjí 
jen jediná buňka, nejvíce vzdálená od klového otvoru, zatímco ostatní tři buňky degenerují. 
Tato buňka představuje megasporu  (=  samičí výtrus). V dalším vývoji se megaspora 
vakuolizuje, polarizuje a zvětšuje svůj objem. Z této buňky se procesem megagametogeneze 
vyvíjí zárodečný vak.

Megagametogeneze:  jádro megaspory se třikrát mitoticky dělí za vzniku 
osmijaderného zárodečného vaku se čtyřmi polárními jádry na mikropylárním a čtyřmi   
polárními jádry na chalazálním pólu. V centrální části zárodečného vaku se vyvíjí systém 
vakuol. V další fázi dochází k celularizaci jader (vytváření buněk v zárodečném vaku). 
V chalazální oblasti se zformují tři antipody (buňky protistojné), v mikropylární oblasti vzniká 
vaječný aparát, tvořený dvěma synergidami (buňky pomocné) a oosférou (buňka vaječná, 
samičí gameta). Na obou pólech zůstává po jednom volném pólovém jádře. Pólová jádra 
splývají ve střední části zárodečného vaku v jedno centrální diploidní jádro zárodečného 
vaku.

Výše popsaný typ zárodečného vaku je monosporický zárodečný vak  (= vzniká 
z jedné megaspory), typu Polygonum (3 antipody, 1 centrální jádro, 2 synergidy, 1 oosféra). 
Vak typu Polygonum  je nejčastější typ zárodečného vaku (asi u 70 % krytosemenných 
rostlin). Méně časté jsou bisporické zárodečné vaky  (vznikají ze dvou megaspor) a 
tetrasporické zárodečné vaky (vznikají ze čtyř megaspor). 
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Megasporogeneze a megagametogeneze u anatropického vajíčka.

Megasporogeneze = vznik čtyř haploidních megaspor redukčním dělením (= meiózou). 

Megasporocyt = nucellátní diploidní mateřská buňka megaspor

Megagametogeneze = vznik samičího gametofytu (= zárodečného vaku) se samičí gametou 
(= oosférou) trojnásobným mitotickým dělením megaspory.
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     Monosporický zárodečný vak typu Polygonum           
*Oosféra:  je větší než sousední synergidy. V apikální části 
má ztenčenou buněčnou stěnu, což usnadňuje splývání 
oosféry se spermatickou buňkou při oplození.
*Synergidy:  mají často efemerní charakter a degenerují 
krátce po oplození. Synergidy vytvářejí tzv. filiformní 
aparát, což jsou výrůstky buněčné stěny synergidy, které ční 
do jejího nitra a vytvářejí systém rozvětvených 
a zprohýbaných kanálků. Filiformní aparát vylučuje 
chemotropní látky a usnadňuje penetraci pylové láčky 
do zárodečnéhovaku.
*Antipody:  nejčastěji bývají tři. Mohou mít přechodný 
charakter. Antipody se uplatňují při zprostředkování výživy 
zárodečného vaku. Velikost, tvar, počet a prostorové 
uspořádání antipod je značně variabilní. Někdy mohou být 
dvou- nebo vícejaderné, polyploidní, s polytenními 
chromozomy.
*Centrální jádro zárodečného vaku:  je diploidní (vzniká 
splynutím haploidních polárních jader).
*Výživa zárodečného vaku: zárodečný vak  je ve výživě 
zcela odkázaný na sporofyt (je heterotrofní, neobsahuje 
chlorofyl). Výživné látky se dostávají do vajíčka cévním 
svazkem poutka (větví se v chalazální části vajíčka) a dále 
prostřednictvím antipod do zárodečného vaku. K výživě 
slouží i zásobní látky uložené v nucellu a integumentech. 
Transport živin ve vajíčku usnadňují tzv. transferové 
struktury vytvářené zvlněnými buněčnými stěnami s velkým 
povrchem - např. filiformní aparát synergid nebo výběžky 
(haustoria) stěny zárodečného vaku, synergid a antipod.

Megagametogeneze 
monosporického zárodečného 
vaku typu Polygonum.

chaláza
nucellus
zárodečný vak 
(3 antipody, 
centrální jádro 
zárodečného 
vaku, 2 
synergidy, 
oosféra)
integumenty
mikropyle
funiculus s 
cévním 
svazkem

Anatropické vajíčko.
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Anatropické bitegmické (obrácené, 
se dvěma integumenty) vajíčko 
tulipánu (Tulipa sp.) s diferencujícím se 
zárodečným vakem.


