
Pravé dvojklíčnolistové 

rastliny 

75 % všetkých krytosemenných rastlín  



Apomorfia: 

 

- peľ s 3 alebo viacerými 

otvormi 

 



bazálne 

pravé 

dvojklíčno- 

listové 



rad: Ranunculales 

7 čeľadí 

- G prevažne apokarpné 

významné: 

Ranunculaceae 

Papaveraceae 



- duté stonky, prilístky tvoria rúrku (ochrea) 

- plodstvo mechúrikov 

Caltha palustris (záružlie močiarne) 

čeľaď: Ranunculaceae (iskerníkovité) 



 

Ficaria bulbifera (blyskáč cibuľkatý) 

- plodstvo nažiek 



- synantropný archeofyt (zdomácnený na Slovensku pred 15. stor.) 

Papaver rhoeas (mak vlčí) 

čeľaď: Papaveraceae (makovité) 



- u nás iba pestovaný, z latexu sa vyrába ópium 

Papaver somniferum (mak siaty) 



 

Chelidonium majus (lastovičník väčší) 



Jadrové 

pravé 

dvojklíčno- 

listové 



Superrosidy 

= rosidy + sesterský 

rad Saxifragales 



Rosidy 
 



Rosidy 
 
- veľká skupina dvojklíčnolistových rastlín 

- endosperm malý alebo chýba 

- často obsahujú taníny 

- vajíčka majú 2 integumenty (narozdiel od Asteridov) 



Fabidy 
 

skupina fixujúca 

dusík 

- symbiotické 

baktérie na 

koreňoch (Frankia, 

Rhizobia) 

- prílistky 

- veľké embryo  

s živinami priamo 

v klíčnych listoch  

a redukovanýcm 

endospermom 



rad:  

Fabales 

4 čeľade 

významné: 

Fabaceae 

Polygalaceae 



čeľaď: Fabaceae (bôbovité) 

-- 3. najväčšia rastlinná čeľaď  

-- listy často zložené 

-- kvety 5-početné 

-- symbióza s baktériou Rhizobium 

-- piestik z 1 poldolistu: G 1 

-- plod – struk 

-- endosperm chýba, živiny sa ukladajú priamo v embryu 

 

-  



-- listy s prilístkami 

-- zygomorfné (súmerné) kvety 

 

 

 

-  



- divoká forma: Stredomorie a 

Blízky Východ 

- Egypt (4800-4400 p.n.l), v 

stredoveku - kaše  

- konzumácia čerstvých nezrelých 

semien – až od 17. stor 

- modelový organizmus pri zrode 

genetiky (Mendel) 

 

Pisum sativum (hrach siaty) 



Phaseolus vulgaris (fazuľa obyčajná) 

- domestifikovaná osobitne v strednej 

Amerike a J Andách – dva rôzne 

genofondy 

- najstaršie nálezy v Peru 2000 p.n.l. 

- fytohemaglutinín – toxín, odstraňuje sa 

varením 

- množstvo odrôd 



Lens culinaris (šošovica jedlá) 

- pôvod z Indie, 7000 p.n.l. 

- vysoký obsah bielkovín 

- zmienky v Biblii 



Arachis hypogea (podzemnica olejná, arašidy) 

- nálezy v Peru spred 7600 r.  

- konzumácia v Európe a USA 

rozšírená až 1930e, predtým ako 

krmivo  

- po opelení sa kvetná stopka 

predlžuje, až kým sa semenník 

nedotkne zeme, plody sa vyvíjajú pod 

zemou 



 

T. pratense – ď. lúčna 

T. repens – ď. plazivá 

rod Trifolium (ďatelina) 



rad:  

Rosales 

9 čeľadí 

 

- tendencia k 

tvorbe 

hypantia 

(pohárikovitá 

kvetná čiaška) 



čeľaď: Rosaceae 

- kvety prevažne päťpočetné 

kvetnné lôžko je: 

a) zrastené so spodnou časťou kvetných obalov do hypantia 

b) ploché alebo vypuklé 



Rosa canina (ruža šípová) 

plod: plodstvo nažiek v 

zdužinatenom hypantiu 



Fragaria vesca (jahoda obyčajná) 

plod: plodstvo nažiek na zdužinatenom kvetnom lôžku 

pestovaná – F. ananassa (oktaploidná) 



 

Rubus idaeus (ostružina malinová) 

plod: plodstvo kôstkovičiek  na zdužinatenom kvetnom lôžku 



Rubus fruticosus (ostružina černicová) 

- agregátny druh rozdelený na viacero samostatných druhov  



 

Agrimonia eupatoria (repík lekársky) 

- protizápalové 

účinky 



 

Prunus spinosa (slivka trnková) 

- plod (v celom rode 

Prunus): kôstkovica 



Prunus domestica (slivka domáca) 

- z J Európy a Z Ázie 

- cez 3000 rokov kultivácie 

- hexaploid 



 

Prunus avium (čerešňa vtáčia) 

- z Blízkeho východu 

- 74 p.n.l. privezené 

rímskym generálom 

Lucullom z Cerasuntu pri 

Čiernom mori do Ríma, 

odtiaľ do Nemecka a 

Británie 



Prunus armeniaca (marhuľa) 

- z Číny, privezené do Talianska cez Arménsko a Malú Áziu pred 2000 r 



Prunus persica (broskyňa) 

- z Číny, 2000 p.n.l, rozšírenie na západ obchodnou cestou cez Perziu 

- nektarínka: recesívna alela pre chĺpky 



Malus domestica (jabloň domáca) 

- prvý domestifikovaný ovocný 

strom, v strednej Ázii 

- cez 7500 kultivarov 

- rozmnožovanie väčšinou 

vegetatívne štepením 

(extrémny heterozygot) 



 

Pyrus communis (hruška obyčajná) 

- zo stred. Ázie, pestovaná 5000 p.n.l. v Číne, spomína sa v 

Homérovej Odysee 



 

Sorbus aucuparia (jarabina vtáčia) 

- svetlomilná pionierska drevina 



rad:  

Fagales 

7 čeľadí 

- dreviny 

- striedavé listy 

- obsahujú taníny 

- väčšinou 

jednodomé s 

jednopohlavnými 

kvetmi 



Fagus sylvatica (buk lesný) 

- vetroopelivý, v cupule 

väčšinou 2 trojboké nažky 

(bukvice) 

- dominantný strom európskych 

klimaxových lesov vyšších polôh 

- do J Anglicka sa rozšíril 

pravdepodobne až 4000 p.n.l. s 

ľuďmi doby kamennej, do 

Nórska ho z Dánska priniesli 

Vikingovia  

čeľaď: Fagaceae (bukovité) 



 



- 1 nažka v cupule (žaluď) 

- žaluď na dlhej stopke 

- list na krátkej stopke 

- listová báza srdcovitá 

Quercus robur (dub letný) 



Quercus petraea (dub zimný) 

- žaluď na krátkej stopke 

- list na dlhej stopke 

- listová báza klinovitá 



Betula pendula 

(breza previsnutá) 

čeľaď: Betulaceae 



Corylus avellana (lieska obyčajná) 

- plod: oriešok v zákrove (involucrum)  

z listeňov 



8 čeľadí 

významné: 

Cucurbitaceae 

Begoniaceae 

rad:  

Cucurbitales 



Cucurbita pepo (tekvica obyčajná) 
- množstvo variet a 

kultivarov s veľkými 

morfologickými rozdielmi 

no možným vzájomným 

krížením 

- jedna z najstarších 

domestifikovaných plodín: 

Oaxaca, Mexiko – 6-8000 

p.n.l 

čeľaď: Cucurbitaceae (tekvicovité) 



Cucumis sativus (uhorka siata) 

- kultivovaná aspoň 3000 rokov, do 

Európy rozšírená Grékmi a 

Rimanmi  

- v Ríme pestovaná v skleníkoch, 

aby bola dostupná celý rok 

- spomína sa v meste Ur a 

legende o Gilgamešovi  



COM vetva 
 

Celastrales 

Oxalidales 

Malpighiales 



COM vetva 
 

- pôvod v hybridizácii predka fabidov a malvidov 



rad:  

Malpighiales 
 

36 čeľadí! 



var. Tristis - smútočná 

Salix alba (vŕba biela) 

čeľaď: Salicaceae (vŕbovité) 



var. Italica - stĺpovitý 

Populus nigra (topoľ čierny) 



 

Populus alba (topoľ biely) 



Viola odorata  

(fialka voňavá) 

- pravdepodobne 

zdomácnený druh 

-plod: tobolka  

čeľaď: Violaceae (fialkovité) 



čeľaď: Euphorbiaceae 

-- jednopohlavné kvety 

-- môžu mať redukované listy, sukulentnú stonku a prilístky premenené na 

tŕne – sukulenty v Afrike 

-- väčšinou obsahujú latex 

-- súkvetie – pre rod Euphorbia je typické cyathium 

 

-  

(Euphorbus – lekár kráľa Mauretánie v 1. stor) 



cyathium 

- zdanlivý kvet: 1 samičí kvet (redukovaný na piestik) obklopený 5 

závinkami samčích kvetov (redukovaných na tyčinky), pod ktorými 

vyrastajú nápadné listene s nektáriami   



Hevea brasiliensis (kaučukovník brazílsky) 

- zdroj kaučuku 



Manihot esculenta (maniok jedlý) 

- z J Ameriky 

- hľuzy (až 2kg) obsahujú kyselinu kyanovodíkovú, odstraňuje sa 

varením alebo sušením na hrubú múku 

Tapioka – škrob získaný z hľúz 

 

 



Euphorbia pulcherrima (prýštec najkrajší) 

- vianočná ruža, poinsettia 



Malvidy 
 



rad:  

Geraniales 

2 čeľade 

významné: 

Geraniaceae 



rad:  

Sapindales 

9 čeľadí 

významné: 

Sapindaceae 

(Rutaceae) 

- v pletivách 

éterické oleje, 

alkaloidy, 

živice a gumy 



rad:  

Sapindales 

9 čeľadí 

významné: 

Sapindaceae 

(Rutaceae) 

- v pletivách 

éterické oleje, 

alkaloidy, 

živice a gumy 



Aesculus hippocastanum (pagaštan konský) 

- pochádza z Balkánu 

- ohrozuje ho motýľ ploskáčik pagaštanový  

čeľaď: Sapindaceae (mydlovníkovité) 



Acer platanoides (javor mliečny) 



A. campestre A. platanoides A. pseudoplatanus 

j. poľný j. mliečny 
j. horský 



čeľaď Rutaceae: rod Citrus 



rad:  

Malvales 

10 čeľadí 

významné: 

Malvaceae 



- v pletivách slizové bunky 

kakao 

bavlna 

kola 

okra 

duri

an 

čeľaď: Malvaceae (slezovité) 

 



Tilia cordata (lipa malolistá) 

hrdzavé chĺpky v pazuchách žiliek 

plody tenkostenné, hladké 

alebo len slabo rebrované 

-kvitne 

začiatkom júla, 

s 5-16 kvetmi v 

súkvetí 



Gossypium (bavlník) 

- 4 domestifikované druhy nezávisle na sebe, 90 % súčasnej 

produkcie tvorí G. hirsutum 



Theobroma cacao (kakaovník pravý) 

- kauliflória – kvety priamo na stonke 

- meno znamená „pokrm bohov“ 



18 čeľadí 

významné: 

Brassicaceae 

rad:  

Brassicales 

- v pletivách 

bielkovina 

myrozín, 

glukozinoláty 



18 čeľadí 

významné: 

Brassicaceae 

rad:  

Brassicales 

- v pletivách 

bielkovina 

myrozín, 

glukozinoláty 



čeľaď: Brassicaceae (kapustovité) 

-- byliny (zriedkavo kry alebo liany) 

-- listy striedavé 

-- kvety štvorpočetné 

 

 

-  



 

plod: suchý pukavý z 2 plodolistov s blanitou priehradkou 



b) šešuľka a) šešuľa b) pašešuľa 

rozpadavý 

plod 



Glukozinoláty – významné sekundárne metabolity v čeľadi 

Brassicaceae a príbuzných čeľadiach, obsahujúce  

- myrozínové bunky obsahuju enzým myrozináza, ktorý pri 

poškodení bunky a kontakte so vzduchom štiepi glukozynoláty 

na iné zlúčeniny s ostrou chuťou a zápachom,  

- mechanizmus na ochranu proti škodcom a bylinožravcom 

- zodpovedné za chuť mnohých hospodársky významných 

zástupcov čeľade, ako kapusta a horčica 



7 hlavných skupín kultivarov (convarieta): 

• Acephala - kel 

• Alboglabra - čínska brokolica (kai-lan) 

• Botrytis - karfiol, „romanesco“ 

• Capitata – hlávková kapusta,  

• Gemmifera – ružičkový kel 

• Gongylodes – kaleráb  

• Italica – brokolica   

Brassica oleracea (kapusta obyčajná) 



Brassica 

oleracea 



capitata 

(hlávková) 

botrytis 

(karfiol) 

acephala 

(kel) 

gemmifera 

(ružičkový 

kel) 

gongylodes 

(kaleráb) 

italica 

(brokolica) 

meristé

m 

listy 

jedlé časti:  

stonkov

á hľuza 

kvetné 

púčiky 

púčiky 

listy 



Capsella bursa-pastoris (kapsička pastierska) 

- zdomácnený 

druh 



Superasteridy 



rad: Santalales 

7 čeľadí 

významné: 

Santalaceae 

Loranthaceae 

Viscum album (imelo biele) 



rad:  

Caryophyllales 

38 čeľadí 

- sesterský rad asteridov 

- plastidy sitkovíc obsahujú 

bielkoviny (u ostatných 

rastlín škrob)  

- betalaíny – žlté a 

červené pigmenty 



čeľaď: Polygonaceae (stavikrvovité) 

- listy striedavé, z prílistkov vzniká rúrka – 

ochrea 

- nódy na stonke sú často nafúknuté a tvoria 

kolienka 

- okvetie často zostáva na plode a jeho 

vnútorné lístky sa zväčšia a obaľujú nažku 

alebo oriešok ako krovky (Rumex) 

 

 

 

 

(gr. „poly“ – mnoho + „goni“ – kĺby, kolená) 



Polygonum aviculare (stavikrv vtáčí) 

- zdomácnený druh, znáša 

chudobnú pôdu a zošľapávanie 



Fallopia japonica (pohánkovec japonský) 

- invázny druh 



Fagopyrum esculentum (pohánka jedlá) 

- pseudocereália 



čeľaď: Droseraceae (rosičkovité) 

- mäsožravé byliny 

- listy v tvare pascí alebo s lepkavými trichómami 

- kozmopolitne rozšírené, často vo vlhkých oblastiach 

- sesterská skupina ďalšej mäsožravej čeľade Nepenthaceae 

(krčiažnikovité) 

 

 

 

 

 

 

(gr. „droseros“ – orosený) 



 

Drosera rotundifolia (rosička okrúhlolistá) 



Beta vulgaris (repa obyčajná) 

čeľaď: Amaranthaceae (láskavcovité) 



 

Spinacia oleracea (špenát siaty) 



čeľaď: Caryophyllaceae (silenkovité) 

- byliny 

- plod – mnohosemenné tobolky pukajúce zubmi, menej nažky 

- častý obsah saponínov a alkaloidov 

- zmenšovanie počtu plodolistov (viditeľné podľa počtu blizien):  

- G (5) Cerastium 

- G (3) Silene, Stellaria 

- G (2) Dianthus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cerastium – G(5) 

Stellaria – G(3) 

Dianthus – G(2) 



 

Stellaria media (hviezdica prostredná) 

- zdomácnený burinný druh 



čeľaď: Cactaceae (kaktusovité) 

- stonkové sukulenty s CAM metabolizmom 

- listy redukované postupne – od listov so súborom tŕňov v pazuchách 

postupná strata, až zostávajú len tŕne 

- plody obvykle bobule (príp. tobolky) 

podárium – bradavkovitá bazálna časť 

redukovaného listu  

 

areoly - bradavky z 

premenených brachyblastov s 

tŕňmi (premenené listy)  

 



redukcia listov: 



- S a J Amerika 

- v Afrike sa do podobného tvaru 

vyvinuli Euphorbiaceae 

- jediný kaktus, ktorý sa prirodzene 

vyskytuje mimo Amerík bol 

prinesený migrujúcimi vtákmi 

rozšírenie: 


