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Užitečné odkazy 
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stažení“ – prezentace z PK 
http://katedry.czu.cz/kbfr/soubory-ke-stazeni/ 
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Krytosemenné rostliny 
Nejmladší, nejpočetnější, nejpokročilejší skupina s maximální redukcí 

gametofytu. Obvykle mají kratší vývojový cyklus. Ve SC jsou 
průvodní buňky. 

Tvorba květů, dokonalá ochrana vajíček. 
Dvojité oplození: 
Pylová zrna n ablizně vyklíčí v pylovou láčku – proroste semeníkem.- nese 

2 spermatické buňky. 
Opylení je přenos pylového zrna z tyčinky (samosprašnost – autogamie, 

cizosprašnost – alogamie). Přenos pylu na bliznu se uskuteční pomocí 
hmyzu (entomogamie) či větem (anemogamie). 

 
Pylové zrno vyklíčí v  pylovou láčku – diferenciace buňky láčkové 

(vegetativní) a 2 spermatických buněk (samčí gamety). 
1. gameta + vaječná b. – zygota – zárodek; 
2. gameta + zárodečný vak – živné pletivo (endosperm). 



LEKNÍNOVITÉ – NYMPHAEACEAE  Salisb. 

Leknín bílý (Nyphaea alba)                      Stulík malý (Nuphar pumila) 
                               Viktorie královská (Victoria amazonica) 
Oddělení: krytosemenné; Třída: nižší dvouděložné (Magnoliopsida) 



PRYSKYŘNÍKOVITÉ – RANUNCULACEAE  
Juss. 

Blatouch bahenní (Caltha palustris)              Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) 
Čemeřice černá (Helleborus niger)                Plamének vlašský (Clematis viticella) 
Oddělení: krytosemenné; Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida) 



BUKOVITÉ – FAGACEAE  Dum. 

Buk lesní (Fagus sylvatica)                 Dub letní (Quercus robur) 
 
                               Kaštanovník jedlý (Castanea sativa) 



BŘÍZOVITÉ – BETULACEAE  S. F. Gray 

Bříza bělokorá (Betula pendula)             Olše šedá (Alnus incana) 



LÍSKOVITÉ – CORYLACEAE  Mirbel 

Líska obecná (Corylus avellana)       Habr obecný(Carpinus betulus) 
                                



HVOZDÍKOVITÉ – CARYOPHYLLACEAE  Juss. 

Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)     
Ptačinec prostřední (Stellaria media) 
Silenka širolistá (Silene latifolia) 



MERLÍKOVITÉ – CHENOPODIACEAE Vent. 

Lebeda hrálovitá – Atriplex prostrata 
Řepa obecná –  Beta vulgaris skupina vulgaris 
Merlík bílý – Chenopodium album 



VRBOVITÉ – SALICACEAE  Mirbel 

Vrba křehká (Salix fragilis)              Topol černý (Populus nigra) 



BRUKVOVITÉ – BRASSICACEAE  Burnett 

Penízek rolní (Thlaspi arvense)                 
Barborka obecná (Barbarea  vulgaris) 
Řepka olejka (Brassica napus  subsp. napus) 



RŮŽOVITÉ – ROSACEAE  Juss. 

Tavolník (Spireaa sp.)           Slivoň švestka (Prunus domestica) 
Hrušeň obecná (Pyrus communis)   Růže šípková (Rosa canina) 



BOBOVITÉ – FABACEAE  Lindl. 

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)                       
Jetel plazivý (Trifolium repens) 
Hrách setý (Pisum sativum) 



MIŘÍKOVITÉ – APIACEAE Lindl. 

Máčka ladní (Eryngium campestre) 
Mrkev obecná (Daucus carota) 
Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) 
 
 



BRUTNÁKOVITÉ – BORAGINACEAE  Juss. 

Brutnák lékařský (Borrago officinalis)                       
Kostival lékařský (Symphytum officinalis ) 
Pomněnka rolní (Myosotis arvensis) 



LILKOVITÉ – SOLANACEAE Juss. 

Kustovnice cizí  (Lycium barbarum) 
Lilek brambor (Solanum tuberosum) 
Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)  



KRTIČNÍKOVITÉ – SCROPHULARIACEAE  
Juss. 

Divizna (Verbascum sp.) 
Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 
Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) 



HLUCHAVKOVITÉ – LAMIACEAE  Lindl. 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Hluchavka bílá (Lamium album) 
Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 



HVĚZDNICOVITÉ – ASTERACEAE Martinov 

Heřmánek pravý (Matricaria recutita)  
                              Podběl obecný (Tussilago farfara) 
Pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia) 
                                        Locika vytrvalá (Lactuca perennis) 
 



ROZDÍLY MEZI ROSTLINAMI 
DVOUDĚLOŽNÝMI A JEDNODĚLOŽNÝMI 



ROZDÍLY MEZI ROSTLINAMI 
DVOUDĚLOŽNÝMI A JEDNODĚLOŽNÝMI 



LILIOVITÉ – LILIACEAE  Juss. 

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), Chřest lékařský (Asparagus 
officinalis), konvalinka vonná (Convallaria majalis),  Hyacint 
východní (Hyacinthus orientalis), Česnek medvědí (Allium 
ursinum), Lilie zlatohlavá  (Lilium martagon) 



VSTAVAČOVITÉ – ORCHIDACEAE Juss 

Vstavač vojenský (Orchis militaris) 
Tořič (Ophrys sp.)  
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) 



ŠÁCHOROVITÉ – CYPERACEAE Juss. 

Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 
 Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) 
Ostřice obecná (Carex nigra) 



LIPNICOVITÉ – POACEAE Barnhart. 

1. – 7.   Pšenice setá 
(Triticum aestivum) 

8. – 12.  Ječmen obecný 
(Hordeum vulgare) 

13. – 16. Žito seté (Secale 
cereale) 

17. -  20. Oves setý 
(Avena sativa) 



LIPNICOVITÉ – POACEAE Barnhart. 

1. Trojštět žlutavý 
(Trisetum flavescens) 

2. Ovsík vyvýšený 
(Arrhenatherum elatius) 

3. Chrastice rákosovitá 
         (Phalaris arundinacea) 
4. Srha laločnatá (Dactylis 

glomerata) 



Voda  - funkce, vlastnosti, význam 
 

Vlastnosti vody 
 

Měrné teplo 
Teplo vypařování 
Hustota 
Volná voda 
Vázaná voda 
Mobilní voda 
Dipólový moment 
Vodíkový můstek 

 
 



VODNÍ REŽIM ROSTLIN 

VODNÍ POTENCIÁL – vyjadřuje rozdíly 
mezi chemickým potenciálem vody v 
systému a volné čisté vody při stejné 
teplotě a atmosférickém tlaku. Má vždy 
zápornou hodnotu a udává se v Pa nebo 
MPa. 

 



VODNÍ REŽIM ROSTLIN 

OSMOTICKÝ POTENCIÁL – roven tlaku, 
kterým by molekuly rozpuštěné látky 
tlačily na stěny uzavřeného prostoru, za 
dané teploty v plynném stavu. 



VODNÍ REŽIM ROSTLIN 

TLAKOVÝ POTENCIÁL – vyjadřuje 
napětí buněčné stěny, tzv. turge-scenci, 
vznikající v důsledku osmotického přijmu 
vody buňkou.  

   Jeho hodnoty jsou kladné. Označuje se 
jako TURGOR. 



VODNÍ REŽIM ROSTLIN 

MATRIČNÍ POTENCIÁL – vyjadřuje pokles 
chemického potenciálu vody vázané na 
struktury cytoplazmy a buněčné stěny –
působením rozhraní – matrice. 

V buňce má zápornou hodnotu. 



Vodní potenciál 



Vodní potenciál 

Höflerův diagram vztahu hodnoty vodního potenciálu k relativnímu 
objemu buňky. 



Fyzikální jevy v buňce 



Osmotické změny 

Osmotické změny – plazmolýza (hraniční, křečová), 
                              - deplazmolýza (plazmoptýza) 
 
 



Transportní cesty 



Příjem vody 



Kořenový vztlak 



Výdej vody rostlinou 



Rozdělení rostlin 

HYDATOFYTA

XEROFYTA

MEZOFYTA

HYGROFYTA

AEROFYTA

ROSTLINY



Rostliny hydrolabilní 



Rostliny hydrostabilní 



Rozdělení prvků 



Průměrné obsahy popelovin 



Rozdělení hnojiv 



Ekologické rozdělení rostlin 



Heterotrofní výživa 



Látkový a energetický metabolismus rostlin 



Fotosyntéza 



Světelná fáze fotosyntézy 



Temnostní fáze fotosyntézy 



Spektrální složení světla 



Fotosyntetická barviva 



Z – schéma fotosyntézy 



Temnostní fáze fotosyntézy 



Faktory 



Ekologické rozdělení rostlin 



Dýchání rostlin 



Respirační kvocient 



Dýchání  



Dýchání  



Dýchací řetězec  



Kvašení  



Faktory 



Fáze růstu 



Rozdělení regulátorů růstu 



Místa vzniku a distribuce fytohormonů 



Periodicita růstu 



Celistvost rostlin 



Regenerace  



Korelace  



Kritéria vývoje a vývojové fáze 



Dormance  



Dormance  



Klíčení  



Životní cyklus 



Fotoperiodismus  



Rozdělení rostlin 



Jarovizace  



Pohyby rostlin 



Fyzikální pohyby  



Pohyby vitální 



Pohyby vitální 



Rozmnožování rostlin 



Ekologie  



Vegetační zóny Země 



Vegetační stupně ČR 



Ochrana přírody a krajiny v ČR 
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