
Semenné 

rastliny 



Usporiadanie cievnych zväzkov – eustéla 
 

- xylém a floém v cievnych zväzkoch usporiadaných v 

kruhu, bez pravých listových medzier  

- vyvinula sa rozpadom sifonostély 

- cievne zväzky väčšinou kolaterálne, xylém smeruje 

dovnútra, floém von 

 

 



Semeno 
 
- embryo obklopené vyživovacím pletivom a obalmi 

 

Evolúcia semena: 

1. Heterospória  

2. Endospória 

3. Redukcia na 1 megaspóru 

4. Retencia megaspóry 

5. Evolúcia integumentov a mikropyle 

 

Adaptatívny význam: 

- ochrana embrya 

- výživa embrya 

- rozširovanie 

- mechanizmus dormancie 

 



1. Heterospória 
 

izospória 

heterospória 



2. Endospória 
 

- gametofyt ostáva v obale spóry 



3. Redukcia na 1 megaspóru 
 



4. Retencia megaspóry 
 

- ostáva v megasporangiu, kde sa vyvíja aj samičí gametofyt 



5. Evolúcia integumentov a mikropyle 
 

telómy a lagenostóm – slúžili na zachytávanie peľu u fosílnych druhov 

 

mikropyle – otvor v semennom obale (integumente) kadiaľ vstupuje peľ   



Nahosemenné 



Nahosemenné (Gymnospermae) 
 

 

- semeno nie je uzavreté v plodoliste 

 

- jednoduché oplodnenie 

 

- haploidný endosperm 

 

- v xyléme iba tracheidy (cievice) (okrem Gnetales) 

 

- väčšinou 1 integument 

 

 

 



Habitus (sporofyt) 
 
- dreviny (stromy, kry, liany), často dlhoveké 

 

 

 

Koreň 
 - pravá koreňová sústava (alorízia) 

 

 

 



Listy 
 
- telómového pôvodu 

a) pterofyly - široké perovito zložené (cykasy) alebo vejárovité (ginko), s 

vidlicovitou žilnatinou bez prepojení žíl, pri cykasoch si zachovávajú 

špirálové zvinutie mladých lístkov typické pre telómy 

b) mikrofyly – jednožilové ihlicovité alebo šupinovité, vznikli redukciou 

pterofylov (na stopku) 

c) eufyly – so sieťovitou (prepojenou) žilnatinou (Gnetidae) 

 



Cievne zväzky 
 

- v xyléme len cievice (okrem 

Gnetales – majú cievice aj cievy) 

 

 

 

živicové kanáliky 

špirálové zvinutie 

listov cykasu 



Rodozmena nahosemenných 
 

- odvodená od heterospórickej s extrémnou redukciou gametofytu 

- gametofyt endospórický, závislý na sporofyte 

 

 

 



mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

megasporangium 

megaspór 
materská bunka 

- 1 integument 

samičia 

šištica 

zrastené 

megasporofyly = 

semenná šupina 



megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

megaspóra R! 



megaspóra 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

♀archegóniá 

oosféra 

megagametofyt 

(samičí) 

- viacbunkový samičí gametofyt (n) vnútri megaspórangia (2n) 

- jedno až niekoľko archegónií, najčastejšie 2 



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

samčia šištica 



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

mikrogametofyt 

(samčí) 

R! 
mikrospóra 

- mitotickým delením vnútri mikrospóry vzniká samčí gametofyt 

= peľové zrno  



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

- peľové zrno – nezrelý endosporický samčí gametofyt 

- zrelé (s peľovým vrecúškom) má 5+ buniek: protáliová (1-viac), 

nástenná, vegetatívna, 2 spermatické  



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

oosféra 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

spermatozoid / spermácie 

Spermatozoid – u cykasov a ginka 

– spermatozoid je peľovým vrecúškom 

dopravený do polinačnej komôrky, odkiaľ 

dopláva k archegóniu 

Spermácie – u ostatných 

– peľové vrecúško prerastá priamo k 

archegóniu 



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

oosféra spermatozoid / spermácie 

oplodnenie 

= jednoduché 

oplodnenie 

 zaniká 

oplodní 

oosféru 



megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

sporofyt 

(2n) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

embryo v 

semene 
zygota 

celý proces sa 

odohráva tu! 

- iba 1 oosféra je oplodnená a ďalej sa vyvíja 

- z gametofytu vzniká endosperm – vyživovacie 

pletivo semena 



„Plody“  
 

Arillocarpium – semenná bobuľa   

- semená čiastočne alebo úplne 

uzavreté v dužinatom miešku (arilus), 

ktorý vznikol z listeňov alebo pletiva pod 

semenom 

- napr. tis 

- nepravé (semenné) plody (z neuzavretých plodolistov) 

a) z jedného semena: 

 

 Spermidium – semenná kôstkovica 

- vonkajší semenný obal dužinatý, 

vnútorný tvrdý 

- zdužinatené je osemenie 

- napr. ginko 



„Plody“ 
 

Strobilus – zhluk sporofylov s nahými 

semenami, nedrevnatie 

- napr. cykasy 

Jednoduchá šiška – sporofyly 

v kužeľovitom útvare, v zrelosti 

drevnatie 

b) zložené (z viacerých semien alebo sporofylov, samotné semené môžu 

byť semennou kôstkovicou) 

 



„Plody“ 
 

Zložená šiška – semenné šupiny 

s podpornými listeňmi (ktoré 

môžu byť skryté alebo vytŕčať) 

- ihličnany 

 

- zrelé semeno môže byť 

prirastené na krídlo, ktoré vzniklo 

ako časť semennej šupiny 



„Plody“ 
 

Arcesthida – šišková bobuľa 

- zrastené dužinaté semenné šupiny 

- napr. borievka (Juniperus)   

Galbulus – zrastená šiška   

- zrastené semenné šupiny, ktoré sa v 

zrelosti oddeľujú a drevnatejú  

- napr. cyprus (Cupressus)   

odvodené od zloženej šišky:  

 



 - jediný zachovaný 

rad Ginkgoales, čeľaď 

Ginkoaceae a druh 

Ginkgo biloba 

 

 

 

vývojová vetva: 

Ginkgoidae  

 
 

 



Ginkgo biloba – ginko dvojlaločné 

habitus: strom, výška 30-40 m 

- dvojdomý – zvlášť samčie a samičie jedince 

 

koreň: pravá koreňová sústava 

listy: opadavé, vejárovité, stopkaté   

- s vejárovitou žilnatinou (vznikli zrastením mikrofylov) 

- vyrastajú vo zväzočkoch na koncoch skrátených konárikov 

(brachyblastov) 

 

Ginkoales: 



samčie šištice: 

- peľové puzdrá vyrastajú na redukovaných 

sporofyloch 

- samčie pohlavné bunky: spermatozoidy 

 

vajíčka: 

- vyrastajú voľne vždy po dve na spoločnej 

stopke 

- oplodnené býva spravidla len jedno 

semená: 

- spermidium (semenné kôstkovice) 

- obal z 2 vrstiev: vonkajšia dužinatá 

(oranžová, silne zapáchajúca) a 

tenká a pevná vnútorná vrstva 



Coniferae - ihličnany 
 

 Apomorfie: 

 

-- nepohyblivé 

spermácie 

 

-- zložená šiška a 

mikrofyly (okrem 

vyhynutých Cordaitales) 

 

 

 



vetva: Pinidae 

rad: Pinales 
(jediná) 

čeľaď: Pinaceae 
 

 



Pinaceae: zástupcovia 

v SR pôvodné 4 rody, 6 druhov:   

•   Pinus (3) : P. sylvestris, P. mugo, P.cembra 

•   Abies (1): A. alba 

•   Picea (1): P. abies 

•   Larix (1): L. decidua 

•      



ihlice:  

- ploché, mäkké, s 2 bielymi pásikmi na rube 

- na konárik prisadajú rozšírenou bázou, ktorá 

sa oddelí s ihlicou, proto konáriky po ich 

opadnutí ostávajú hladké 

 

 

rod: Abies 

šišky: 

- sediace 

- výrazné podporné šupiny 

- rozpadajú sa na strome          

(na konárikoch ostanú len 

vretená) 

 



- v SR pôvodná, citlivá na znečistenie 

- kôra svetlošedá, u mladých jedincov 

hladká, u starších zbrázdená 

- ihlice na konárikoch usporiadané v rovine 

 

                                       podporné šupiny  

 

Abies alba – jedľa biela 



rod: Pinus 

listy:  

• ihlice vo zväzočkoch v ustálenom počte (2, 3, 5)  

• oproti iným rodom sú dlhšie 

• majú trojuholníkovitý prierez 

 

 

 

šišky:  

• podporné šupiny redukované  

• semenná šupina je na konci                                                          

zhrubnutá → štítok (apofýza) 

• v strede štítku je pupok (umbo)                                                                        

(často s tŕňom) 



Pinus sylvestris – borovica lesná 

 • - pôvodná v SR 

• - kôra na mladých konároch 

tehlovočervená  

• - 2 ihlice vo zväzočku 

• - semená s krídlami 



• - na Slovensku nepôvodná, ale veľmi často vysádzaná 

• - kôra šedočierna (aj na najmladších konárikoch) 

• - 2 ihlice vo zväzočku ( asi 2 x dlhšie ako u P. sylvestris) 

• - semená s krídlami 

Pinus nigra – borovica čierna 



• - na Slovensku pôvodný 

• - ihlice usporiadané okolo konárikov 

Picea abies – smrek obyčajný 



ihlice:  

- mäkké, vo zväzočkoch na brachyblastoch, 

opadavé 

rod: Larix 

šišky:  

- malé, semenné šupiny zahnuté 

smerom von, opadávajú celé (aj s 

konárikom) 

 

peľové zrná:  

- bez vzdušných vakov 



Larix decidua  

smrekovec opadavý 

- na Slovensku pôvodný 

samčie šištice 

samičie 

šištice 



vetva: 

Cupressidae 
 

 2 rady: 

Araucariales 

Cupressales 



•habitus: 

•- stromy alebo kry 

•- jedno- al. dvojdomé 

•koreň:  

•- alorízia 

kôra:  

- oranžovo- až červenohnedá 

- odlupuje sa v pozdĺžnych pásoch 

- drevo obsahuje živicové kanáliky 

 

listy:  

- šupinovité, zriedkavejšie aj ihlicovité (môžu byť 

oba typy na jednej rastline – heterofýlia) 

- protistojné, krížmo protistojné al. v trojpočetných 

praslenoch 

- väčšinou vždyzelené, ojedinele opadavé (napr. 

Taxodium) 



samčie šištice: 

- drobné, ♂ sporofyly 

štítovité 

 

samičie zložené šištice: 

- vajcovité al. oválne,  

- semenné šupiny štítovité 

- podporné šupiny zrastené so 

semennými 

 

plod: 

- nepravý (semenný) 

- galbulus, ojedinele arcesthida 

(Juniperus) 

 

semená 

- s krídom alebo bez 

 



Thuja occidentalis – tuja západná 

• šišky: semenné šupiny oválne, bez tŕňovitého 

výrastku 

• listy: šupinovité 



rod: Chamaecyparis 

- samičie šištice a galbuly okrúhle, malé (cca 1 cm) 



rod: Juniperus 

- plod – arcesthida 

- u niektorých druhov heterofýlia: 

ihlicovité aj šupinovité listy 



Juniperus communis 

borievka obyčajná 

- pôvodná aj na Slovensku 

- dvojdomá! 

plod - arcesthida 

- listy ihlicovité, usporiadané v 

trojpočetných praslenoch 

samčie 

šištice 



čeľaď: Taxaceae 

• severná pologuľa 

• - cca. 32 druhov, 6 rodov 

• - v SR pôvodný iba Taxus baccata 

 



Taxus baccata – tis obyčajný 

samičí jedinec; zrelé arillocarpium 

arillus – dužinatý miešok, chráni 

semeno 

- pôvodný v SR 

- dvojdomý strom alebo ker, dlhoveký 

samčí jedinec: samčie 

šištice s mikrosporangiami 

(peľovými puzdrami) 



Krytosemenné 

rastliny 



Apomorfie: 

- kvet 

- pravý plod – semená 

uzavreté v plodolistoch 

- dvojité oplodnenie 

- triploidný endosperm 

- floém: sitkovice so 

sprievodnými bunkami 

- v xyléme cievy aj cievice 



Kvet 
 



Kvetné obaly 
 

- adaptácia na prilákanie opeľovačov 

- druhotná redukcia pri vetroopelivosti 

rozlíšené: kalich a koruna nerozlíšené: okvetie 

aktinomorfné 

(pravidelné) 

zygomorfné 

(súmerné) 



Rodozmena krytosemenných 
 

- základ stále heterosporická 

 

 

 



mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

- 1 integument 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

piestik 



Piestik 
 - modifikovaný súbor megasporofylov (plodolistov) nesúci vajíčka 

- zrastením uzatvára vajíčka vovnútri -> krytosemenné 

- vajíčko = megasporangium (nucellus) + obaly (integumenty) 



Gynéceum – súbor plodolistov v kvete 
 
- zrastanie plodolistov v priebehu evolúcie 

apokarpné monokarpné 

synkarpné 



mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

- 1 integument 

♀archegóniá 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

R! 

megasporangium 

megaspór 
materská bunka 

oosféra 



Vznik 8-bunkového samičieho gametofytu 
 

- samičí gametofyt = zárodočný miešok 

- u väčšiny krytosemenných je 8-bunkový, ale môže mať aj iný počet 

buniek 

- po meióze môže zaniknúť rôzny počet buniek (0-3) 

 



♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

megasporangium 

megaspór 

- 1 integument 

mikrosporangium 

materská bunka 
mikrospór 



Tyčinka 
 

peľové vačky – zrastené z 2 mikrosporangií 

 

staminódium (patyčinka) – neplodná tyčinka, ktorá netvorí peľ 



mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

zygota 

sporofyt 

(2n) 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

oosféra spermatozoid / 
spermatická  

bunka 

R! 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

mikrogametofyt 

(samčí) 

mikrospóra 



3-bunkový samčí gametofyt 
 



mikrosporangium 

mikrospór 

♂ anterídiá ♀archegóniá 

sporofyt 

(2n) 

megaspóra 

megagametofyt 

(samičí) 

R! 
mikrospóra 

mikrogametofyt 

(samčí) 

megasporangium 

megaspór 

materská bunka 

zygota 

spermácia oosféra 

embryo v semene 



  

 

Dvojité oplodnenie 
 

spermatická bunka + centrálne jadro -> triploidný endosperm 

 

spermatická bunka + oosféra -> zygota -> embryo 



endosperm (3n) – vzniká splynutím spermatickej bunky a centrálneho jadra 
(jednoklíčnolistové) 

perisperm (2n) – pôvodne nucellus (megasporangium) (napr. muškátový 
orech) 

živiny priamo v embryu (napr. fazuľa) 

- prevláda vždy jeden spôsob výživy embrya 

Vyživovacie pletivá semena 
 



Nahosemenné Krytosemenné 

habitus iba dreviny dreviny aj byliny 

xylém cievice (okrem Gnetidae) cievy a cievice (okrem 

Amborella) 

floém sitkovice sitkovice so 

sprievodnými bunkami 

samčí gametofyt 5+ buniek 3 bunky 

samičí gametofyt viacbunková stielka väčšinou 8 buniek 

vajíčka nahé uzavreté v plodolistoch 

oplodnenie jednoduché dvojité 

endosperm haploidný väčšinou triploidný 

Rozdiely nahosemenných a krytosemenných 
 



APG IV (2016) 
 - Angiosperm Phylogeny Group IV (z 

roku 2016) – aktuálna verzia systému 

krytosemenných  

- iba malé zmeny oproti APG III (2009) 

- snaží sa čo najlepšie odrážať skutočnú 

fylogenézu 

- najdôležitejšou systematickou 

kategóriou sú rady (-ales) (dobre 

podporené kladistickými analýzami), 

zahŕňajúce jednu alebo viac čeľadí  

(-aceae) 

- vyššie systematické jednotky nemajú 

presné zaradenie, zoskupujú rady do 

skupín (napr. jednoklíčnolistové, 

asteridy...) 

- nie všetky rady musia patriť do nejakej 

skupiny 



4 

9 

8 

(endosperm diploidný) 

Bazálne 

krytosemenné 

- samičí gametofyt 4- alebo 

druhotne 9-bunkový 

(Amborella) 



rad: Nymphaeales 

(3 čeľade) 

 

- vodné rastliny 

- ataktostéla v 

podzemku 



čeľaď: Nymphaeaceae (leknovité) 
(Nymphe, vodná nymfa) 6 rodov / 60 druhov 

- samičí gametofyt 4-bunkový, 

endosperm diploidný 

- vodné, močiarne trváce byliny 

- veľké jednoduché listy 

- v listovej a kvetnej stopke 

aerenchymatické (prevzdušňovacie) 

pletivo 

- veľký počet korunných lupienkov, 

plynule prechádzajú do staminódií a 

sploštených tyčiniek  

- plod: dužinatá tobolka 

- semená majú dobre vyvinutý perisperm 



Nymphaea alba (lekno biele) 
 

stonka 

plod 



Magnoliidy 

-  samičí gametofyt 8-

jadrový 

- prevažne hmyzoopelivé 

dreviny 

- apokarpné G 

 



Asarum europaeum (kopytník európsky) 
 - myrmekochória – rozširovanie 

semien mravcami 

- elaiozóm („mäsko“) – výživný 

dužinatý prívesok na semenách 

čeľaď: Aristolochiaceae (vlkovcovité) 



Piper nigrum (piepor čierny)  

- zo Z pobrežia Indie 

- do Európy ho priniesol Alexander Macedónsky 

- liana 

- najpoužívanejšie korenie u nás 

- plody sú malé kôstkovice, v čase zrelosti majú 

červenú farbu 

 

 

čeľaď: Piperaceae (pieprovité) 



• korenie čierne - fermentáciou nedozretých zelených 

bobuliek čierneho korenia 

• korenie zelené - rýchlym sušením nedozretých bobuliek 

• korenie biele - z úplne zrelých bobúľ, z tých sa odstráni 

červená šupka 

• korenie červené – zrelé so šupkou, ktorá im dodáva jemnú 

vôňu a sladkastú korenistú chuť 

 

 

 



čeľaď: Lauraceae (vavrínovité) 
45 rodov / 2200 druhov 

- kvetná čiaška (hypantium) – zrastením 

spodnej časti kvetných obalov 

 

Laurus nobilis  

– bobkový list 

Cinnamomum zeylanicum 

– škorica 

Persea americana  

– avokádo 

Hospodársky významé: 



Jednoklíčnolistové 

rastliny  

- monofyletická skupina 

- 22 % krytosemenných rastlín 



Charakteristické znaky 

stonka 

- väčšinou druhotne nehrubne (niekoľko 

výnimiek, ako palmy) 

- cievne zväzky v ataktostéle 

- rozkonárená len v súkvetí 

semeno 

- jeden klíčny list 

- prevláda endosperm 



listy 

- žilnatina rovnobežná (alebo z nej 

odvodená) 

- väčšinou bezstopkaté, s pošvou 

- teória pôvodu z rozšírenej listovej 

stopky 

- bez prilístkov 

koreňová sústava 

- sekundárna homorízia (hlavný koreň 

založený v embryu skoro po vyklíčení 

zaniká a je nahradený adventívnymi 

koreňmi) 



kvety  

- väčšinou 3-početné 

- kvetné obaly 

zostávajú väčšinou 

nerozlíšené (okvetie) 

peľ 

- monoporátny 

(zachováva si jeden 

klíčny otvor) 



rad: Alismatales 

(14 čeľadí) 

 

- väčšinou vodné a močiarne 

- hydrogamia (opelenie vodou) 

- vyvinulo sa nezávisle v 8 

čeľadiach Alismatales 

- stopkaté listy 



rad: Liliales 

(10 čeľadí) 

 

významné: 

Colchicaceae 

Melanthiaceae 

Liliaceae 

 

- časté škvrny na okvetných 

lístkoch 

- výskyt: kozmopolitný 



čeľaď: Melanthiaceae 

Paris quadrifolia (vranovec štvorlistý) 

- plod – bobuľa 

- jedovatý (ale nie smrteľne) 



Lilium martagon (ľalia zlatohlavá) 

3+3 škvrnité okvetné lístky 

3-plodolistový piestik 

3+3 tyčinky 

- jedovatá pre mačky 

- opeľujú ju najmä lišajovité 

motýle  

- listy v praslenoch 

- tobolka 

čeľaď: Liliaceae (ľaliovité) 



rad: Asparagales 

(veľký a variabilný rad, 

14 čeľadí) 

 
významné čeľade: 

Orchidaceae 

Iridaceae 

Amaryllidaceae 

Asparagaceae 

 

 

 



• - 2. najpočetnejšia čeľaď krytosemenných rastlín 

• - trváce byliny; veľa epifytických druhov 

• korene: rizómy al. hľuzy, u niektorých pahľuzy(zdužnatené stonky 

obsahujúce zásobné látky a vodu), mykoríza 

• plod: tobolka obsahujúca niekoľko tisíc až miliónov semien bez endospermu 

• rozšírenie: kozmopolitné, najmä trópy 

 

 

čeľaď: Orchidaceae 

pahľuzy tobolka 



• kvet: okvetie špecifickej stavby, stĺpik (gynostémium) z tyčinky a piestika, 
spodný semenník s resupináciou (otočenie o 180°), peľ zlepený do polinária 

 



opeľovanie: 

-- mnohé sú úzko špecializované na určité druhy opeľovačov  

-- niektoré napodobňujú samičku daného druhu 

Angraecum sesquipedale (Madagaskar) – má veľmi dlhú ostrohu (až 45 cm) 

s nektárom na dne, opeľovaná lišajom s rovnako dlhým sosákom- 

Xanthopan morgani (jeho existenciu predpovedal Ch. Darwin dávno pred 

jeho objavením) 

http://www.youtube.com/watch?v=OMVN1EWxfAU 

http://www.youtube.com/watch?v=OMVN1EWxfAU


Cypripedium calceolus (črievičník papučkový) 



- z Mexika 

- lianovitá orchidea, šplhá zvislo prichytená na kmene 

stromov 

- plod je tobolka zberajúca sa pred dozretím – z nej sa 

fermentuje vanilín 

- vyrába sa aj synteticky v menej lahodnej a ostrejšej 

chuti 

 

 

 

Vanilla planifolia (vanilka pravá) 



čeľaď: Amaryllidaceae 

cibuľa – typický zásobný orgán mnohých druhov zo skrátenej stonky s 

dužinatými listami 



• - zo strednej Ázie, pestuje sa okolo 7000 rokov  

• - dráždenie očí – v poškodených bunkách sa uvoľňujú enzýmy alianázy, 

s pomocou ktorých sa produkuje plynný thiopropanal S-oxid – stimuluje 

očný nerv  

Allium cepa (cesnak cibuľový, cibuľa kuchynská) 



• - pochádza z Ázie 

• - pestuje sa vyše 7 000 rokov 

• - vytvára zhluk pazušných cibuliek 

obalených bielymi šupinami 

• - allicín – antibakteriálne vlastnosti 

• - allyl metyl sulfid – zápach 

 

Alium sativum (cesnak kuchynský) 



čeľaď: Asparagaceae 

- veľmi variabilná čeľaď 

 

 



- rudimentárne (zakrpatené), šupinovité listy, ich funkciu preberajú bočné 

stonky metamorfované na fylokládiá 

- plodom je dužinatá bobuľa 

- pestuje sa pre mladé šťavnaté výhonky  (špargľa) 

- pestovaná už v starom Egypte (pred 2 600 rokmi) 

 

Asparagus officinalis (asparágus lekársky) 



- jedovatá (otravy pri pomýlení s medvedím cesnakom) 

 

Convallaria majalis (konvalinka voňavá) 

- plod - bobuľa 



- mnoho hospodársky 

významých druhov (palmy, 

trávy...) 

- spoločná vlastnosť: UV 

fluorescenčné organické 

kyseliny v bunkových stenách  

Commelinidová vetva 



rad: Arecales 

(2 čeľade) 

 

významná čeľaď: 

Arecaceae 

 

 

 

 



- palmy  

- výskyt: trópy, subtrópy 

- stromy, kry, liany s atypickým „sekundárnym“ hrubnutím stoniek (nie je to 

pravé hrubnutie ako u dvojklíčnolistových) 

- mnohé druhy patria medzi úžitkové rastliny (stavebný materiál, výroba 

nábytku, lykové vlákna, ovocie a iné potravinárske produkty 

čeľaď: Arecaceae 



- pestuje sa na plantážach v celej tropickej 

oblasti 

- plod veľká kôstkovica - vonkajšia tenká 

kožovitá blana (exokarp); vrstva hnedých 

prepletených vlákien (mezocarp); kôstka má 

veľmi tvrdý endocarp v ktorom je semeno; 

tuhý biely endosperm má veľkú dutinu 

vyplnenú kokosovým mliekom 

- listy – stavebný materiál, vlákna na laná, 

koberce..... 

Cocos nucifera (kokosovník obyčajný) 



• - väčšinou trváce druhy s podzemkami, i jednoročné 

čeľaď: Poaceae 

internódium 

nodus 

adventívne korene 

stonka: steblo, internódiá 

zvyčajne duté       , nódy (uzly) 

plné, výrazné kolienka 

koreňová sústava: homorízia 

 

listy: dlhé a úzke; zložené z pošvy a čepele, na ich 

rozhraní býva jazýček (obyčajne blanitý, niekedy 

premenený na štetiny a chlpy) a niekedy ušká 



• kvety: silne redukované (vetroopelivé); súkvetia pozostávajú z 

početných kláskov, ktoré tvoria klasy, strapce alebo metliny 

 

  
2 plevy – z listeňov súkvetia 

2 plevice – z kvetných listencov, môže mať osť 

plievočka – rudiment vonkajšieho okruhu P 

P 2-3 - lodikuly 

A 2-3 (visiace) 

G (2-3) 



• plod: zrno s bohatým endospermom 

• rozšírenie: kozmopolitné, vrátane Antarktídy 

• - na Slovensku 72 rodov, napr. Arrhenatherum, Briza, Bromus, Dactylis, 

Elytrigia, Festuca, Hordeum, Lolium, Melica, Phragmites, Poa, Stipa 

 



Secale cereale (raž siata) 

 - pôdy chudobnejšie na živiny v chladnejších oblastiach; výroba liehovín 

rod Triticum (pšenica) - najdôležitejšia obilnina sveta 

 - zaberá veľké pestovateľské plochy predovšetkým v miernom pod. pásme 

Hordeum vulgare (jačmeň siaty) 

 - krmivo, príprava sladu na výrobu piva 

Avena sativa (ovos siaty) 

 - súkvetie metlina kláskov, ovsené vločky 

Zea mays (kukurica siata) 

 - pôvod S Amerika, od 16. stor. sa hojne pestuje v rôznych oblastiach sveta 

 

 

 

 

Obilniny 



Oryza sativa (ryža siata)  

- hlavná potrava pre viac ako miliardu ľudí 

- pôvod J a JV Ázia, dnes celé tropické a subtropické pásmo 

- až do dozretia vyžaduje pôdu trvale zaplavenú vodou 

 

Obilniny 



• - problematická burina, ktorá sa šíri 

podzemkami 

Elytrigia repens (pýr plazivý) 



• - jedna z najbežnejších tráv, ostré 

listové čepele 

Dactylis glomerata (reznačka laločnatá) 


