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Embryo (zárodek)
Vývoj embrya (embryogeneze)  trvá různě dlouhou dobu (např. u pšenice 20-

25 dnů). U některých rostlin jsou embrya zcela nediferencovaná, např. u orchidejí.
Zygota je výrazně polární buňka – chalazální pól obsahuje jádro a organely, 

mikropylární pól vakuoly. Nejčastěji se zygota dělí příčnou přehrádkou za vzniku menší 
apikální buňky  (směrem do centra zárodečného vaku) a větší, vakuolizované bazální 
buňky (v mikropylárním směru). Z apikální buňky se vyvíjí převážná část embrya. 
Z bazální buňky se většinou vyvíjí suspenzor (zavěšovadlo), jímž je embryo připojeno ke 
stěně zárodečného vaku. 

Při vlastním vývoji embrya lze rozlišit několik vývojových fází. V lineární fázi se 
diferencuje  suspenzor s velkou bazální buňkou. V globulární fázi  vzniká dělením 
apikální buňky mnohobuněčný kulovitý útvar. V této fázi dochází již k postupnému 
rozlišení základních typů embryonálních meristémů. Dochází také k polarizaci embrya - 
ve směru k mikropyle a suspenzoru se diferencuje hypofýza (kořenový pól), ve směru k 
chaláze epifýza (stonkový pól). Buňky epifýzy a hypofýzy mají dlouhý buněčný cyklus. Po 
vyklíčení rostliny přetrvávají v klidových centrech apikálních meristémů (Q-centra) kořene 
(hypofýza) a stonku (epifýza). U dvouděložných se dále v oblasti přiléhající k epifýze 
diferencují základy děloh - srdčitá fáze. U jednoděložných se vytváří jedna děloha. Další 
proliferací děloh a oblasti mezi hypofýzou a epifýzou (= hypokotylu) přechází embryo 
do hruškovité (torpédovité) vývojové fáze, kdy jsou již zřetelně patrné dělohy 
(cotyledones), plumula (meristematický základ růstového vrcholu stonku), hypokotyl
(část mezi místem inzerce děloh a radikulou) a radikula (meristematický základ kořene) 
se základem kalyptry. Embrya některých druhů se v této vývojové fázi ohýbají. 
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Postupně dochází k další diferenciaci embryonálních meristémů (= 
protomeristémů) - vzniká prokambium (produkující vodivá pletiva) a základní meristém 
(produkující primární kůru). V poslední fázi embryogeneze se snižuje obsah vody 
v embryu, v embryu se hromadí zásobní látky, stoupá hladina kyseliny abscisové (ABA, 
hlavní rostlinný inhibitor), snižuje se metabolická aktivita, embryo postupně dozrává 
a vstupuje do fáze dormance (stav klidu).

Plumula (meristematický základ růstového vrcholu stonku)  je u 
dvouděložných rostlin umístěna mezi dělohami, u jednoděložných rostlin je po straně 
jedné dělohy. 

Dělohy (primární listy, cotyledones)  jsou většinou ploché listové útvary. 
Během embryogeneze se v nich ukládají zásobní látky (škrob, lipidy, bílkoviny), které při 
klíčení čerpají ostatní části zárodku.                                                                                    
           

Embrya jednotlivých druhů se liší i svým tvarem a umístěním v semeni. Embrya 
mohou být přímá, podkovovitě zahnutá, či spirálně stočená, umístěná centrálně nebo 
laterálně při okraji semene.

U některých druhů se může v semeni vyvíjet více zárodků (polyembryonie). 
Vyvíjející se zárodek je vyživován prostřednictvím suspenzoru, který spojuje embryo se 
stěnou zárodečného vaku. Živiny dále přivádí cévní svazek vedoucí poutkem 
do chalázy. Embryo není nikdy připojeno přímo na vodivé cesty mateřské rostliny, které 
končí v chalazální oblasti vajíčka. Nutriční látky procházejí obalovými vrstvami, kde se 
metabolicky přetvářejí (ochrana embrya před toxickými látkami). Výživné látky získává 
embryo dále z endospermu (někdy vytváří haustorium k čerpání živin z cévního svazku), 
popř. z  perispermu (= přetrvávající nucellus - hvozdíky, silenky, leknín, pepřovník) nebo 
z mohutně vyvinutých děloh (hrách).
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Schéma vývoje embrya dvouděložné rostliny (na příkladu kokožky pastuší tobolky –
Capsella bursa – pastoris).

Zygota se dělí na 
dvě buňky: z apikální 
buňky se vyvíjí 
embryo, z bazální 
buňky se vyvíjí 
suspenzor.

embryo
hypofýza
suspenzor 
s velkou 
bazální 
buňkou

Embryo v globulární 
fázi:
epifýza
základní meristém
protoderm
prokambium
hypofýza

Embryo ve stádiu 
diferenciace děloh 
(srdčitá fáze):
apikální meristém 
vzrostného vrcholu
protoderm
dělohy
základní meristém
prokambium
hypokotyl
apikální meristém 
kořene

Embryo v 
torpédovité fázi:
zárodečný vak
dělohy
plumula
hypokotyl
radikula
suspenzor 
s velkou bazální 
buňkou
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testa
endosperm
dělohy

plumula
prokambium
protoderm
základní 
meristém
hypokotyl
radikula
suspenzor
nucellus
bazální buňka 
suspenzoru

Podélný řez semenem kokožky pastuší tobolky (Capsella bursa - pastoris) s embryem 
v srdčité fázi a ve fázi plné zralosti.
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perikarp
testa
aleuronová vrstva
endosperm
embryo:
  skutelum
  koleoptile
  listová čepel
  plumula
  epiblast

  mezokotyl
  radikula
  koleorhiza
  kalyptra

Řez embryem obilky pšenice obecné 
(Triticum aestivum).

Štítek (scutellum) bývá 
homologizován s dělohou. 
Součástí štítku je 
absorpční vrstva, tvořená 
palisádovými buňkami, 
jejímž prostřednictvím 
čerpá embryo 
z endospermu výživné 
látky (cukry) při klíčení. 
Dále embryo trav sestává 
z koleorhizy obklopující 
radikulu se základy 
adventivních kořenů. 
Kořenová čepička 
(kalyptra) vzniká 
diferenciací specifického 
apikálního meristému 
radikuly, tzv. kalyptrogenu. 
Malý výrůstek zvaný 
epiblast bývá považován 
za rudiment druhé dělohy. 
Součástí embrya trav je 
dále epikotyl (nadděložní 
článek), na němž je 
vyvinuta plumula a 5-7 
listových základů. Zevní 
listový základ (koleoptile, 
první klíčící list) má 
kápovitý tvar a slouží jako 
ochrana vegetačního 
vrcholu.



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Srovnání stavby embryí dvouděložné 
a jednoděložné rostliny.

dělohy

plumula

hypokotyl

radikula

Embryo lilku rajčete (Solanum 
lycopersicum).

endosperm
radicula
dělohy
plumula
hypokotyl
testa (osemení)

schématické srovnání semen
vyvíjejících se z tenuinucelátního 
vajíčka s redukovaným nucellem   
a krasinucellátního vajíčka,             
u něhož nucellus vytváří perisperm 
(endosperm-tečkovaně, nucellus- 
šedě).


