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PREDHOVOR 

Posledných 15 rokov prinieslo v systematike rastlín zásadné zmeny. Došlo 

k nim vďaka rozvoju molekulárnej biológie, ako aj pozorovacích a analytických 

techník, čo prinieslo nesmierny nárast množstva morfologických a moleku-

lárnych dát z rastlín, ako aj čoraz širšiu aplikáciu kladistických metód pri 

spracovaní takýchto dát. Na jednej strane pri tom nastal čas na syntézu 

získaných poznatkov, na druhej strane sú tieto nedostatočné na vyriešenie 

určitých problémov. 

Takto začínal predhovor prvého vydania tohto textu, ktorý vyšiel v roku 

2003 ako skriptá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Záujem o neho 

však prejavili vyučujúci aj študenti z rôznych končín Slovenska a Českej repu-

bliky, takže do jedného roka bol celý náklad vypredaný. To bolo veľkou moti-

váciou pre vydanie druhého, prepracovaného a doplneného vydania. Naďalej je 

určený pre teoretickú časť základného (bakalárskeho) kurzu rastlinnej systema-

tiky, na ktorý majú nadväzovať cvičenia a botanické exkurzie v teréne. V nie-

ktorých momentoch prináša aj informácie nad uvedený rámec s cieľom umožniť 

vážnejším záujemcom o botaniku zorientovať sa pri štúdiu inej, detailnejšej 

literatúry. 

Tu použitý systém vychádza z rozsiahlejšej syntézy dát skupiny botanikov, 

ktorá si dala meno „Angiosperm Phylogeny Group II“ (v skratke APG II) a pu-

blikovala kompaktný prehľad systému krytosemenných rastlín (APG 2003). 

Okrem rozsiahlejšej časopiseckej literatúry boli významným zdrojom hodnot-

ných informácií dve vydania americkej učebnice vydané v posledných rokoch 

(JUDD et al. 1999, 2002) a vedecký prehľad fylogenézy a evolúcie krytosemen-

ných rastlín (SOLTIS et al. 2005). V texte sa upustilo od prísneho systému 

hierarchických úrovní a zväčša sa uplatňujú (po úroveň radu) predovšetkým ne-

formálne, prevažne monofyletické skupiny, charakterizované hlavne evoluč-

nými udalosťami, ktoré viedli ku ich vyčleneniu a ďalšiemu rozvoju. Text je 

typograficky rozdelený na časti základné a časti petitové, slúžiace ako 

doplnkové informácie predovšetkým pre študentov s hlbším záujmom o proble-

matiku. Výber druhov (zástupcov) príslušných čeľadí je zameraný predo-

všetkým na slovenskú flóru a je relatívne stručný – podrobnejšie údaje sú 

pomerne dobre dostupné v širokom spektre vedeckej aj populárnej literatúry, 

prípadne na internete. Učebný text je doplnený prílohami, ktoré umožňujú 

skúsenejšiemu čitateľovi analyzovať zmeny v použitom fylogenetickom systé-

me oproti spomínaným tradičným prístupom z druhej polovice 20. storočia. 

Druhým doplnkom je obrázkový kompaktný disk, ktorý je pri iných podobných 
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učebniciach už takmer štandardnou prílohou a ilustruje či dopĺňa niektoré infor-

mácie z textu.  

Moje poďakovanie za pomoc rôzneho charakteru pri príprave tejto učebnice 

patrí viacerým ľuďom, medzi nimi môjmu niekdajšiemu školiteľovi (PhD.), 

doc. RNDr. Lubomírovi Hroudovi, CSc., z Katedry botaniky Prírodovedeckej 

fakulty Karlovej univerzity v Prahe a RNDr. Judite Kochjarovej, CSc. z Bota-

nickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici za to, že zrecenzovali nielen 

prvé, ale aj toto druhé vydanie tohto textu. RNDr. Oľge Erdelskej, DrSc. ďaku-

jem za návrh riešenia niektorých terminologických problémov. Za prípravu CD 

prílohy patrí vďaka predovšetkým autorovi väčšiny fotografií, Mgr. Robertovi 

Šuvadovi a Mgr. Ľubošovi Majeskému, ktorý pripravil  výslednú podobu CD. 

RNDr. Adriane Eliašovej, PhD. ďakujem za nakreslenie obrázku životného 

cyklu nahosemenných rastlín. Za pripomienky ďakujem aj mojej manželke, 

RNDr. Lenke Mártonfiovej z Botanickej záhrady UPJŠ; synovi Paľkovi a dcére 

Anežke ďakujem tiež za trpezlivosť v čase, keď som im blokoval náš domáci 

počítač a internet kvôli príprave tohto textu. 

 

 

 

1. decembra 2005      Pavol Mártonfi 



 9 

 

SYSTEMATIKA RASTLÍN V HISTÓRII A V SÚČASNOSTI 

Od staroveku po LINNÉHO 

Ľudstvo využíva rastliny od nepamäti, od svojho úsvitu hlavne ako potravu 

a neskoršie, s rozvojom ďalších ľudských aktivít aj na technické účely – či ako 

zdroj paliva, stavebného materiálu, vlákien pre textil, využíva liečivé účinky 

látok obsiahnutých v rastlinách, používa rastliny na ozdobné účely, náboženské 

obrady, atď. Pri praktickom využívaní rastlín je významnou potrebou rozlišova-

nie rastlín a ich pomenovanie. Prvé mená rastlín sa objavili v dávnej minulosti 

a sú spojené s najstaršími civilizáciami. Prvé systémy rastlín vznikli v nadväz-

nosti na proces pomenovania rastlín. Pôvod vedeckých mien rastlín je niekedy 

nerozlúštiteľný, ale často tu nachádzame prvky, ktoré naznačujú, že korene 

týchto názvov siahajú do dôb starovekého Grécka a Ríma.  

Prvými názvami rastlín, z ktorých vieme príslušné rastliny aj identifikovať, 

sú mená uvedené v  HOMÉROVÝCH eposoch z 8. storočia pred naším letopočtom. 

Napríklad elaia je oliva (Olea sativa), kypreion to biblion je Cyperus papyrus, 

hyakinthos bol pôvodne šafran (Crocus), dnes hyacint a podobne. Z 5. až 4. 

storočia pred naším letopočtom sú známe diela napísané HIPPOKRATOM, ktorý 

uvádzal vo svojich 70–80 lekárskych prácach asi 230 rastlín. Z ARISTOTE-

LOVÝCH (384–320 p.n.l.) prepisov starších lekárskych kníh sa botaniky dotýkajú 

dva zväzky Peri fytón biblia, z jeho vlastných prác sa nič nezachovalo. Žiakom 

ARISTOTELOVÝM bol THEOPHRASTOS (371–286 p.n.l.), nazývaný aj „otec 

botaniky“, ktorý napísal  10 kníh o rastlinách (Peri fytón historian biblian X) 

a 8 kníh o vlastnostiach rastlín (Fytinon aition biblia VIII), v ktorých menuje 

600 rastlín a uvádza ich významné znaky. Rozdelil rastliny na stromy, kry, 

polokry a byliny. Tieto skupiny delil na ďalšie podskupiny. Napríklad byliny 

rozlišoval na jednoročné, dvojročné a trváce. Všímal si aj ďalšie znaky rastlín, 

ako napríklad typ semenníka, počet korunných lupienkov, atď. Je zaujímavé, že 

vyčlenil napr. skupinu rastlín, ktoré dnes zaraďujeme do Apiaceae (Umbelli-

ferae). Poznatky Grékov a helénska kultúra vôbec sa neskôr šírili do Ríma. Tu 

pôsobil napr. PEDACIUS DIOSKORIDES (1. stor. n.l.), Grék z Malej Ázie, ktorého 

knihy znamenali vyvrcholenie gréckej botanickej vedy, ale už na pôde Ríma. Na 

DIOSKORIDA nadviazal CLAUDIOS GALENOS (131–200 n.l.). V období klasického 

Ríma bol najvýznamnejším učencom GAIUS PLINIUS SECUNDUS (23–79 n.l.), 

ktorý zahynul pri pozorovaní výbuchu Vezuvu. Napísal dielo Historia naturalis, 

ktoré má 37 kníh a zachovalo sa v asi 200 opisoch. Opisuje v ňom rastliny 

a rastlinné lieky tak, ako ich poznali rímski lekári a poľnohospodári v 1. storočí 

nášho letopočtu.V stredoveku došlo v botanickej vede len ku veľmi malému 

pokroku. Prvou známou ženou, ktorá sa okrem iných činností venovala aj 
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botanike a zostavila zoznam liečivých rastlín, bola abatiša HILDEGARDA z Bin-

genu (1098–1180 alebo 1179), inak autorka rozsiahleho diela vizionárskeho 

charakteru. V 13. storočí ALBERTUS MAGNUS (1193–1280) rozlíšil jednoklíč-

nolistové a dvojklíčnolistové rastliny. OTTO BRUNFELS (1464–1534) napísal 

Herbarium vivae eicones, rozlišoval kvitnúce a nekvitnúce rastliny. Spracoval aj 

synonymiku rastlinných mien starých autorov a doplnil ich opisy.  

Z významných autorov a ich diel zo 16. a 17. storočia spomeňme Herba-

rium, ktoré napísal PETRUS ANDREA MATTHIOLUS (1500–1577) a výsledok 40-

ročnej práce CASPARA BAUHINA (1560–1624), dielo Pinax theatri botanici 

vydané v roku 1623. Ďalšie rozširovanie a prehlbovanie poznatkov je spojené 

s veľmi obsiahlou prácou JOHNA RAYA (1628–1705), ktorú nazval Historia 

plantarum. Rastliny tu rozdelil na skupinu Imperfectae (riasy, huby, machoras-

ty, cievnaté výtrusné rastliny) a Perfectae (semenné rastliny). Druhú skupinu 

pritom rozlišoval na Dicotyledones (dvojklíčnolistové) s 19 a Monocotyledones 

(jednoklíčnolistové) s 3 triedami. Zatriedil do systému asi 18 000 rastlín. 

Celkovo možno skonštatovať, že ani v 17. storočí sa nepodarilo vytvoriť umelý 

alebo prirodzený systém, ktorý by mal praktické využitie. Mená rastlín boli ako 

jednoslovné, tak aj viacslovné.  

Až v polovici 18. storočia sa vo 

vedeckom svete objavuje CARL LINNÉ 

(1707–1778), slávny švédsky lekár, 

cestovateľ, prírodovedec a filozof. Pre-

študoval veľké množstvo tak botanic-

kých ako i zoologických kníh, pozoroval 

alebo dokonca experimentoval s rastli-

nami v prírode a v kultúre a vyzbrojený 

veľkou trpezlivosťou zhrnul všetky zna-

losti botaniky od najstarších dôb až do 

polovice 18. storočia. Vytvoril botanický 

systém, ktorého základnými rozlišo-

vacími znakmi boli počty tyčiniek 

a vlastnosti piestikov (Tab. 1). Na zákla-

de počtu, tvaru a usporiadania tyčiniek 

v kvete rozdelil rastliny do 23 tried a pre 

nekvitnúce rastliny vytvoril poslednú, 

24. triedu. LINNÉHO triedy sa ďalej delili na rady, ktoré zahŕňali rody, druhy 

a variety. Pojem čeľaď ešte nepoužíval. Sústava to však bola umelá a neodrážala 

prirodzený vzťah medzi rastlinami. Umožňovala ale zaradiť do nej neznáme 

druhy a prípadne aj určiť tam opísané druhy. LINNÉHO podstatný význam však 

spočíva v zavedení tzv. binomickej nomenklatúry (dvojslovného pomenovania 

druhov – napr. Viola arvensis – fialka roľná). Jej základom sú staroveké grécke 

a latinské mená. Predlinnéovskí botanici používali na označenie rastlín viacslov-

né pomenovania, ktoré boli tzv. frázami – opisnými menami. LINNÉ nahradil 

Obr. 1. CARL LINNÉ. 
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tieto frázy jedno až dvojslovným 

epitetom, tzv. nomen triviale. Naj-

významnejšie encyklopedické prá-

ce LINNÉHO sú Species plantarum 

(1753) a Genera plantarum (1754). 

V podobe svojich rozsiahlych zbie-

rok zanechal LINNÉ obrovské 

kultúrne dedičstvo. V roku 1784 

kúpil od Linného vdovy prevažnú 

časť prírodovedeckých zbierok, 

obsahujúcich okrem iného 19 000 

lisovaných rastlín a knižnicu, ako 

aj 3000 listov z korešpondencie, 

Angličan Sir JAMES EDWARD 

SMITH. Od neho potom prešli cen-

né materiály do vlastníctva Lin-

nean Society of London, založenej 

r. 1788 v Londýne.

Obr. 2. Titulný list diela Species 
Plantarum 

Prístupy ku biologickej klasifikácii v období po LINNÉM 

LINNÉM  vyvrcholil jeden zo smerov v prístupoch ku klasifikácii rastlín, išlo 

o umelé systémy, to jest také, ktoré zdôrazňujú jeden alebo viacero znakov na

rastlinách a na týchto znakoch je postavená celá konštrukcia príslušného

systému. V histórii však vznikali rôzne snahy o klasifikáciu, ktorá by lepšie

odrážala reálny stav vecí.

Autori prirodzených systémov sa snažili vystihnúť viac znakov v rôznych 

skupinách rastlín – znaky však vyberali dodatočne na základe ich hodnoty 

(v umelých sú znaky vyberané bez ohľadu na ich systematickú hodnotu). 

Rozlišujeme monotetické (blízke umelým, 1 znak ako hlavný) a polytetické 

systémy (viac znakov súčasne). Najvýznamnejším predstaviteľom tohto smeru 

v polinnéovskom období bol AUGUST PYRAMUS DE CANDOLLE (1778–1841),

Švajčiar, ktorý rozdelil rastliny na dve hlavné skupiny: „Vasculares“ a „Cellu-

lares“. Pri ich klasifikácii sa snažil priradiť rovnakú váhu rôznym znakom, 

prinajmenšom pre príbuzné skupiny rastlín. 
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Tab. 1. LINNÉHO systém rastlín s príkladmi rodov zaradených do tried. 
 

Tr. Názov triedy Počet, vlastnosti tyčiniek Príklady 

1. Monandria 1 tyčinka  Salicornia, Corispermum, 
Callitriche 

2. Diandria 2 voľné tyčinky  Syringa, Jasminum, Fraxinus 

3. Triandria 3 voľné tyčinky napr. Poaceae, Juncaceae a i. 

4. Tetrandria 4 voľné tyčinky veľa, napr. Galium 

5. Pentandria 5 voľných tyčiniek veľa, napr. Apiaceae 

6. Hexandria 6 voľných tyčiniek veľa z jednoklíčnolistových, napr. 
Lilium 

7. Heptandria 7 voľných tyčiniek málo, Trientalis, Aesculus 

8. Octandria 8 voľných tyčiniek Epilobium, Vaccinium, Oenothera, 
Daphne a i. 

9. Enneandria 9 voľných tyčiniek málo, napr. Rheum, Butomus 

10. Decandria 10 voľných tyčiniek viac, napr. Caryophyllaceae 

11. Dodecandria 12 až 19 voľných tyčiniek Lythrum, Reseda, Euphorbia 

12. Icosandria nie pevný počet, 
najčastejšie 20 tyčiniek 

Prunus, Crataegus, Rosa a i. 

13. Polyandria Mnoho tyčiniek veľa, napr. Ranunculus 

14. Didynamia 4 tyčinky, z toho 2 dlhšie,  
2 kratšie 

Lamiaceae a i. 

15. Tetradynamia 6 tyčiniek, 2 vonkajšie 
krátke, 4 vnútorné dlhšie 

Brassicaceae 

16. Monadelphia tyčinky zrastené nitkami  
do 1 zväzočku 

Pelargonium, Geranium a i. 

17. Diadelphia tyčinky zrastené nitkami  
do 2 zväzočkov 

Fabaceae a i. 

18. Polyadelphia tyčinky zrastené nitkami  
do 3 a viacerých zväzočkov 

Citrus, Hypericum 

19. Syngenesia tyčinky zrastené peľnicami Asteraceae 

20. Gynandria tyčinky zrastené s čnelkou 
a bliznou 

Orchidaceae, Aristolochia 

21. Monoecia jednodomé rastliny viac, napr. Alnus, Juglans, 
Corylus, Pinus, Thuja 

22. Dioecia dvojdomé rastliny viac, napr. Juniperus, Taxus, 
Humulus, Populus 

23. Polygamia rastliny s kvetmi jedno- aj 
obojpohlavnými na jednom 
jedincovi 

Fraxinus, Atriplex 

24. Cryptogamia nekvitnúce rastliny riasy, huby, machorasty, 
papraďorasty 

 

Fyletická klasifikácia maximalizuje evolučné interpretácie  pri prirodzenej 

klasifikácii, t. j. všíma si hlavne fylogenetickú príbuznosť organizmov na zákla-

de homológií a analógií. K jej predstaviteľom patrí mnoho autorov 19. a 20. sto-

ročia (pozri tab. 2). Najprepracovanejšie systémy vytvorili ARTHUR CRONQUIST 

(1919–1992) a ARMEN TACHTADŽJAN (1910–). Systémy niektorého z týchto 

autorov sa až do súčasnosti najčastejšie vyučujú na univerzitách vo svete aj na 

Slovensku a sú v zjednodušenej forme použité napr. aj v učebniciach pre stredné 

školy. Prehľad týchto dvoch systémov je uvedený v prílohe (str. 194–198). 
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Fenetická klasifikácia na jednej strane zamieta evolučné interpretácie 

(často na základe subjektívneho názoru), ale súčasne sa snaží zvýšiť objektivitu 

a opakovateľnosť klasifikácie. Ide vlastne o numerickú klasifikáciu. Francúzsky 

botanik MICHEL ADANSON (1727–1806), ktorý pôsobil od r. 1749 v Senegale 

v západnej Afrike, predbehol svoju dobu o 200 rokov. Snáď kvôli ťažkostiam 

s klasifikáciou rastlín v tomto relatívne neznámom regióne vytvoril vlastný 

pôvodný systém klasifikácie. Kniha Familles de Plantes (1763), v ktorej ako 

prvý zaviedol pojem „čeľaď“ obsahovala 65 rôznych klasifikácií na základe 

jednotlivých znakov (napr. typ placentácie, typ súkvetia, atď). Skupiny rodov 

a čeľadí boli utvorené na princípe prítomnosti podobných znakových stavov 

v každom zo systémov. Podobné prístupy boli znovuoživené až prácami 

SNEATHA a SOKALA (1963, 1973) pod názvom „numerická taxonómia“. O čo 

v nej ide? 1. Zostaví sa matica znakových stavov pre jednotlivé objekty (čo 

najviac znakov a čo najviac objektov). 2. Pomocou matematických metód mno-

horozmernej analýzy (prakticky vždy s pomocou počítača) sa určia skupiny 

podobných objektov – výsledkom je tzv. dendrogram (strom podobnosti študo-

vaných objektov). Ako sa ukázalo v neskoršom období, tento prístup možno 

najlepšie aplikovať na úrovni populácií, druhov a vnútrodruhových taxónov 

(kde prináša veľmi zaujímavé výsledky), vzhľadom na výskyt analogických 

znakov pri rastlinách však nedokáže dobre interpretovať vzťahy medzi vyššími 

taxónmi (čeľaďami, radmi, atď.) 

Kladistická klasifikácia (fylogenetický prístup) je determináciou 

„branching patterns of evolution“ – „vetiev evolúcie“. Narába s úplne novým 

pojmovým aparátom. Náčrt základných pojmov a myšlienok kladistiky uvedie-

me v podkapitolke Fylogenetický prístup k systematike rastlín. Základné my-

šlienky tohoto prístupu definoval entomológ WILLI EMIL HANS HENNIG (1913–

1976), neskôr boli mnohými autormi rozpracované a v posledných dvadsiatich 

rokoch predstavujú hlavný nástroj na vyhodnocovanie fylogenetickej prí-

buznosti rastlín na základe morfologických a molekulárnych dát. Zhrnutím 

veľkého množstva čiastkových výsledkov kladistických analýz sa predstavila 

skupina botanikov, ktorá sa označila „Angiosperm Phylogeny Group“ (APG) 

a v roku 1998 publikovala v časopise Annals of the Missouri Botanical Garden 

nový systém, založený práve na kladistických analýzach, upravenú verziu 

systému pod označením APG II v roku 2003 v časopise Botanical Journal of 

Linnean Society. Z neho vychádzajú aj najnovšie učebnice systematiky (1999, 

2002) amerických autorov WALTERA S. JUDDA, CHRISTOPHERA S. CAMPBELLA, 

ELIZABETHY A. KELLOGOVEJ, PETRA F. STEVENSA a (2. vyd.) MICHAELA J. 

DONOGHUEHO, ako aj učebnica MICHAELA G. SIMPSONA z roku 2006 (presné 

citácie pozri v Zozname literatúry). Fylogenetický prístup je použitý aj v tomto 

texte.  
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Tab. 2. Prehľad najvýznamnejších osobností hlavných prístupov ku bota-
nickej klasifikácii (za menom sú uvedené roky publikácie autorových diel) 

Umelé systémy: THEOPHRASTUS, c. 300 p.n.l. — „Herbalisti“ 1470-1670 — 
TOURNEFORT 1694 — LINNAEUS 1753 — 

Prirodzené systémy: BAUHIN 1623 — RAY 1686-1704 — JUSSIEU 1789 — 
CANDOLLE 1824-1873 — BENTHAM & HOOKER 1862-1883 — 

Fyletické systémy: EICHLER 1883 — ENGLER & PRANTL 1887-1915 — BESSEY 
1915 — HUTCHINSON 1926, 1934, 1969 —THORNE 1968, 1976, 1973 — DAHLGREN 
1975, 1980, 1983 — CRONQUIST 1968, 1981, 1983 — TACHTADŽJAN 1969, 1980, 
1986, 1987, 1998 — 

Fenetické prístupy: ADANSON 1763 — (SOKAL & SNEATH 1963, 1973, princípy, nie 
botanický systém) — 

Kladistické prístupy: (HENNIG 1966, princípy, nie botanický systém) — 
„Angiosperm Phylogeny Group - APG“ 1998 & APG II 2003 — JUDD et al. 1999, 
2002 — SIMPSON 2006 — 

 

Významné medzníky histórie slovenskej botaniky 

Najstaršími známymi historickými prameňmi, vypovedajúcimi o slovenskej 

flóre, sú dekréty o hospodárskej úprave lesov z 13. storočia. Autorom prvého 

opisu liečivých rastlín, ktorý vyšiel v Uhorsku prvýkrát tlačou v roku 1591, bol 

LUKÁŠ PEECHI z Pečovskej Novej Vsi, ktorý pôsobil v Trnave (zomrel v roku 

1604 alebo 1605). Dielo vyšlo v maďarčine (preklad názvu: Kresťanským pan-

nám úctivý veniec alebo duševná trávna záhrada) a opisuje 20 rastlín, napr. 

fialku trojfarebnú, prvosienku jarnú, sedmokrásku obyčajnú a ďalšie druhy. 

O územie Slovenska sa zaujímali mnohí učenci z iných krajín. Holanďan 

CAROLUS CLUSIUS (1526–1609) navštevoval aj územie Slovenska a v roku 1583 

vydal dielo Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam... (Opis niektorých zried-

kavejších rastlín Panónie...), v ktorom uvádza aj rastliny z okolia Bratislavy. 

Polyhistor MATEJ BEL (1684–1749), rodák z Očovej, pôsobiaci hlavne v Brati-

slave, sa venoval vo svojich dielach aj výskytu rastlín na Slovensku. Z mnohých 

ďalších mien spomeňme napr. ŽIGMUNDA HORVÁTOVSKÉHO (1746–?), rodáka 

z Bardejova, ktorý vydal v r. 1774 prvú lokálnu flóru Uhorska venovanú okoliu 

Trnavy (Flora Tyrnaviensis) alebo ŠTEFANA LUMNITZERA (1747–1806) rodom 

z Banskej Štiavnice, ktorého najväčším botanickým dielom bola Flora Poso-

niensis (Flóra Bratislavy). Obsahuje 1294 rastlín zatriedených podľa systému 

LINNÉHO. V období osvietenstva pôsobili na Slovensku mnohí cudzinci. Ich 

príchod súvisel aj so vznikom Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v r. 1762. 

Ako profesor tu pôsobil pôvodom Holanďan NICOLAS JOSEPH JACQUIN (1727–

1817), ktorý napísal dielo Florae austriacae (Flóra Rakúska), dokončené v roku 
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1778, v ktorom uvádza aj rastliny zo Slovenska. Z rokov 1765–1771 pochádza 

u nás najstarší zachovaný herbár kamaldulského mnícha frátra CYPRIÁNA (1724 

–1775) z Červeného Kláštora v Pieninách, zahŕňajúci viac ako 300 rastlín ozna-

čených latinskými, ale aj nemeckými, goralskými a gréckymi názvami. PÁL 

KITAIBEL (1757–1817), profesor na univerzite v Budíne prispel k poznaniu flóry 

Slovenska viacerými dlhšími expedíciami po slovenských horách, odkiaľ opísal 

množstvo nových druhov rastlín. Výsledky ciest spracoval a publikoval spolu 

s grófom FRANTIŠKOM ADAMOM WALDSTEINOM-WARTENBERGOM (1759–1823) 

v diele Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae (Opisy a vyobra-

zenia zriedkavých uhorských rastlín). Slovensko navštívil aj anglický prírodo-

vedec ROBERT TOWNSON (1763–1827) a svoje botanické nálezy opísal v diele 

Travels in Hungary (Cestovanie po Uhorsku). Zmienku si zaslúži kežmarský 

rodák SAMUEL GENERISCH (1768–1844), ktorý vydal v r. 1798 Flora Scepu-

siensis Elenchus (Dôkaz flóry Spiša) a v Bratislave narodený ŠTEFAN LADISLAV 

ENDLICHER (1804-1849) s významným dielom Flora Posoniensis (Flóra Brati-

slavy), vydanom v roku 1830. Zásadný počin v dokumentácii slovenskej flóry 

urobil rodák z Revúcej, GUSTÁV REUSS (1818–1861), keď zhrnul do roku 1853 

publikované poznatky o tejto flóre 

v diele Května Slovenska. O ďalší 

výskum slovenskej flóry sa potom 

pričinili mnohí slovenskí a českí prí-

rodovedci, spomeňme aspoň niekto-

rých z nich: FRIEDRICH HASZLINSZKY 

(1818–1896), DIONÝZ ŠTÚR (1827–

1893), JOZEF ĽUDEVÍT HOLUBY 

(1836–1923), ANDREJ KMEŤ (1841–

1908), SAMUEL KUPČOK (1850–

1914), IZABELA TEXTORISOVÁ (1866–

1949), KAREL DOMIN (1882–1953), 

PAVEL SILLINGER (1905–1938), JOSEF 

DOSTÁL (1903–1999), JÁN FUTÁK 

(1914–1980). Posledne menovaný sa 

významnou mierou zaslúžil o to, že sa 

začalo s vydávaním diela Flóra Slo-

venska, ktoré postupne vychádza 

dodnes (od r. 1966, kedy vyšiel I. zvä-

zok; v r. 2002 vyšiel zatiaľ posledný 

zväzok V/4 venovaný čeľadiam Papa-

veraceae, Fumariaceae, Brassicaceae 

a Resedaceae). 

 Obr. 3. Titulný list diela Května 

Slovenska 
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Fylogenetický prístup v systematike rastlín 

Systematika je veda o diverzite organizmov – ide o vedecké štúdium diverzity 

organizmov a vzťahov medzi nimi. Klasifikácia je umiestnenie určitej entity do 

logicky organizovanej schémy vzťahov. Pre organizmy je to schéma zvyčajne 

hierarchická. Takáto schéma sa však mení s novými poznatkami. Konkrétne 

systematika rastlín zaznamenala hlavne za posledných 20 rokov veľké zmeny. 

Ako sme už spomenuli, fylogenetický prístup znamená determináciu vetiev evo-

lúcie, rekonštrukciu fylogenézy. Podobne ako pri už spomínanom fenetickom 

prístupe vytvárame určité matice znakových stavov študovaných objektov (čo 

najviac znakov a čo najviac objektov, dáta môžu byť rôzneho typu, morfolo-

gické, anatomické, chemické, ekologické, molekulárne), avšak znakové stavy tu 

nie sú kvantitatívnymi meraniami určitých znakov, ale sú to rozlíšenia primi-

tívnych znakových stavov – pleziomorfií a odvodených znakových stavov – 

apomorfií. Ako príklad uvedieme porovnanie niektorých primitívnych 

a odvodených znakových stavov pri krytosemenných rastlinách všeobecne. 

 

Primitívne     Odvodené 

Kvetných častí veľa    Kvetných častí málo 

Kvetné časti nedefinované v počte  Kvetné časti definované v počte 

Kvetné časti voľné    Kvetné časti zrastené 

Usporiadanie kvetných častí v špirále  Usporiad. kvetných častí v kruhu 

K, C, A, G prítomné    Strata niektorých kvetných častí 

Obojpohlavné kvety    Jednopohlavné kvety 

Semenník vrchný    Semenník spodný 

Kvety pravidelné    Kvety súmerné 

Čiže máme matice týchto stavov (s nulami a jednotkami, 0–pleziomorfia,  

1–apomorfia) a používame špeciálny matematický aparát na ich vyhodnotenie. 

V podstate konštruujeme rôzne možné stromy vývoja, z ktorých vyberáme 

podľa určitých logických pravidiel tie najpravdepodobnejšie. Výsledkom také-

hoto výberu je potom kladogram (obrázok znázorňujúci kladogenézu „vetiev 

evolúcie“). V súčasnosti sa široko akceptuje myšlienka, že akákoľvek (a tým 

viac kladistická) klasifikácia má jednoznačne odrážať fylogenézu, teda, že 

taxóny majú byť monofyletické (príslušný taxón zahŕňa všetkých potomkov 

spoločného predka a žiadnych iných). Základnou filozofiou fylogenetického 

prístupu je tvrdenie: „skupiny A a B sú si omnoho bližšie ako skupina C k nim“. 

Vysvetlíme si to na jednoduchom príklade s využitím plodov troch druhov: 

maliny, černice (plody sú malé kôstkovičky spojené dohromady) a višne (plod 

je tiež kôstkovica, ale jednotlivá a väčšia). Vieme uzavrieť, že „maliny a černice 

sú si navzájom bližšie ako višňa voči nim.“ Tvrdenie „sú si bližšie než“  

znamená, že maliny a černice majú bližšieho (mladšieho) spoločného predka 

než višňa a [maliny a černice]. Maliny a černice sú teda sesterské skupiny 
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(alebo najbližší príbuzní). Tento názor by nám okrem charakteristiky plodov 

potvrdili aj iné znaky, ktoré na týchto rastlinách môžeme zistiť. Jednoduchý 

kladogram, ktorý znázorňuje uvedenú situáciu by vyzeral nasledovne: 

 
spoločný predok malín a černíc 
 
      maliny 
 
      černice 
 
čas 
      višne 
 

 Obr. 4. Príklad jednoduchého kladogramu. 

Monofyletickou skupinou v tomto prípade sú maliny a černice. Zopakujme, 

že je to skupina tvorená predkom a všetkými jeho potomkami. Môžeme ju 

odlíšiť od iných skupín, pretože má charakteristické spoločné odvodené znaky 

tejto skupiny, synapomorfie. Sú to znakové stavy, ktoré vznikli pri spoločnom 

predkovi dnešnej skupiny a sú prítomné pri všetkých potomkoch tohto predka 

(hoci niekedy už v modifikovanej forme). Staršie znakové stavy, ktoré nájdeme 

v našom prípade aj pri višni, sú ancestrálnymi znakovými stavmi, sú to teda 

sympleziomorfie. Je dôležité si uvedomiť, že v priebehu času a ďalšieho vývoja 

sa odvodené znakové stavy môžu neskoršie stať ancestrálnymi.  

Dôležitými pojmami taxonómie a kladistiky sú: parafyletická skupina – 

skupina zahŕňajúca spoločného predka a niektorých, ale nie všetkých potomkov 

a polyfyletická skupina – skupina, ktorej členovia majú dvoch alebo viacerých 

predkov, ktorých potomkovia sa podobajú, ale podobnosť je výsledkom 

paralelného vývoja. Para- a polyfyletická skupina sa niekedy označujú spo-

ločným názvom nemonofyletická skupina. Prirodzene, niekedy nemáme ešte 

dostatok informácií o monofyletickosti niektorých skupín rastlín a tak vychá-

dzame len z dostupných údajov. Preto je isté, že v budúcnosti sa bude prezento-

vaná klasifikácia rastlín ešte upravovať na základe nových poznatkov. 

Na lepšie pochopenie týchto pojmov si uveďme príklad, ktorým sa ešte budeme 

zaoberať neskôr (pozri obr. 46 na str. 82). Mnoho tradične rozlíšených taxónov totiž nie je 

podľa uvedených definícií monofyletických. Jednou z takýchto skupín sú „dvojklíčno-

listové“. Táto skupina krytosemenných rastlín má znaky, ako sú dva klíčne listy, počet 

kvetných častí je násobkom čísla 5 alebo 4 (a samozrejme ďalšie), a tak môže byť ľahko 

rozlíšiteľná. Avšak nie je to monofyletická skupina. Jednoklíčnolistové rastliny, ktoré sú 

zjavne monofyletické, sú tiež potomkami spoločného predka „dvojklíčnolistových“ rastlín 

a teda sú vnútornou súčasťou skupiny „dvojklíčnolistové“. Tak „dvojklíčnolistové“ neobsa-

hujú všetkých potomkov ich spoločného predka a sú skupinou parafyletickou (kvôli tomu, 

že z hľadiska monofyletickosti skupinu „dvojklíčnolistových“ rastlín zamietame, dávame 

tento termín do úvodzoviek). 
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Obr. 5. Príklady monofyletických (a), parafyletických (b) a polyfyletických (c) 
skupín. 

 

 

Medzi „dvojklíčnolistovými“ však možno vyčleniť skupinu - pravé dvojklíčnolistové, 

ktoré už monofyletické sú a ich spoločným odvodeným znakom je trikolpátny peľ (alebo typ 

odvodený od trikolpátneho základu). Tento znak je synapomorfiou a indikuje monofyle-

tickosť tejto skupiny. Ako sme už spomenuli, synapomorfia sa v neskoršom vývoji môže 

stať sympleziomorfiou. Napríklad, pre skupinu pravých dvojklíčnolistových rastlín, ktoré 

majú zrastené korunné lupienky, je znak trikolpátny peľ už ancestrálnym znakom, teda 

pleziomorfiou. Je to preto, lebo je zdedený po spoločnom predkovi všetkých pravých dvoj-

klíčnolistových rastlín (teda ho majú aj rastliny s voľnými korunnými lupienkami) a tak 

tento znak nenaznačuje žiadne vzťahy tejto skupiny k iným skupinám. Pleziomorfická 

podobnosť nemôže poukazovať na genealogické vzťahy v študovaných skupinách, pretože 

sa vyvinula skôr ako porovnávané taxóny a len pretrváva v rôznych líniách (taxónoch). 

Niekedy je možné determinovať monofyletickosť skupiny tým, že istý znak sa ne-

vyskytuje pri iných skupinách organizmov. Napríklad, všetci zástupcovia tráv (čeľaď 

Poaceae) majú embryo, ktoré sa nepodobá na embryo žiadnych ďalších kvitnúcich rastlín. 

Na základe toho môžeme predpokladať, že embryo tráv je špecifickým odvodeným znakom 

čeľade (synapomorfiou) a indikuje, že čeľaď je monofyletická. 



 19 

Molekulárna systematika1 

Veľkým impulzom pre rozvoj systematiky sa v posledných 15 rokoch stala 

možnosť využiť dáta získané z nukleových kyselín na riešenie problémov 

v systematike. Pod termínom molekulárna systematika rozumieme využitie 

molekulárnych dát z DNA a RNA na odhaľovanie vzťahov medzi organizmami. 

Molekulárne dáta priniesli zásadné zmeny nášho pohľadu na fylogenézu 

rastlín, no nebolo to kvôli tomu, čo sa zdôrazňovalo na začiatku rozvoja mole-

kulárnych metód v systematike. Vtedy sa tvrdilo, že molekulárne dáta odhaľujú 

fylogenézu oveľa lepšie ako dáta morfologické, údajne preto, lebo odrážajú 

zmeny na úrovni génov, ktoré vraj menej podliehajú konvergencii a parale-

lizmu. Tieto rané názory sa ukázali chybné a problémy s molekulárnymi dátami 

sú takmer rovnaké ako problémy s dátami morfologickými a mikromoleku-

lárnymi. Veľký rozdiel je však v oveľa väčšom množstve dát, ktoré molekulárne 

markery poskytujú a zároveň ich interpretácia je vo všeobecnosti jednoduchšia – 

adenín je vždy adenín, ale napríklad zložený list sa môže vytvoriť pri rôznych 

rastlinách rôznymi cestami. V súčasnosti sú molekulárne dáta používané 

predovšetkým na generovanie fylogenetických hypotéz, mapovanie genetickej 

variability a štúdium expresie génov. 

V mnohých prípadoch molekulárne dáta podporili hypotézy o monofyle-

tickosti skupín, ktoré sa rozlíšili na základe dát morfologických (napr. Poaceae, 

Fabaceae, Rosaceae). Ešte dôležitejšie bolo, že molekulárne dáta viackrát 

umožnili systematikom vybrať jednu z dvoch alebo viacerých hypotéz o vzťa-

hoch medzi rastlinami alebo umiestniť do systému skupiny, ktorých vzťahy boli 

nejasné. 

 

Rastlinný genóm. 

Genóm rastlín pozostáva z troch častí, ide o jadrový, chloroplastový a mi-

tochondriový genóm. Systematika využíva údaje zo všetkých troch typov. 

Genómy organel sa dedia vo všeobecnosti len po línii jedného rodiča (zvyčajne 

maternitne pre krytosemenné rastliny, spravidla paternitne pre nahosemenné 

rastliny), jadrová časť genómu sa dedí po oboch rodičoch. Uvedené tri časti sa 

značne líšia vo veľkosti, z nich jadrová časť je najväčšia (jej veľkosť udávame 

v počte megabázových párov). Mitochondriový genóm zahŕňa niekoľko stoviek 

kilobáz DNA (200-2500 kb) a je oproti jadrovej časti relatívne malý; ale dosť 

veľký, ak ho porovnáme s mitochondriálnym genómom živočíchov (okolo 

16 kb). Chloroplastový genóm je najmenší, pri väčšine rastlín je to asi 135 až 

160 kb. 

                                                 

1
 Táto kapitola vyžaduje aspoň základné znalosti z molekulárnej biológie. 
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Obr. 6. Genetická mapa chloroplastového genómu kukurice. Označené sú 
polohy hlavných génov a oblasti obrátených repetícií. 

 

Mitochondrie a chloroplasty majú podobne ako baktérie (od ktorých sú tieto 

organely pravdepodobne odvodené) kružnicovú DNA. Poradie génov v mito-

chondriách je variabilné a gény sú oddelené veľkými oblasťami reťazcov 

nekódujúcej DNA. V mitochondriovom genóme prebieha často prestavba gé-

nov, takže v jednej bunke sa môžu vyskytovať rôzne formy tohto genómu. To 

znamená, že takýto genóm ťažko charakterizuje druh alebo skupinu druhov 

a nie je príliš užitočný pre štúdium vzťahov medzi rastlinami.  

Oproti tomu chloroplastový genóm je stabilný, tak v rámci buniek, ako aj 

v rámci druhu. Bežným znakom chloroplastového genómu je prítomnosť dvoch 

oblastí, ktoré kódujú rovnaké gény, ale sú v opačnom postavení – tieto oblasti sa 
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nazývajú obrátenými repetíciami. Medzi nimi sa nachádzajú malé a veľké úseky 

predstavujúce len jednu kópiu génu (obr. 6). Prestavba chloroplastového genó-

mu je v evolúcii dosť vzácna a môže sa využiť na odlíšenie veľkých skupín. 

Tiež získanie alebo strata génu alebo jeho intronu môže byť markerom evo-

lučných zmien. 

Poradie génov v jadrovom genóme sa tiež považuje za stabilné, prinajmen-

šom v rámci druhu a môže byť stabilné aj pre určitú skupinu druhov. Pre 

štúdium jadrového genómu má veľký význam metóda tzv. mapovania genómu. 

Frekvencia zmien v sekvenciách DNA je odlišná od frekvencie prestavby 

genómu. Chloroplastové gény akumulujú mutácie rýchlejšie ako mitochon-

driové gény rastlín. Frekvenciu zmien jadrových génov je zatiaľ ťažko hodnotiť, 

pretože je ich mnoho, zvyčajne sú prítomné v génových rodinách a sú zatiaľ 

málo preskúmané. 

 

Typy molekulárnych dát a ich analýza. 

Prakticky všetky práce z oblasti molekulárnej fylogenetiky v súčasnosti 

používajú ako molekulárne markery genómové prestavby alebo poradie sekven-

cií DNA. Tieto dáta sa získavajú viacerými molekulárnymi metódami.  

Medzi tieto metódy patrí mapovanie génov pomocou analýzy restrikčných 

miest, používané na generovanie máp jednotlivých génov alebo celých genó-

mov, ďalej sekvenovanie génov, ich častí alebo nekódujúcich oblastí, ktoré 

definuje presné poradie nukleotidov adenínu, cytozínu, guanínu a tymínu v čas-

tiach DNA. Problémom takýchto metód bola v minulosti absencia postupov 

umožňujúcich amplifikáciu špecifickej alebo náhodnej časti genómu. Rozvoj 

replikačných techník (predovšetkým PCR – polymerase chain reaction – 

polymerázovej reťazovej reakcie, pri ktorej sa DNA replikuje enzymaticky), 

umožnil systematikom (a nielen im) študovať rovnakú oblasť DNA v rôznych 

druhoch rastlín. Ďalšie metódy, ako RAPD (random amplified polymorphic 

DNA – náhodná polymerázová reťazová reakcia), či AFLP (amplified fragment 

length polymorphism – polymorfizmus dĺžky amplifikovaných fragmentov) 

umožňujú aj štúdium rastlín na populačnej a druhovej úrovni. Podrobnejší opis 

spomenutých ako aj ďalších metód by prekračoval rámec tohto textu a záujem-

cov preto odkazujeme na prednášky z genetiky a špecializované výberové 

prednášky, ako aj na špecializovanú literatúru. 

Genómová prestavba. Génové mapy chloroplastových a mitochondrio-

vých genómov prezrádzajú poradie génov v genóme. Jedným z prvých úspe-

chov molekulárnej systematiky boli výsledky práce amerických vedcov R. K. 

JANSENA a J. D. PALMERA z roku 1987, ktorí pomocou analýzy restrikčných 

miest ukázali, že takmer všetci zástupcovia čeľade Asteraceae majú rovnaké 

poradie génov vo veľkom jednokópiovom úseku chloroplastového genómu. 

Toto poradie môže byť vysvetlené ako jednoduchá inverzia DNA. Žiadne ďalšie 

krytosemenné rastliny túto inverziu nemajú. Niekoľkí zástupcovia čeľade 
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Asteraceae, ktorí tiež túto inverziu nemajú, sú členmi subtribu Barnadesiinae 

(juhoamerickej skupiny rastlín s dvojpyskovitými korunami). Tento subtribus je 

teda sesterskou skupinou všetkých ostatných astrovitých rastlín a táto skupina je 

monofyletická. Tento molekulárny dôkaz pomohol vybrať jednu z možných 

hypotéz o bazálnych skupinách v čeľadi Asteraceae, ktorú už predtým naznačo-

vala kladistická analýza morfologických dát. 

Inou možnosťou štúdia je skúmanie straty menších úsekov DNA, ako sú 

introny alebo celé gény z chloroplastového genómu. Tieto prípady boli doku-

mentované v rôznych skupinách rastlín a ukazujú, že strata toho istého intronu 

alebo génu sa mohla vyskytnúť v evolúcii rastlín viackrát, v nepríbuzných 

skupinách. 

Porovnávanie jadrového genómu viacerých rastlín viedlo tiež k pozoru-

hodným zisteniam a dôkazom. Napríklad v rode slnečnica (Helianthus) sa zisti-

lo, že druhy Helianthus annuus a Helianthus petiolaris sa líšia najmenej desiati-

mi genómovými prestavbami (3 inverzie a 7 translokácií). Genóm prírodného 

hybridu týchto druhov (hybridogénny druh Helianthus anomalus) má štruktúru, 

ktorá je výsledkom kombinácie týchto dvoch genómov, takže hybrid je čiasto-

čne reprodukčne izolovaný od oboch rodičov. Experimentálna hybridizácia 

rodičov ukázala, že potomstvo z takejto hybridizácie má podobnú chromozó-

movú štruktúru ako hybrid z prírody. 

Sekvencie DNA. Väčšina molekulárno-systematických štúdií využíva DNA 

(alebo RNA) sekvencie. Tieto sa určujú pomocou sekvenovania, teda stanovo-

vania poradia báz v DNA. Samotný postup sekvenovania zahŕňa špecifické 

enzymatické alebo chemické reakcie, ktorých výsledkom je súbor fragmentov 

DNA, ktorých dĺžka sa vzájomne líši o jediný nukleotid. Sekvencia DNA sa 

potom odčítava na elektroforetograme po elektroforetickej separácii fragmentov 

DNA v polyakrylamidovom géli. Získané dáta je potrebné vyhodnotiť, pričom 

je ale nutné poznamenať, že tieto dáta mávajú veľmi komplexný charakter. 

Štruktúru molekulárnych dát ovplyvňujú rôzne faktory. Jedným z nich sú 

rôzne rýchlosti akumulácie génových mutácií. Čiastočne to súvisí so schop-

nosťou génového produktu (RNA alebo proteínu) tolerovať zmeny a byť 

napriek nim stále funkčný. Napríklad históny vo všeobecnosti prestávajú 

fungovať, ak dôjde k zámene viacerých aminokyselín v ich primárnej štruktúre. 

Na rozdiel od nich vnútorný prepisovaný medzerník (internal transcribed spacer 

– ITS) ribozomálnej RNA pracuje stále dobre, aj keď dôjde v jeho géne 

k zámene mnohých nukleotidov (neohrozí tým funkčnosť samotného ribozómu, 

pretože sa nepodieľa na tvorbe jednotlivých typov rRNA, ktorá vytvára 

ribozómy). Tieto možnosti sa odrážajú v konečnom dôsledku na rýchlosti 

mutačných zmien: gény pre históny hromadia mutácie pomaly, zatiaľ čo gény 

pre ITS pomerne rýchlo. Tento jednoduchý príklad ukazuje na rôzne možnosti 

jednotlivých génov pri štúdiu fylogenézy. Ak sa gén mení pomaly, potom je 

možné nájsť viacero mutácií, na základe ktorých je možné rekonštruovať fylo-

genézu. Avšak pri veľmi nízkej mutačnej rýchlosti je úroveň zmien v primárnej 
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štruktúre génov blízka úrovni chýb vznikajúcich pri sekvenovaní (odhadovaná 

na 3 chyby na 10000 báz) a nie je možné robiť akékoľvek závery o fylogenéze. 

Ak gén mutuje veľmi rýchlo, akumulujú sa paralelizmy a reverzie (napr. adenín 

na určitej pozícii v géne môže byť vymenený guanínom a neskoršie guanín je 

nahradený opäť adenínom). Výsledkom je potom strata informácií užitočných 

pre vysvetlenie fylogenézy. 

Iným problémom interpretácie molekulárnych dát je možná odlišnosť 

fylogenézy génov a fylogenézy rastlinných druhov. Vo všeobecnosti možno 

očakávať, že ak druh má svoj vlastný vývoj, tak každá časť rastliny tohto druhu 

tento vývoj odráža. Z toho vyplýva, že akákoľvek fylogenéza postavená na 

ktoromkoľvek géne by mala odrážať vývoj organizmu, ktorý je nositeľom tohto 

génu. Dnes už vieme, že to nemusí byť vždy pravda. Jadrové gény môžu, ale 

nemusia mať vývoj rovnaký ako jadro a tiež chloroplastové a mitochondriové 

gény môžu a nemusia mať vývoj odlišný od jadrových génov. Tento záver 

môžeme vysloviť na základe nasledujúcich predpokladov: 1. mutácie sú náhod-

né procesy, preto vývoj jednotlivého génu sa môže odlišovať od vývoja 

ostatných génov; každý z nich sa vyvíja samostatne; 2. hybridizácia alebo 

introgresia môže preniesť istú časť DNA do odlišnej línie. Týka sa to najmä 

organel, ktorých genóm nie je naviazaný na genóm jadra; 3. polymorfizmus 

ancestrálnych druhov sa môže v dcérskych druhoch stratiť. Je to dôsledok toho, 

že fylogenéza génov je odlišná od fylogenézy druhov (obr. 7). Zdá sa, že 

v súčasnosti sa dostávame do situácie, keď budeme mať viac fylogenetických 

stromov génov pre určitú skupinu organizmov a žiadny z nich  nebude úplne 

totožný s fylogenetickým stromom druhu. Dnes poznáme viacero príkladov 

rastlín, ktoré majú z hľadiska fylogenézy „zlý“ chloroplast, pravdepodobne kvô-

li procesom introgresie v minulosti. 

 

 

Obr. 7. Porovnanie fylogenézy génov a fylogenézy druhu. Fylogenéza génov je 
vyznačená čiernou čiarou, fylogenéza druhov šedým pruhom. V ľavom strome majú 
gény rovnakú históriu ako druhy, ktoré sú ich nositeľmi. V pravom strome sa 
vyskytuje polymorfizmus v línii vedúcej k druhom B a C. Jedna z dvoch kópií génu 
je viac príbuzná génu v druhu A. Štúdium tohoto génu vedie k chybným záverom 
o fylogenéze druhov. 



24 

Molekulárne markery. 

Dobrá systematická práca vyžaduje podrobné znalosti znakov, ich variáciu 

a biologické pozadie. Pri morfologických znakoch nám takéto poznatky dávajú 

rôzne ďalšie odbory biológie, napríklad vývinová morfológia. Pri molekulár-

nych znakoch sa naša pozornosť sústreďuje na molekulárnu biológiu a štruktúru 

a funkciu jednotlivých molekúl. Každá molekula má svoju vlastnú úlohu v bun-

ke a jej stavba je závislá od tejto úlohy. Každá molekula, rovnako ako každý 

súbor morfologických znakov, má svoj vlastný vývoj a podmienenosť, minulé 

a dnešné adaptácie (na vnútrobunkové aj mimobunkové faktory) a náhodné 

zmeny. To znamená, že molekulárni systematici potrebujú a budú potrebovať 

poznať štruktúru a funkciu molekúl, ktoré študujú a zároveň poznať rastliny 

samotné. (A zároveň musia dať dobrý pozor, aby pre molekuly neprehliadli 

rastliny.) Metódy molekulárnej genetiky a biochémie sa tak stávajú dôležitým 

prvkom porozumenia evolúcie. 

Väčšina dát dostupných pre molekulárnu systematiku pochádza v súčasnosti 

z chloroplastovej DNA a jadrových génov pre ribozomálnu DNA. 

Štruktúra chloroplastovej DNA. 

Mnoho fylogenetických štúdií rastlín využíva chloroplastovú DNA. Približne od 

roku 1980 sa analyzuje prítomnosť restrikčných miest a táto analýza stále zostá-

va dobrým zdrojom informácií o vzťahoch medzi rastlinnými druhmi, ktoré sa 

vyvinuli relatívne nedávno. Pre menej príbuzné taxóny býva táto analýza ťažšie 

interpretovateľná – keďže je tam príliš veľa mutácií alebo prestavieb genómu, je 

takmer nemožné určiť, v akom poradí sa objavili. 

Veľmi užitočným nástrojom na odhaľovanie fylogenézy sa ukázal chloro-

plastový gén rbcL. Tento gén kóduje veľkú podjednotku fotosyntetického enzý-

mu ribulózo–1,5–bisfosfátkarboxylázy/oxygenázy (RuBisCO), ktorá je hlavným 

uhlíkovým akceptorom vo všetkých fotosyntetizujúcich eukaryotných orga-

nizmoch a v siniciach. Je teda medzi rastlinami takmer univerzálny (okrem 

parazitov), je dosť veľký (1428 bp), nie sú problémy so stanovením poradia jeho 

báz a ako časť chloroplastov je v bunke prítomný v mnohých kópiách. 

Génové fylogenetické stromy vytvorené na základe dát z rbcL sekvencií 

mali podstatný vplyv na náš súčasný pohľad na vzťahy medzi čeľaďami kryto-

semenných rastlín. Vzniklo mnoho nových hypotéz, ktoré sa overujú pomocou 

iných molekulárnych a morfologických znakov. Veľká pozornosť sa venovala 

práci 42-členného kolektívu autorov vedeného M. W. CHASEM, publikovanej 

v r. 1993, v ktorej sa pokúsili načrtnúť fylogenézu všetkých semenných rastlín 

použitím sekvencií rbcL génu 499 druhov. Aj keď tieto výsledky boli neskôr 

prehodnotené, predstavujú odrazový mostík pre mnoho ďalších výskumných 

projektov zameraných na molekulárnu systematiku. Výsledky potvrdili mnoho 

hypotéz, ktoré boli vytvorené na základe morfologických analýz, ale priniesli aj 

mnoho prekvapení. Potvrdená bola hypotéza o monofyletickosti podtriedy 
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Caryophyllidae (v systéme Cronquista – pozri str. 194). Naopak, nepreukázala 

sa monofyletickosť Cronquistových Rosidae a Dilleniidae a tieto podtriedy sa 

ukázali na fylogenetickom strome pomiešané (čím sa ale potvrdili podozrenia 

viacerých autorov, že ide o nemonofyletické skupiny). Bola potvrdená monofy-

letickosť viacerých čeľadí a tiež podozrenie o nemonofyletickosti čeľadí iných. 

RbcL dáta tiež pomohli vyriešiť vzťahy medzi rastlinami, ktoré neboli dovtedy 

jednoznačné, napr. zaradenie čeľade Ericaceae k podtriede Asteridae. 

Jedným z limitujúcich faktorov využitia rbcL génu ako fylogenetického 

markera je pomalosť jeho mutačných zmien. Preto nie je príliš vhodný pre 

odhaľovanie vzťahov medzi blízko príbuznými rodmi alebo v rámci nich. Ale 

iné chloroplastové gény sa na takéto ciele používajú, napr. ndhF – gén kódujúci 

F subjednotku NADP-dehydrogenázy; rpoA a rpoC2 – gény kódujúce α, resp. 

β" subjednotku RNA-polymerázy II; matK – maturázový gén v introne separu-

júci kódujúcu oblasť trnK. Keďže všetky tieto gény sú súčasťou chloroplasto-

vého genómu, dedia sa pri krytosemenných rastlinách maternitne a majú 

rovnakú históriu ako rbcL gén. AtpB, gén kódujúci β podjednotku ATP-

syntetázy sa používa na riešenie podobných problémov ako gén rbcL. Vyvíja sa 

takmer rovnako rýchlo a tak poskytuje ďalšie fylogeneticky zaujímavé dáta. 
 

Jadrové gény. 

Ribozómová RNA. Gény ribozómovej RNA sú usporiadané v tandemoch (obr. 

8) v niekoľkých stovkách až tisíckach kópií a kódujú 18S, 26S a 5,8S rRNA. 

Samostatne sa nachádzajú tandemy génov kódujúcich 5S rRNA (v niekoľkých 

tisícoch kópií), oddelené neprepisovanými medzerníkmi. Tieto repetitívne 

sekvencie podliehajú procesu, ktorý vyúsťuje do vnútornej homogenity 

v génových rodinách a nekódujúcich repetitívnych sekvenciách. Tento proces sa 

označuje horizontálna evolúcia (angl. concerted evolution, horizontal evolu-

tion, coincidental evolution). Ak sa mutácia vyskytuje v jednej kópii sekvencie, 

je vo všeobecnosti opravená tak, aby zodpovedala ostatným kópiám. Niekedy 

ale dôjde k tomu, že nezmutované kópie sú „opravené“ tak, aby sa zhodovali 

s mutovanými, takže takéto nukleotidové zmeny sa čoraz viac rozširujú. 

Znamená to, že v rámci jedného druhu sú si kópie veľmi podobné (a menej po-

dobné kópiám v inom druhu). 

 

Obr. 8. Štruktúra ribozómových génov. Medzi génom pre malú podjednotku 
(18S) a veľkú podjednotku (26S) leží menší gén (5,8S) a celá skupina génov sa 
prepisuje ako celok. Medzi týmito tromi génmi sú krátke prepisované medzerníky 
(ITS). Každá skupina troch génov je oddelená od nasledujúcej skupiny veľkým 
medzigénovým neprepisovaným medzerníkom (IGS – intergenic spacer). 
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Obr. 9. Fylogenéza podčeľade Pooideae čeľade lipnicovité (Poaceae) znázor-
nená kladogramom. Čeľadi lipnicovité sa venuje mnoho molekulárno-syste-
matických štúdií. Podčeľaď Pooideae je monofyletická, čo sa zistilo na základe 
kladistických štúdií morfológie. Nejasnými prípadmi však zostávali rod Brachy-
elytrum a tribus Stipeae, ktoré boli niekedy zaraďované do podčeľade Pooideae 
a niekedy do iných podčeľadí. V súčasnosti poznáme päť molekulárnych stromov 
podčeľade Pooideae a všetky naznačujú, že Stipeae sú líniou, ktorá sa oddelila od 
ostatných zástupcov veľmi skoro. Morfologické znaky tejto skupiny sú tak zmesou 
synapomorfií spájajúcich ich s Pooideae a sympleziomorfií, ktoré majú spoločné 
s ostatnými trávami. Dve z týchto štúdií boli založené na chloroplastovej DNA s vyu-
žitím polymorfizmu restrikčných miest (cp RFLP) a sekvencií ndhF. Ďalšie tri štúdie 
sú založené na jadrových génoch – špeciálne ITS, fytochrómu B a géne pre 
syntetázu katalyzujúcu tvorbu malto-oligosacharidu v škrobových zrnách (GBSSI). 
Všetky podporujú rovnaké umiestnenie Stipeae na kladograme. Fakt, že všetky 
dáta z jadrového aj chloroplastového genómu naznačujú rovnaké vzťahy v skupine, 
je dobrým príkladom toho, že fylogenéza génov môže úspešne odhaľovať 
fylogenézu organizmov. Uvedené dáta navyše dobre súhlasia s dátami o počte 
chromozómov v jednotlivých podskupinách. 
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Obr. 10. Fylogenéza rodu bavlník – Gossypium. Schéma bola zostavená na zá-
klade práce WENDELLA a jeho kolegov v roku 1995. Títo autori využili izozýmy, jad-
rové ITS sekvencie a analýzu restrikčných miest chloroplastového genómu. Študo-
vali tak diploidné, ako aj tetraploidné druhy rodu. Väčšina ich dát naznačuje, že 
diploidné genómy tak z Austrálie, Afriky, ako aj Ameriky sú monofyletické. Prekva-
pením bola analýza genómu amerických tetraploidov, vrátane Gossypium hirsutum, 
najdôležitejšieho druhu pre produkciu bavlny. Americké tetraploidy vznikli allopoly-
ploidizáciou genómu A a D. To znamená, že majú genóm odvodený sčasti od 
jedného afrického druhu a pritom museli vzniknúť asi pred 1-2 miliónmi rokov, dáv-
no po vzniku Atlantického oceánu. V súčasnosti nevieme spoľahlivo vysvetliť, ako 
mohlo dôjsť v tom čase k hybridizácii a génovému toku na takú veľkú vzdialenosť. 

 

Vyskytuje sa tu aj vnútrodruhová variabilita, keďže horizontálna evolúcia je 

pomalšia ako rýchlosť mutácií. Preto sa niektoré repetitívne sekvencie dajú 

použiť na hodnotenie premenlivosti vo vnútri a medzi populáciami rovnakého 

druhu. Štúdium ribozómových génov sa rozvíjalo spočiatku hlavne ako 

restrikčné mapovanie medzerníkov. Tieto oblasti, hlavne krátke repetitívne 

sekvencie, sú dosť variabilné práve vo vnútri populácií. Používajú sa pri štúdiu 

príbuzných rastlín a sú užitočné na determináciu populačnej štruktúry, hybri-

dizácie a pod. (obr. 9). 

Metódy priameho sekvenovania RNA boli vyvinuté skôr než rýchle metódy 

sekvenovania DNA. To viedlo k názorom, že 5S rRNA gén môže byť kľúčom 

k evolučnej histórii. Veľmi skoro sa však prišlo na to, že 5S rRNA gény sú 
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veľmi malé (do 120 bp) a príliš konzervatívne na to, aby vysvetľovali vzťahy 

medzi organizmami. Boli však úspešne využité pri blízko príbuzných skupi-

nách. 

Sekvencie 18S a 26S génov sú viac sľubné. Tieto gény sú veľké (okolo 

1800, resp. 3300 bp). Majú jednak oblasti, ktoré sú vysoko konzervatívne 

a pomáhajú pri stanovovaní poradia báz a jednak oblasti, ktoré sú dostatočne 

variabilné pre rozlišovanie fylogenetických skupín. Výsledky ich štúdia pomá-

hajú testovať hypotézy vyslovené na základe štúdia génu rbcL. Ukazuje sa, že 

fylogenéza oboch génov určuje pomerne rovnaké skupiny medzi krytosemen-

nými rastlinami. 

Iné jadrové gény. Molekulárna systematika rastlín pracujúca s génmi s nízkym 

počtom kópií je zatiaľ len v začiatkoch a musí riešiť rôzne metodické problémy. 

Dobrými kandidátmi pre rekonštrukciu fylogenézy sa ukazujú jadrové gény pre 

alkoholdehydrogenázu, syntetázu katalyzujúcu tvorbu malto-oligosacharidu 

v škrobových zrnách (GBSSI), fosfoglukoizomerázu (PGI), glutamín syntetázu 

a gény pre fytochrómy a pre proteíny indukovateľné teplom. Zdá sa, že veľmi 

užitočnými budú aj poznatky z nekódujúcich jadrových sekvencií s vysokým 

počtom kópií. Sú to vo všeobecnosti krátke sekvencie, ktoré majú vysokú 

frekvenciu repetícií, často na mnohých miestach v genóme. Z hľadiska prínosu 

nových informácií o genóme rastlín bude isto užitočná aj metóda tzv. odtlačkov 

(angl. fingerprint) nukleových kyselín, ktorá umožňuje zobraziť profil genómu 

konkrétneho organizmu napr. ako spektrum restrikčných fragmentov. 

 

Molekulárna biológia a jej techniky sa vyvíjajú veľmi rýchlo, takže v najbližších 

rokoch môžeme očakávať mnohé nové metodické pokroky, ktoré prinesú aj 

nové poznatky v rastlinnej systematike. A nezáleží na tom, ako silné dôkazy 

molekulárne dáta prinesú, pretože morfologické dáta zostanú pre systematiku 

stále dôležité. Otázky o pôvode druhov, mechanizmoch diverzifikácie a o klasi-

fikácii tejto diverzity vyžadujú tak pochopenie morfológie, ako aj fylogenézy, 

a ak sa podarí zrekonštruovať fylogenézu všetkých skupín rastlín, zostane stále 

otvorenou otázka procesov vzniku morfologickej diverzity rastlín a ich 

diferenciácie. 

Mená rastlín 

Ako sme načrtli v časti venovanej histórii botaniky, množstvo poznatkov 

o rastlinách neustále vzrastá. Opisovanie stoviek nových druhov, preskupovanie 

druhov, delenie a spájanie rodov, prehodnocovanie druhov a odrôd na konci 19. 

storočia smerovalo k vytvoreniu noriem pre nomenklatúru rastlín, ktoré by 

uznávali všetci botanici. Týmito normami sa neskôr stali Medzinárodné pravidlá 

botanickej nomenklatúry (International Code of Botanical Nomenclature, 
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ICBN). Posledné pravidlá boli prijaté na XVII. medzinárodnom botanickom 

kongrese v roku 2005 vo Viedni (MCNEILL et al. 2006), pripravuje sa aj  

vydanie ich slovenského prekladu (internetová verzia zatiaľ staršej slovenskej 

verzie je na stránkach http://ibot.sav.sk/SBS1/newkod/). Ďalší, v poradí XVIII. 

kongres bude v roku 2011 v Melbourne  a zrejme opäť prijme nové, upravené 

znenie pravidiel. Botanický kód je knihou, do veľkej miery pripomínajúcou 

právnickú literatúru. Sú tu určené pravidlá na pomenovávanie rastlín a na 

rozhodovanie, ktoré z mien je pre danú rastlinu platné. Hlavným cieľom ICBN 

je poskytnúť jedno správne meno pre každú taxonomickú skupinu (alebo taxón) 

v rámci stabilného systému mien. 

Pripomeňme, že od čias Linného sa používa vo vedeckom svete nomenkla-

túra binomická, vedecké mená druhov sú latinské (ak majú iný pôvod, tak sa 

za latinské formálne považujú) a pozostávajú z dvoch slov, prvým slovom je 

podstatné meno – meno rodu, do ktorého príslušný druh patrí a druhým slovom 

je prídavné meno (druhové epiteton). Napr. Thymus pulegioides – dúška vaj-

covitá. Obe slová sa píšu kurzívou, pričom rodové meno sa začína veľkým 

a druhové malým písmenom. Slovenská nomenklatúra mien akceptuje bino-

mickú nomenklatúru, ale slovenské mená sa nepíšu kurzívou a rodové mená 

začínajú malým písmenom. Platné slovenské mená domácich rastlín možno 

nájsť v diele Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska – Checklist of Vascular 

and Non-vascular Plants of Slovakia, ktoré vyšlo pod redakciou K. MARHOLDA 

a F. HINDÁKA (1998). Zoznam  je prístupný aj na internetových stránkach 

http://ibot.sav.sk/checklist/. Pre cudzokrajné rastliny sú stále platné mená 

uverejnené v diele Slovenské botanické názvoslovie (ČERVENKA 1986). Je však 

nutné podotknúť, že slovenské mená rastlín, ktoré vznikli umelo (s cieľom 

ponúknuť slovenské meno pre ďalšie použitie) sa zvyčajne nestávajú živou 

súčasťou slovenského jazykového fondu. 

Vo vedeckých prácach je spravidla meno rastliny nasledované menom 

(alebo skratkou mena) osoby, ktorá príslušný druh pomenovala a opísala. 

Celosvetový zoznam takýchto skratiek vytvorili BRUMMITT a POWELL (1992) 

a existuje aj v internetovej podobe na pravidelne dopĺňaných stránkach 

http://www.huh.harvard.edu/databases/index.html. Napríklad: Thymus pulegio-

ides L. – rastlinu pod týmto menom opísal LINNÉ, Daphne arbuscula ČELAK. – 

rastlinu pod týmto menom opísal ČELAKOVSKÝ.  

V prácach zaoberajúcich sa nomenklatúrou rastlín sa zvykne uvádzať aj tzv. plná 

citácia mena, kde sa uvedie aj skratka diela, číslo strany a rok, v ktorom bolo meno 

publikované, napr. Thymus pulegioides L. Sp. Pl.: 592, 1753, čo znamená, že meno uverejnil 

LINNÉ v diele Species Plantarum na str. 592 a toto dielo vyšlo v roku 1753. 

 Niekedy môže byť meno uvedené v zátvorke a za ním iné meno alebo 

mená – v tom prípade ide o tzv. kombináciu. Vysvetlíme si to na komplexnom 

príklade: Thymus pulegioides subsp. montanus (WALDST. et KIT.) RONNIGER in 

HAYEK. Toto znamená, že pôvodne (v r. 1801) WALDSTEIN a KITAIBEL (et = a) 
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opísali druh Thymus montanus. Neskôr (v r. 1930) RONNIGER určil tomuto 

taxónu len hodnotu poddruhu v rámci druhu Thymus pulegioides a tento svoj 

názor vyjadril v rozsiahlejšom diele HAYEKA (čo indikuje slovíčko in = v, 

v tomto prípade ide o HAYEKOV Prodromus balkánskej flóry). 

Vedecké mená vyšších hierarchických úrovní (rodu a vyššie) sú jednoslov-

né, odvodzujú sa od rodových mien špecifickými koncovkami (Tab. 3). 

Základných úrovní je sedem. Ako príklad uvedieme mená niektorých čeľadí 

odvodených od rodových mien: Papaver (Papaveraceae) – mak (makovité), 

Lilium (Liliaceae) – ľalia (ľaliovité). 

Botanický kód určuje zároveň výnimku ôsmich čeľadí, kde je možné používať popri 

menách, odvodených od rodového názvu, aj tradičné mená čeľadí: Compositae = Asteraceae 

(zložnokveté = astrovité), Cruciferae = Brassicaceae (krížaté = kapustovité), Graminae = 

Poaceae (trávy = lipnicovité), Guttiferae = Clusiaceae (klúziovité), Labiatae = Lamiaceae 

(pyskaté = hluchavkovité), Leguminosae = Fabaceae (motýľokveté = bôbovité), Palmae = 

Arecaceae (palmy = arekovité) a Umbelliferae = Apiaceae (okolíkaté = mrkvovité). 

Princípy botanickej nomenklatúry sú zhrnuté v niekoľkých zásadách: 
 

I. Botanická nomenklatúra je nezávislá od zoologickej a bakteriologickej 

nomenklatúry. Tu je potrebné si uvedomiť, že botanická nomenklatúra sa 

aplikuje aj na nižšie rastliny (aj nezelené, napr. hnedé riasy, červené riasy) 

a aj na rastlinám nepríbuzné huby (z dôvodu dlhej tradície). 

II. Použitie mien taxonomických skupín sa určuje pomocou nomenklato-

rických typov. Keď sa opisuje nový druh alebo vnútrodruhový taxón, autor 

mena taxónu musí označiť určitú herbárovú položku ako tzv. nomenkla-

torický typ a uložiť ju do herbára, v ktorom je prístupná iným botanikom 

pre štúdium. Týmto typom sa neskoršie riadi interpretácia mena rastliny. 

(Napríklad, vedeckým bádaním sa zistí, že existujú dva druhy tam, kde sa 

doposiaľ rozlišoval len jeden druh. Vzniká otázka, ktorému z dvoch druhov 

patrí už existujúce meno? Tento princíp hovorí, že pôvodné meno druhu má 

byť spojené s tou rastlinou, ku ktorej patrí typová položka). 

III. Pomenovanie taxonomickej skupiny sa zakladá na princípe priority 

uverejnenia. Jednoducho: platí najstaršie meno, uverejnené po výcho-

diskovom bode (pre väčšinu vyšších rastlín je to 1. máj 1753, keď vyšlo 

LINNÉHO Species Plantarum). Iné skupiny rastlín môžu mať iný východisko-

vý bod. Neskôr publikované mená pre rovnaký taxón sú synonymá a nie sú 

považované za správne mená. Mená, ktoré opakujú iné, už existujúce meno 

(pre iný taxón) sa tiež nepoužívajú a nazývajú sa homonymá (rovnako zne-

júce mená). 

IV. Každá taxonomická skupina v určitom vymedzení, postavení a hierar-

chickej úrovni, s výnimkou niektorých osobitných prípadov, môže mať 

iba jedno správne meno, a to najstaršie, ktoré je v súlade s pravidlami. 

Zásada je to jasná, ale v súčasnosti niektoré bežne užívané mená nie sú 

skutočne najstaršími menami. Aby nedochádzalo k zmenám mien, ktoré by 
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narušovali stabilitu nomenklatúry, sú takéto mená konzervované – t. j. 

v dodatkoch Kódu sú uvedené ako správne mená pre určité taxóny (to sú tie 

osobitné prípady). Podobne toto pravidlo zahŕňa osem už spomenutých mien 

čeľadí. 

V. Vedecké mená taxonomických skupín sa bez ohľadu na ich pôvod pova-

žujú za latinské. Užívanie latinských mien má tradíciu zo stredoveku 

a zabezpečuje ľahkú komunikáciu medzi rastlinnými systematikmi, ktorí 

pochádzajú z rôznych kultúrnych a jazykových skupín. 

VI. Pravidlá nomenklatúry sú retroaktívne, pokiaľ nie je ich pôsobnosť 

výslovne vymedzená. Toto pravidlo zabezpečuje stabilitu systému mien aj 

po zmenách Kódu, ktoré sa uskutočňujú na botanických kongresoch. 

 
 

Tab. 3. Hierarchické úrovne taxónov podľa Kódu botanickej nomenklatúry. 
Základné úrovne sú vytlačené tučne. 
Poznámka 1: Čl. 4.3. Kódu umožňuje zaradiť alebo pridať ďalšie úrovne, ale treba dbať na 

to, aby sa tým nespôsobil zmätok alebo omyl. 
Poznámka 2: V texte používame aj neformálne skupiny (vetvy), ktoré charakterizujú súčasný 

stav poznania fylogenézy rastlín. Hierarchické úrovne používame dôsledne od úrovne 
radu nižšie. 

 

Vedecký názov Slovenský názov Koncovka 

regnum ríša  
subregnum podríša  
Divisio (phyllum) oddelenie (kmeň) -phyta 
subdivisio (subphyllum) pododdelenie (podkmeň) -phytina 
classis trieda -opsida 
subclassis podtrieda -idae 
Ordo rad -ales 
subordo podrad -ineae 
familia čeľaď -aceae 
subfamilia podčeľaď -oideae 
Tribus tribus -eae 
subtribus podtribus -inae 
Genus rod (napr. Thymus) 
subgenus podrod  
Sectio sekcia  
subsectio podsekcia  
Series séria  
subseries podséria  
SPECIES DRUH (Thymus  pulegioides) 
subspecies poddruh  
varietas varieta  
subvarietas podvarieta  
Forma forma  
subforma podforma  
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Kód botanickej nomenklatúry zároveň určuje požiadavky na opisovanie 

novo objavených taxónov. Ukážeme si ich na príklade druhu. Po prvé, druh 

musí dostať meno. Meno musí byť dvojslovné a nesmie opakovať už existujúce 

meno. Po druhé, hierarchická úroveň (v našom prípade druh) musí byť pri opise 

jasne deklarovaná. Po tretie, musí byť určená typová položka (holotyp). Po 

štvrté, druh musí byť opísaný v latinčine alebo v latinčine musí byť aspoň 

diagnóza – súbor znakov, ktorými sa druh odlišuje od najbližších podobných 

druhov. Tieto informácie musia byť účinne (efektívne) uverejnené, to zname-

ná, že musia byť prezentované vo vedeckej publikácii, prístupnej ostatným bota-

nikom, napr. v botanickom časopise alebo v knihe. Nemôže to byť v novinách, 

zoznamoch semien, v e–mailovej správe a zatiaľ ani v časopisoch vydávaných 

len v elektronickej podobe. Ak je toto všetko splnené, meno je považované za 

platne (valídne) uverejnené. Je tu ale háčik: platne uverejnené meno ešte 

nemusí byť správnym menom pre určitý druh. Napríklad môže byť synonymom 

staršieho, platne uverejneného mena (to znamená, že iný autor už skôr opísal 

tento druh pod iným menom, napr. GRIMM v r. 1767 opísal rastliny, ktorým dal 

druhové meno Hypericum fallax, takéto rastliny ale skôr, v r. 1763 opísal 

CRANTZ pod menom Hypericum maculatum, to znamená, že meno Hypericum 

fallax je synonymom mena Hypericum maculatum). Ako vidieť, správne apliko-

vať pravidlá botanickej nomenklatúry nemusí byť vždy jednoduché, ale zatiaľ 

nikto nevymyslel lepšiu cestu, ako sa aspoň čiastočne zorientovať v menách 

rastlín. Do hry totiž vstupujú nielen pravidlá na pomenovanie rastlín, ale aj 

taxonomické názory jednotlivých bádateľov v botanickej systematike, ktorých 

názory na triedenie určitých skupín rastlín sa môžu líšiť, a preto ich taxónom 

(hoci v súlade s Kódom) môžu patriť rôzne mená. (Príklad: Niektorí autori 

vyčleňujú určité druhy z rodu Silene – silenka do samostatného rodu 

Melandrium – knôtovka. Potom tie isté rastliny, zaradené podľa taxonomického 

názoru jedných autorov do rodu Silene budú mať platné meno Silene latifolia 

POIR., ale v rode Melandrium platné meno Melandrium pratense (RAFN) RÖHL.) 

Postavenie cievnatých rastlín vo fylogenéze organizmov 

Všeobecne sa na rastliny pri fylogenetickom prístupe pozeráme ako na jednu 

vetvu evolučného stromu života. Huby nepatria medzi rastliny – nie sú príbuzné 

žiadnej zo skupín nazývaných rastliny, ale sú pravdepodobne viac príbuzné 

živočíchom. Fotosyntetizujúce organizmy – červené riasy, hnedé riasy a prí-

buzné skupiny – vznikli pravdepodobne nezávisle a sú endosymbiotickými 

asociáciami medzi eukaryotickými organizmami a baktériami. Tento text sa 

zaoberá určitou časťou organizmov, známou ako zelené rastliny (Virido-

phyta), a to cievnatými rastlinami (Tracheophyta). Monofyletickosť zelených 

rastlín je silne podporovaná molekulárnymi dátami, ale aj chemickými 

a morfologickými znakmi. Medzi takéto znaky patria: strata fykobilínov  
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Obr. 11. Fylogenetické vzťahy medzi bazálnymi zelenými rastlinami. 

 

(vyskytujúcich sa v siniciach a červených riasach), tvorba chlorofylu b (ako 

doplnku chlorofylu a), zásobné látky polysacharidy, najčastejšie vo forme 

škrobových zŕn v bunkách a prítomnosť dvoch predných bičíkov (často modifi-

kovaných alebo v neskoršom vývoji stratených). Najnovšie doklady o fyloge-

néze týchto rastlín podporujú ich základné rozdelenie na 2 vetvy: Chlorophyta 

(obsahujúcu väčšinu tradičných „zelených rias“) a Streptophyta, ktorá zahŕňa 

tzv. suchozemské rastliny (Embryophyta) a niekoľko ďalších línií pôvodne 

zaraďovaných medzi „zelené riasy“ (pozri obr. 11.). Embryophyta (sucho-

zemské rastliny) majú hrubostenné spóry, embryonálnu fázu v životnom cykle, 
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mnohobunkový sporofyt a mnohobunkové reprodukčné štruktúry (archegó-

niá, anterídiá a sporangiá), kutikulu (voskovú ochrannú vrstvu epidermálnych 

buniek). Za Embryophyta sa tradične považujú machorasty a cievnaté rastliny. 

„Machorasty“ („Bryophyta“) sú parafyletickou skupinou troch línií: Hepaticae 

– pečeňovky, Anthocerotae – rožteky a Musci – machy. Štvrtou skupinou 

Embryophyta sú Polysporangiophyta, ktorých hlavnou súčasťou sú cievnaté 

rastliny – Tracheophyta. (Prví zástupcovia skupiny Polysporangiophyta – rody 

Horneophyton, Aglaophyton nemali totiž pravé cievice v xyléme a ich vzpria-

mené postavenie bolo udržiavané turgorom buniek). Skutočné cievne elementy 

sa vyvinuli až neskôr a sú charakteristické pre spomenuté Tracheophyta (obr. 

12). Tieto rastliny sú najväčšou skupinou zelených rastlín, zahŕňajú okolo 

260 tisíc druhov a sú dominantnou zložkou vegetácie na Zemi. 

 

 

Obr. 12. Fylogenetické vzťahy Embryophyta s hlavnými znakmi jednotlivých 
vetiev a predpokladaným datovaním. 
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TRACHEOPHYTA – CIEVNATÉ RASTLINY 

Tracheophyta (termín zaviedol SINNOT v r. 1935) vytvárajú dokázateľne pod-

porenú monofyletickú skupinu vo všeobecnosti mnohobunkových, zelených 

(druhotne i nezelených) rastlín s vonkajšou i vnútornou členitosťou tela (koreň + 

výhonok, výhonok = stonka + listy) s jednoduchou až veľmi dokonalou sústa-

vou vodivých pletív sprostredkujúcich transport roztokov v rastline, tvorených 

drevnou časťou (xylém) a lykovou časťou (floém). Na povrchu majú telo 

väčšinou chránené epidermou s prieduchmi a kryté kutikulou. Individuálny 

vývin sa u nich vyznačuje striedaním fáz (rodozmenou), pričom sa strieda 

pohlavná fáza (gametofyt) a nepohlavná fáza (sporofyt), ktorý vo vývine jedinca 

prevažuje. Ide o organizmy, ktorých vznik a vývoj je úzko spätý s prechodom 

ich predkov z vodného prostredia na súš, hoci niektoré z nich, i vysoko odvode-

né, sa druhotne opäť prispôsobili  životu vo vode.  

Z hľadiska fylogenézy je monofyletickosť cievnatých rastlín dokladovaná: 

(1) prítomnosťou rozkonáreného sporofytu, (2) životným cyklom, v ktorom 

prevažuje nezávislý sporofyt, (3) prítomnosťou cievic, (4) podobnosťami 

v molekulárnych dátach. Tieto rastliny majú tiež mnoho ďalších spoločných 

znakov, ktoré sa vyvinuli pri viac vzdialených predkoch (napr.: zásobná látka je 

škrob a v bunkových stenách obsahujú celulózu). 

Prvé cievnaté rastliny sa objavili na Zemi asi pred 420 miliónmi rokov 

a patrili do dnes už vyhynutej skupiny rastlín nazývaných Rhyniophyta 

(podrobnejšie v ďalšom texte). 

Ďalšia fylogenéza cievnatých rastlín po ich vzniku bola spojená s postupnou 

významnou redukciou gametofytu (Tab. 4) v životnom cykle a nápadným zdo-

konalením sporofytu. Prvé cievnaté rastliny mali gametofyt nezávislý od 

sporofytu a tento stav zostáva zachovaný dodnes pri mnohých papradiach 

a plavúňoch. S postupujúcou evolúciou semenných rastlín sa však gametofyt 

stále viac redukoval (až na niekoľko buniek) a nakoniec sa stal úplne závislým 

od sporofytu. Doposiaľ nie je celkom jasné, čo zapríčinilo tento vývoj a aký 

faktor uprednostnil typy s dokonalým sporofytom pred typmi s prevahou 

gametofytu. Jedna z hypotéz hovorí, že dôvodom bola skutočnosť, že diploidné 

organizmy sú lepšie chránené proti zhubným mutáciám. Alternatívna teória 

uprednostňuje názor, že sporofyt mal lepšie možnosti pre mohutnejší vzrast (čo 

bolo výhodné v konkurenčnom boji o svetlo a podporilo rozširovanie spór), 

oproti gametofytu, ktorý bol z hľadiska oplodňovania závislý na vodnom 

prostredí, v ktorom museli spermatozoidy doplávať k vajíčku. 

Fylogenetické vzťahy cievnatých rastlín zobrazuje kladogram na obr. 13. Je 

založený na súčasných morfologických a molekulárnych dôkazoch. Základné 

rozčlenenie cievnatých rastlín sa uskutočnilo pravdepodobne v strednom devóne 
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Tab. 4. Všeobecné znaky spór a gametofytu hlavných skupín cievnatých 
rastlín 

Skupina Hetero-
spória 

Závislosť 
gametofytu 
od sporofytu 

Počet buniek 
gametofytu 

Gametangiá 
(anterídiá 
a archegóniá) 

Lycopodiaceae, Equise-
taceae a väčšina lepto-
sporangiátnych papradí 

Nie Žiadna Milióny 
(makroskopický) 

Prítomné 

Selaginellaceae, 
Isoëtaceae, Azollaceae, 
Marsileaceae, 
Salviniaceae 

Áno Takmer úplná Tisícky (samičí), 
niekedy menej ako 
100 (samčí) 

Prítomné 

Cykasy, ginká, ihličiny 
a lianovce 

Áno Úplná Tisícky (samičí), 
niekoľko (5), 
(samčí) 

Len 
archegóniá 

Krytosemenné rastliny Áno Úplná Zväčša 7 (samičí), 
3 alebo menej 
(samčí) 

Chýbajú 

 

 

pred viac ako 400 miliónmi rokov, a to oddelením vetvy Lycopodiophyta, 

ktorá zahŕňa aj líniu dnešných plavúňov od vetvy Euphyllophyta, ktorá zahŕňa 

všetky ostatné súčasné línie cievnatých rastlín. Vzniknuté skupiny možno cha-

rakterizovať celým radom morfologických znakov. Jedným z pozoruhodných 

znakov je prítomnosť mnohobičíkatých spermatozoidov pri Euphyllophyta 

(neskôr vo vývoji redukovaných) oproti dvojbičíkatým spermatozoidom ma-

chov a plavúňov (okrem rodov Isoëtes a Phylloglossum, kde sa mnohobičíkaté 

spermatozoidy vyvinuli nezávisle). Evolučným pokrokom tejto skupiny bola 

diferenciácia medzi hlavnou stonkou a vedľajšími konármi. Podľa „telómovej 

teórie“ veľké listy – megafyly, ktoré charakterizujú Euphyllophyta, sú odvodené 

od bočných konárov – ich sploštením a zrastením sa vytvorili veľké listové 

čepele (na rozdiel od drobných listov plavúňov). Ďalším (molekulárnym) 

dôkazom, ktorý naznačuje dávne odčlenenie Euphyllophyta, je prítomnosť 30-

kilobázovej inverzie v chloroplastovej DNA, ktorú machy a plavúne nemajú. 

Euphyllophyta pozostávajú z dvoch hlavných vetiev: prvou je vetva 

Monilophyta, ktorá zahŕňa niekoľko línií výtrusných cievnatých rastlín, ako 

hlavní zástupcovia sem patria prasličky, paprade a papradiam príbuzné rastliny. 

Druhou vetvou sú Lignophyta, zastúpené malými skupinami vyhynutých rastlín 

(Aneurophyta, Archaeopteris) s nedokonalým semenom a veľkou skupinou 

semenných rastlín – Spermatophyta. 
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Obr. 13. Fylogenéza cievnatých rastlín, naznačujúca bazálne rozdelenie medzi 
Lycopodiophyta a Euphyllophyta; vzťahy „výtrusných cievnatých rastlín“ ku 
semenným rastlinám, a znaky charakterizujúce hlavné vetvy ( označuje 
vyhynuté taxóny). 
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Tab. 5. Kľúč na určenie hlavných skupín recentných cievnatých rastlín 

 

1a. Spermatozoidy s dvoma bičíkmi ............................................................. plavúne 
1b. Spermatozoidy s mnohými bičíkmi (alebo spermatické  

bunky bez bičíkov) .................................................................... 2 (Euphyllophyta) 
2a. Rastliny sa rozširujú spórami; nevytvárajú semená ..................... 3 (Monilophyta) 
2b. Rastliny sa rozširujú semenami ........................................... 6 (semenné rastliny) 
3a. Listy obvykle kratšie ako 2 cm, s 1 nerozkonárenou cievou alebo  

bez žilnatiny, neskladajú sa z lístkov .................................................................. 4 
3b. Listy obvykle dlhšie ako 2 cm, s rozkonárenou žilnatinou, často  

zložené z jednotlivých lístkov .............................................................................. 5 
4a. Listy v praslenoch, na báze zrastené do pošvy; bočné konáre stonky  

(ak sú vyvinuté) v praslenoch; stonkové články s výraznými pozdĺžnymi  
rebrami; výtrusnice na štítovitých sporangioforoch vo výtrusnicových  
klasoch; korene vyvinuté, nepravidelne sa rozkonárujúce ................... prasličky 

4b. Listy usporiadané špirálovito, na báze nezrastené, stonky bez  
pozdĺžnych rebier; korene chýbajú ........................................................ prútovky 

5a. Listy nemajú špirálovitú vernáciu; stena výtrusníc z viac ako jednej  
vrstvy buniek, bez prstenca, výtrusnice na špeciálnej časti listu  
(sporofore) ................................................................................................ hadivky 

5b. Listy so špirálovitou vernáciou; stena výtrusníc z jednej vrstvy buniek,  
s prstencom, výtrusnice zvyčajne nahromadené v kôpkach výtrusníc  
na spodnej strane listu, prípadne tam jednotlivé alebo výtrusnice  
v sporokarpiu ........................................................... leptosporangiátne paprade 

6a. Rastliny vytvárajú plodolisty a pravý endosperm ............ krytosemenné rastliny 
6b. Rastliny nevytvárajú plodolisty a pravý endosperm ..... 7 (nahosemenné rastliny) 
7a. V xyléme sú vyvinuté cievy, listy protistojné ...........................................lianovce 
7b. V xyléme nie sú vyvinuté cievy (vyvinuté sú len cievice), listy zvyčajne  

v špirálach alebo vzácne aj protistojné ............................................................... 8 
8a. Spermatické bunky bez bičíkov, transportované k vajíčku cez peľové  

vrecúško; listy jednoduché, malé, šupinovité až väčšie, ihlicovité, so  
živicovými kanálikmi pri väčšine druhov ................................................... ihličiny 

8b. Spermatozoidy pohyblivé, s bičíkmi; listy perovito zložené alebo  
jednoduché, veľké; ak je prítomná živica, nenachádza sa  
v špeciálnych kanálikoch .................................................................................... 9 

9a. Listy perovito alebo dvakrát perovito zložené, neopadavé; stonky  
často krátke a nerozkonárené alebo rozkonárené vidlicovito, niekedy 
podzemné; vajíčka na okraji často stopkatých megasporofylov,  
ktoré sú v šišticiach alebo niekedy jednotlivé; vonkajšia vrstva  
semien mäsitá, ale nie nepríjemne zapáchajúca; mikrosporangiá  
nakopené do výtrusnicových kôpok na spodnej strane mikrosporofylov; 
mucilaginózne kanáliky prítomné .............................................................. cykasy 

9b. Listy jednoduché, vejárovitého tvaru, opadavé; stonky drevnatejúce  
a vetvené (stromy); vajíčka dve na konci dlhých stopiek, často dozrieva  
len jedno; vonkajšia vrstva semien mäsitá, v zrelosti nepríjemne  
zapáchajúca; párové mikrosporangiá na stopkách v šišticiach;  
mucilaginózne kanáliky chýbajú ................................................................... ginká 
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Vyhynutá skupina: Rhyniophyta 

 

Najprimitívnejšie cievnaté rastliny. Veľkosťou relatívne nízke, najväčšie z nich 

dorastali do výšky troch metrov. Sporofyt aj gametofyt mali telo zložené z pra-

výhonkov, ktoré boli v zemi vodorovne plazivé, nad zemou viac alebo menej 

vzpriamené, vidlicovito rozkonárené. Podzemná alebo polopodzemná časť, 

v pôde alebo v bahne sa plaziaci pravýhonok rhizomoid, preberal funkciu orgá-

nu zabezpečujúceho výživu. Na ňom sa síce nevytvárali korene, ale mal vyvinu-

té koreňové vlásky. Opačný pól rastliny bol tvorený koncovými vetvičkami 

pravýhonkov, ktoré boli základnou stavebnou jednotkou týchto rastlín, nazý-

vanou telóm. Jednotlivé telómy boli spojené útvarmi nazývanými mezómy, čo 

boli články medzi dvoma rozkonáreniami na pravýhonku (každý mezóm bol 

pôvodne telómom). Výhonkami prebiehal cievny zväzok typu protostélé, prí-

padne aktinostélé. Listy ešte neboli vyvinuté alebo boli predstavované drobnými 

lístkami bez žilnatiny (enafylmi) emergenčného pôvodu 

a predpokladá sa, že asimilácia sa uskutočňovala celým 

povrchom tela. Na sporofyte vyrastali sporangiá, ktoré 

mohli byť jednotlivé alebo usporiadané do šištíc, na 

gametofyte vyrastali archegóniá a anterídiá. 

Zástupcovia skupiny Rhyniophyta vznikali pravdepo-

dobne už pred 420 mil. rokov, najväčší rozvoj dosiahli 

v silúre a vo vrchnom devóne (asi pred 280–270 mil. 

rokov) úplne vymreli. Predstavovali prvé rastliny postupu-

júce z bahna pobrežných vôd na brehy súše, niektoré 

z nich sa už druhotne spätne prispôsobovali životu vo 

vodnom prostredí. Taxonomické členenie týchto rastlín 

nie je vyriešené, preto uvádzame len zástupcov niekoľ-

kých najvýznamnejších rodov: Cooksonia caledonica, 

Horneophyton lignieri, Aglaophyton major, Rhynia gwyn-

ne-vaughanii. Skupina ryniofytov je pravdepodobne 

nemonofyletická, skutočné vzťahy nie sú doposiaľ objas-

nené, niektorých zástupcov môžeme nájsť na rôznych 

miestach kladogramu cievnatých rastlín (obr. 13). 

 

Obr. 14.  Rhyniophyta: Rekonštrukcia druhu Aglaophyton major. 



 40 

LYCOPODIOPHYTA + MONILOPHYTA  
(VÝTRUSNÉ CIEVNATÉ RASTLINY) 

Dve vetvy Lycopodiophyta a Monilophyta sú tradične nazývané paprade a pa-

pradiam podobné rastliny (výtrusné cievnaté rastliny). Ako vyplýva z vyš-

šieuvedeného textu, netvoria monofyletickú skupinu a sú spájané do jednej 

skupiny len na základe toho, že sa rozmnožujú spórami.  

Lycopodiophyta, plavúne, vznikli pred 400 miliónmi rokov a dosiahli 

najväčší rozvoj v karbóne (pred 345–290 miliónmi rokov), keď dominovali 

v lesoch stromovité formy plavúňov. V súčasnosti rozlišujeme asi 5 rodov a asi 

1200 druhov recentných plavúňov, ktoré zaraďujeme do jedného radu Lycopo-

diales. 

Monilophyta zahŕňajú päť hlavných línií (vyčleňujeme ich v súčasnosti na 

úrovni radov): Psilotales (prútovky), Ophioglossales (hadivky), Marratiales 

(maraty), Equisetales (prasličky), Polypodiales (leptosporangiátne paprade). 

Zástupcovia hadiviek, maratov a leptosporangiátnych papradí bývajú označova-

né spoločným názvom „paprade“ – ich spoločným znakom sú veľké listy a špi-

rálovitá vernácia týchto listov. Listy prútoviek a prasličiek sú drobné, často len 

šupinovité, najviac s jednou cievou. Monilophyta môžu mať dva typy výtrusníc: 

eusporangiátne, kde je stena výtrusnice zložená z dvoch alebo viacerých 

vrstiev buniek, a leptosporangiátne, kde stena výtrusnice má práve jednu 

vrstvu buniek. Eusporangiátne výtrusnice, ktoré sú charakteristické aj pre 

skupinu plavúňov, sa v skupine Monilophyta vyskytujú pri prútovkách, hadiv-

kách, maratoch a prasličkách. Leptosporangiátne sú rastliny z radu Polypodia-

les. Tieto sú okrem hrúbky steny výtrusníc charakteristické ďalšími štyrmi jedi-

nečnými štrukturálnymi charakteristikami: prstencom (radom alebo skupinou 

zhrubnutých buniek v stene výtrusnice, pomocou ktorých sa výtrusnica otvára); 

stopôčkou výtrusnice, ktorá má v priečnom reze 4–6 buniek; zygotou, ktorej 

prvej delenie na dve bunky je vertikálne (pozdĺžnou priehradkou; pri ostatných 

„papradiach“ je prvé delenie horizontálne, priečnou priehradkou); a primárnym 

xylémom so schodovitými tracheidami. Takisto štruktúra chloroplastového 

genómu a dáta z DNA sekvencií podporujú odčlenenie leptosporangiátnych 

papradí. Táto skupina je zjavne monofyletická. Je aj druhovo najbohatšou skupi-

nou, zahŕňa viac ako 12000 dnes žijúcich druhov, oproti relatívne malému počtu 

súčasných druhov v dalších radoch Monilophyta (Psilotales: 17 druhov v tró-

poch a teplých oblastiach mierneho pásma, Ophioglossales: 90 druhov v rôz-

nych oblastiach sveta, Marratiales: 300 druhov prevažne vo vlhkých trópoch, 

Equisetales: 15 druhov v rôznych oblastiach sveta).   

Životný cyklus výtrusných cievnatých rastlín (obr. 15) sa od ostatných ciev-

natých rastlín najpozoruhodnejšie odlišuje v tom, že gametofyt je nezávislý od 

sporofytu. Súčasťou gametofytickej generácie sú všetky časti rastliny v haploid-

nej fáze, teda po meiotickom delení, ktorým vznikajú výtrusy až po splynutie  
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Obr. 15. Životný cyklus paprade z rodu Polypodium. 

 

gamet pri oplodnení. Vlastný gametofyt, prvorast (protálium), vyklíčený z vý-

trusu je obvykle malý (menej než 1 cm) a má rôzny tvar. Mnoho leptosporan-

giátnych papradí má prvorast srdcovitý, hoci môže byť tiež pretiahnutého alebo 

aj iného tvaru. Prvorast prasličiek, väčšiny „papradí“ a niektorých plavúňov je 
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fotosyntetizujúci a žije na povrchu zeme. Prvorast ďalších plavúňov, prútoviek 

a hadiviek je podzemný, bez chlorofylu a je mykotrofický, výživovo závislý od 

hubového partnera. Väčšina cievnatých rastlín bez semien je izosporická a ich 

prvorasty sú aspoň potenciálne obojpohlavné, produkujú obe gamety – vajíčka 

(v archegóniách) a spermatozoidy (v anterídiách). Selaginellaceae a Marsilea-

ceae sú heterosporické a ich prvorast je endosporický, vyvíja sa celý alebo 

aspoň čiastočne vnútri spóry. Oplodnenie výtrusných cievnatých rastlín vyžadu-

je vodné prostredie, v ktorom sú pohyblivé spermatozoidy schopné dostať sa 

z anterídia k archegóniu. Táto požiadavka na vodu vylučuje tieto rastliny z per-

manentne suchého prostredia, kde sa môžu semenné rastliny reprodukovať 

pomocou transportu peľu. Po oplodnení vzniká zygota a priamo na gametofyte 

začína vyrastať diploidná generácia, sporofyt, nezávislý od gametofytu. Na jeho 

listoch sa vytvárajú výtrusnice, v ktorých prebieha meióza a produkujú sa 

haploidné výtrusy, pričom sa celý cyklus opakuje. 

Mnoho výtrusných cievnatých rastlín sa môže reprodukovať aj nepohlavne, 

podzemkami, vegetatívne z gametofytu aj sporofytu (rozmnožovacími púčikmi) 

alebo spórami produkovanými modifikovaným meiotickým delením.  

Lycopodiophyta – plavúne 

Lycopodiophyta vznikali snáď už v strednom kambriu (pred 480 mil. rokov), 

spoľahlivo vo vrchnom silúre (pred 350 mil. rokov) a v devóne (pred 300 mil. 

rokov) spolu s ostatnými hlavnými skupinami vyšších 

rastlín. Boli buď bylinné (rody Drephanophycus, Bara-

gwanathia, Protolepidodendron a iné) alebo stromovi-

té (rody Lepidodendron, Sigillaria). Tieto dorastali do 

obrovských rozmerov, boli až 30 m vysoké a mali 

kmeň hrubý až 2 m v priemere. Lycopodiophyta vytvo-

rili veľké množstvo rôznych typov. Hlavný vývoj 

pokračoval dvoma vetvami, podľa toho, či sa na rastli-

nách objavila lingula (pajazýček), malý šupinovitý 

útvar na báze vrchnej strany listu, ktorý pravdepodob-

ne pomáha zachytávať dažďovú vodu. 

1. vetva – elingulátna (bez pajazýčka) – vývojovo star-

šia, izosporická vetva, ktorá nedospela k heterospórii 

(napr. čeľaď Lycopodiaceae). 

2. vetva – lingulátna (s pajazýčkom) – vývojovo mlad-

šia, dospela k heterospórii (napr. čeľaď Selaginella-

ceae). 

Obr. 16. Sigillariaceae: Rekonštrukcia druhu z rodu Sigillaria. 
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Lycopodiales 

Lycopodiaceae MIRBEL – plavúňovité 

Jednoročné alebo trváce vždyzelené byliny, rastúce v zemi alebo epifytické, 

zvyčajne 5–20 cm vysoké. Korene aj stonky sú vidlicovito (dichotomicky) 

rozkonárené. Listy sú jednoduché, 0,2–2,0 cm dlhé, s jednou nerozkonárenou 

cievou, často husto pokrývajú stonku; čiarkovité a viac alebo menej od stonky 

odstávajúce alebo šupinovité a k stonke pritlačené; striedavé alebo protistojné. 

Eusporangiátne výtrusnice viac-menej obličkovité, pukajúce priečnou štrbinou; 

stopôčkaté, väčšinou na báze sporofylu na jeho vrchnej strane, zriedkavejšie 

v pazuche sporofylu. Sporofyly sú podobné listom (trofofylom) alebo sú 

modifikované a vytvárajú strobily, výtrusnicové klasy. Izosporické výtrusy sú 

guľovité alebo štvorstenné, trilétne (s tromi lezúrami – podlhovastými aper-

túrami na proximálnom póle). Gametofyt s mykorízou, vytvára sa z výtrusu nie-

kedy až po 6 až 7 rokoch, žije trvale pod povrchom pôdy alebo čiastočne nad 

povrchom, vtedy je nadzemná časť zelená. 

Rozšírenie: Kozmopolitická čeľaď, chýba len vo veľmi suchých oblastiach, 

najväčšiu diverzitu má v horských a alpínskych oblastiach trópov. 

Rody/druhy: 15/375. 

Najväčším rodom je prevažne tropický rod Phlegmarius  s 300 druhmi. ● Rod  

Lycopodium – plavúň má 20 druhov, z nich sa u nás vyskytuje Lycopodium 

clavatum – plavúň obyčajný, ktorý má výtrusnicové klasy (strobily) na jednej 

stopke po 2 až 3 a listy zakončené dlhým, bezfarebným chlpom a Lycopodium 

annotinum – plavúň pučivý, ktorý má výtrusnicové klasy po jednom sediace na 

vrchole stoniek a listy bez chlpov. Oba druhy sú zákonom chránené, rastú vo 

vlhkejších lesoch v machovom poraste, na skalách s vrstvou humusu a pod.  

V minulosti sa ich ľahko horľavé výtrusy využívali na vytváranie svetelných 

efektov v divadelníctve. ● Huperzia selago – chvostník jedľovitý býva niekedy 

vyčleňovaný s ďalšími druhmi rodu do samostatnej čeľade Huperziaceae – 

chvostníkovité, pretože má trofofyly rovnaké ako sporofyly, ktoré netvoria 

výtrusnicové klasy. Je charakteristický častým vegetatívnym rozmnožovaním 

pomocou rozmnožovacích púčikov, ktoré sa ľahko odlamujú, sú unášané vetrom 

a vodou a na vhodnom mieste zakoreňujú. 
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 Obr. 17. Lycopodiaceae:  Lycopodium clavatum. 
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Selaginellaceae WILLK. – plavúnkovité 

Trváce, vždyzelené byliny, s koreňmi aj stonkami vidlicovito rozkonárenými. 

Na stonkách často vyrastá pozitívne geotropický výhonok – rizofor – na ktorom 

môžu neskôr vznikať korene. Listy 0,5–1,0 cm dlhé, usporiadané špirálovite 

alebo štvorradovo; s jednou, nerozkonárenou cievou. Na vrchnej strane listu sa 

nachádza pajazýček. Významným znakom plavúniek je heterospória (ide 

o evolučne prvú heterosporickú skupinu), výtrusnice sa nachádzajú v pazuchách 

dobre diferencovaných sporofylov, zvyčajne na štvorstranných strobiloch, ktoré 

zakončujú výhonok. Vo výtrusnicovom klase môžu byť megasporangiá v dolnej 

časti klasu a mikrosporangiá v hornej časti, alebo sú výtrusnicové klasy 

oddelené, buď nesú megasporangiá alebo mikrosporangiá. Megasporangiá sú 

zvyčajne so 4 megaspórami s priemerom 200–600 μm a mikrosporangiá s viac 

než 100 mikrospórami s priemerom 20–60 μm. Megagametofyt sa vyvíja v bla-

ne výtrusu, ktorá sa neskôr čiastočne otvára, mikrogametofyt sa vyvíja celý 

v mikrospóre, ktorej obal sa trhá, čím sa uvoľnia spermatozoidy. 

Rozšírenie: Prevažne tropické rastliny, s niekoľkými druh-

mi aj v arktických regiónoch oboch zemských pologulí, 

v rôznom prostredí. 

Rody/druhy: 1 (Selaginella) /750.  

U nás sa vyskytuje v horách Selaginella selaginoides – 

plavúnka brvitá, v skleníkoch sa niekedy pre ozdobu pestujú 

tropické druhy plavúniek. 

 

 

 

 

Heterospória a pajazýček sú možnými synapomorfiami, spájajúcimi čeľaď Selaginellaceae 

a Isoëtaceae. Isoëtaceae – šidlatkovité je čeľaď prevažne vodných bylín so vzpriamenými 

stonkami a dlhými listami (niekedy až 1 m). Má takmer kozmopolitické rozšírenie, asi 150 

druhov. 

Obr. 18. Selaginellaceae: Pozdĺžny rez výtrusnicovým 
klasom plavúnky. V hornej časti klasu mikrosporangiá, 
v dolnej makrosporangiá. 
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Monilophyta – paprade a im príbuzné rastliny 

 

Psilotales (prútovky) 

Zastúpené jedinou čeľaďou: Psilotaceae KANITZ – prú-

tovkovité. Byliny suchozemské, ale častejšie epifytické. 

Nemajú korene, upevnené sú pomocou podpovrchových 

stoniek. Nadzemné stonky sú vidlicovito rozkonárené, 

listy usporiadané špirálovito, sú šupinovité s jednou cie-

vou alebo bez ciev. Výtrusnice dvoj- alebo trojpuzdrové 

a laločnaté, sediace na báze alebo nad bázou vidlicovi-

tých sporofylov. Izosporické, výtrusy obličkovité, game-

tofyt podzemný. Rozšírené sú v pantropických a teplých 

oblastiach mierneho pásma, okrem suchých regiónov, 

s najväčším počtom druhov v juhovýchodnej Ázii a v juž-

nom Pacifiku, primárne v nižších polohách zvlášť ako 

epifyty. Dva rody (Tmesipteris, Psilotum)/17 druhov. 

V minulosti považované za príbuzné fosílnym rastli-

nám rodu Psilophyton. Morfologické, chemické a dáta 

DNA sekvencií však naznačujú, že ide o príbuzných 

eusporangiátnych „papradí“. Jednoduchosť a nepodob-

nosť týchto rastlín s „papraďami“ je pravdepodobne dô-

sledkom redukcie spojenej s mykotrofiou. 

 

 

 

Ophioglossales (hadivky) 

Ophioglossaceae C. AGARDH – hadivkovité sú sesterskou skupinou prútoviek. Zástupcovia 

hadivkovitých majú nerozkonárené podzemky; každý rok zvyčajne jeden list, ktorý je 

rozdelený na fotosyntetizujúcu, sterilnú časť (dlaňovito alebo perovito zloženú) a na tzv. 

sporofor, časť s eusporangiátnymi výtrusnicami bez prstenca. Výtrusnice nevytvárajú kôp-

ky, ale sú buď jednotlivé alebo zrastené do synangia. V jednej výtrusnici sa vytvárajú 

tisícky izosporických výtrusov. Gametofyt je nezelený, podzemný, s mykorízou. Tri rody/90 

druhov. V rode Ophioglossum bol zaznamenaný najväčší známy počet chromozómov pre 

cievnaté rastliny – vyšší ako 2n=1400. Najväčším rodom s asi 60 druhmi je Botrychium – 

vratička, z niekoľkých druhov rodu na Slovensku nájdeme zriedkavo napr. Botrychium 

lunaria – vratičku mesiačikovitú. 

Obr. 19. Psilotaceae: 
Psilotum nudum. 
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Equisetales (prasličky) 

 

Vývojový pôvod tejto skupiny je v blízkosti 

ryniofýt. Nálezy prasličiek pochádzajú zo 

spodného devónu (pred 408–360 mil. rokov), 

najväčší rozvoj dosiahli v karbóne (pred 250–

200 mil. rokov), v perme začínajú ustupovať 

a dodnes prežívajú len v nepatrných zvyš-

koch. Najstaršie a najjednoduchšie známe 

typy sú z rodu Protohyenia a Hyenia, pokro-

čilejšie typy z rodov Pseudobornia a Spheno-

phyllum. Stromovitý vzrast a výšku až 30 m 

dosahovali prasličky z rodu Calamites. Tieto 

stromovité typy spolu so stromovitými pla-

vúňmi a kordaitmi tvorili v karbóne rozsiahle 

pralesy na močaristých pôdach sedimentač-

ných paniev a zúčastnili sa spolu s nimi na 

tvorbe čierneho uhlia. V súčasnosti existuje 

jediná čeľaď prasličiek, Equisetaceae. 

 

 

 

 

 

Equisetaceae MICHX. ex DC. – prasličkovité 

Trváce suchozemské až vodné rastliny s bohato rozkonárenými podzemkami. 

Stonky tropických zástupcov môžu dosahovať až osem metrov, spravidla však 

dosahujú výšku len do jedného metra; sú krehké a rozlišujeme na nich silnejšie 

uzly (nódy) a ryhované stonkové články (internódiá), na ktorých sa striedajú 

pozdĺžne rebrá a brázdy; internódiá sú duté, s veľkou centrálnou dutinou a men-

šími valekulárnymi dutinami pod brázdami. Na povrchu je pokožka, ktorá má 

vonkajšie steny buniek impregnované lignínom a suberínom a inkrustované 

oxidom kremičitým, ktorý môže vytvárať na rebrách kremičitanové hrbolčeky. 

Pod pokožkou je podpokožka a pod ňou kôra, v ktorej sa nachádza väčšina 

asimilačného pletiva rastliny. Bočné stonky môžu aj nemusia byť vyvinuté, ak 

sú prítomné, vyrastajú praslenovite a štrukturálne sú podobné hlavnej stonke. 

Obr. 20. Calamitaceae: 
Calamites multiramis. 
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Malé listy vyrastajú v praslenoch na uzloch, na báze sú zrastené do pošvy, ktorá 

objíma spodnú časť nasledujúceho internódia stonky. Sú úzke, čiarkovité, väčši-

nou nezelené, s jedinou cievou (tzv. meiofyly). Sterilné a plodné časti rastliny 

sú buď rovnaké alebo morfologicky a fenologicky odlišné. Peltátne (štítovité) 

sporofyly (sporangiofory) sú v tvare stopkatých šesťbokých doštičiek, veľmi 

tesne k sebe priložených a usporiadaných v praslenoch do výtrusnicového klasu. 

Výtrusnice po 5–6(–12) na spodnom okraji sporofylu, výtrusy izosporické, 

guľovité, so 4–6 pásikovitými, okolo výtrusu špirálovite obtočenými hygrosko-

pickými hapterami, ktoré sa za sucha rozvinú, narovnávajú, pri zvýšení vlhkosti 

sa skrúcajú a preplietajú a udržujú niekoľko výtrusov pohromade. Má to veľký 

ekologický význam, pretože aj keď sú výtrusy izosporické, sú fyziologicky 

rozlíšené a prvorasty prasličiek sú obvykle dvojdomé. Keby bol každý výtrus 

unášaný vetrom samostatne, bola by následná reprodukcia prasličiek veľmi 

sťažená. Gametofytom prasličiek je zelený prvorast, spravidla dvojdomý, rastie 

na povrchu zeme.  

Rozšírenie: Kozmopolitické, nerastú však v Austrálii a na Novom Zélande, 

najväčší počet druhov je medzi 40° a 60° severnej zemepisnej šírky. Sú to rastli-

ny, ktoré primárne kolonizujú odlesnené oblasti, brehy jazier a darí sa im na 

vlhkých stanovištiach. 

Rody/druhy: 1/15. (Niekedy sa rod Equisetum člení na dva menšie rody: 

Equisetum a Hippochaete).  

Všetky druhy prasličiek majú počet chromozómov 2n=216, čo je zaujímavo 

ustálený cytotyp vzhľadom na starobylosť tejto skupiny. Prasličky majú špecia-

lizovaný metabolizmus, sú jedovaté a obsahujú rôzne alkaloidy, glykozidy 

a ďalšie látky, vňať prasličky roľnej sa síce zbiera ako liečivá rastlina, jej 

užívanie však vyžaduje opatrnosť. Má prevažne diuretické účinky. 

Z našich zástupcov prasličiek spomenieme niekoľko druhov, ktoré sú zaují-

mavé tým, že vytvárajú tri ekologické typy: 

1. typ vytvára na jar zelené stonky, na ktorých v lete vyrastá nezelený výtrusni-

cový klas (napr. Equisetum palustre – praslička močiarna, Equisetum fluviatile – 

praslička riečna). 

2. typ má výtrusnicové klasy na nezelených stonkách na jar, tieto neskôr zazele-

najú a rozkonária sa (napr. Equisetum sylvaticum – praslička lesná, Equisetum 

pratense – praslička lúčna). 

3. typ je charakterizovaný dokonalým sezónnym dimorfizmom – na jar vyrasta-

jú byle nezelené, hladké, s výtrusnicovým klasom, potom odumierajú a z pod-

zemku vyrastá nová letná ryhovaná zelená byľ (napr. Equisetum arvense – pra-

slička roľná, vyskytujúca sa bežne na synantropných stanovištiach, Equisteum 

telmateia – praslička najväčšia). 
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Obr. 21. Equisetaceae: Equisetum arvense. 
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Polypodiales (leptosporangiátne paprade) 

 

Rastliny suchozemské, epifytické aj vodné. Stonky metamorfované na pod-

zemky, rastliny môžu byť až stromovitého vzhľadu, dorastajú až do výšky 20 m. 

Stonky aj listové stopky porastené rôznymi trichómami, mnohokrát šupinovitý-

mi, tvorenými mnohými bunkami rozloženými v jednej rovine – nazývajú sa 

pleviny (paleae). Listy megafyly – aspoň 2 cm dlhé, ale zvyčajne oveľa väčšie 

s typickou vidlicovitou žilnatinou, zväčša perovito zložené alebo aspoň perovito 

delené, niekedy jednoduché; so špirálovitou vernáciou. Sú najčastejšie mono-

morfné (trofosporofyly) alebo niekedy dimorfné (trofofyly a sporofyly sú odde-

lené). Spravidla na rube listov majú výtrusnice, ktoré sú zväčša zoskupené do 

tzv. kôpiek výtrusníc (kôpka výtrusníc = sorus, mn. č. sori), často prikrytých 

blankou nazývanou zásterka, indusium. (Niekedy sú výtrusnice aj jednotlivé 

alebo v špecializovanom útvare nazývanom sporokarpium – vzniká ako súbor 

výtrusníc zrastených svojimi obalmi alebo obalených listom alebo jeho časťou.)  

Steny výtrusníc sú v dospelosti tvorené jednou vrstvou buniek. Výtrusnice majú 

zvyčajne prstenec, annulus, rad alebo skupinu buniek so zhrubnutými bunko-

vými stenami, pomocou ktorých sa otvára výtrusnica a vymršťuje výtrusy do 

vzduchu. Výtrusy môžu byť izosporické aj heterosporické, spravidla nie sú 

zelené. Gametofyt je autotrofný prvorast, väčšinou obojpohlavný, jednodomý, 

žijúci mimo materského výtrusu, niektoré heterosporické paprade majú prvorast 

jednopohlavný, dvojdomý, uzavretý v blane materského výtrusu. 

Leptosporangiátne paprade sú nesmierne variabilné, čo je výsledkom ich 

mnoho miliónov rokov trvajúceho vývoja a diverzifikácie. Habituálne varírujú 

od vodných bylín (Marsileaceae) cez epifyty s perovitými listami až po stromy 

(Cyatheaceae). V súčasnosti sa rozlišuje 25–35 čeľadí leptosporangiátnych 

papradí, ktoré môžu byť zaradené do niekoľkých evolučných vetiev pomerne 

dobre podporovaných na základe morfológie (predovšetkým podľa typu prsten-

ca na výtrusnici) a na základe molekulárnych dát z rbcL DNA. Vzťahy medzi 

týmito vetvami nie sú jasné; prvú skupinu tvoria Osmundaceae, pravdepodobne 

sesterská skupina ostatných leptosporangiátnych papradí, druhú skupinu tvoria 

veľké stromovité paprade z horských lesov tropických oblastí Zeme (napr. 

čeľaď Cyatheaceae), tretiu skupinu heterosporické, vodné paprade z oblastí 

mierneho pásma a trópov (napr. čeľaď Marsileaceae – marsileovité), štvrtú 

suchomilné byliny alebo liany prevažne z južnej pologule (Schizaeaceae s. l.) 

a piatu tzv. vyššie leptosporangiátne paprade (Polypodiaceae s. l.). 
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Marsileaceae MIRBEL – marsileovité. Vodné 

rastliny, s podzemkom zakoreňujúcim v bahne. 

Listy dlho stopkaté, s čepeľou rozdelenou na 2–4 

časti, prípadne niťovité, v mladosti so špirálovitou 

vernáciou. Heterosporické rastliny. Na spodku 

listových stopiek vyrastá sporokarpium – zvláštny 

útvar, ktorého obal je premeneným listovým úkroj-

kom; v ňom je uzavretých niekoľko výtrusnico-

vých kôpok, v ktorých sa nachádzajú spoločne 

mikrosporangiá aj megasporangiá. Megasporan-

gium má len jednu megaspóru. Gametofyt je 

veľmi drobný a vyvíja sa v blane výtrusu, na me-

gagametofyte sa nachádza len jedno archegónium. 

Takmer kozmopolitická čeľaď v teplých ob-

lastiach mierneho pásma a v trópoch, zástupcovia 

(3 rody/76 druhov) rastú vo vodách alebo blízko 

vôd. U nás sa vzácne vyskytuje zákonom chránená 

Marsilea quadrifolia – marsilea štvorlistá.  

 

 

 

                             

Morfologické znaky a dáta z DNA sekvencií naznačujú, že čeľaď Marsileaceae je blízko 

príbuzná ďalším dvom čeľadiam vodných heterosporických papradí, Azollaceae – azolovité 

a Salviniaceae – salvíniovité. Sú to takmer kozmopoliticky rozšírené čeľade, každá s jed-

ným rodom a niekoľkými druhmi. 

 

Skupine Polypodiaceae s. l. budeme venovať najviac pozornosti, keďže do tejto 

skupiny patrí aj väčšina našich papradí. Je typická spravidla veľkými, perovito 

delenými alebo perovito zloženými listami v mladosti so špirálovitou vernáciou, 

na rube s kôpkami výtrusníc, ktoré môžu byť kryté zásterkou, izosporickými 

výtrusmi, zvyčajne nezelenými, monolétnymi alebo trilétnymi, s gametofytom 

rastúcim na povrchu zeme, srdcovitým alebo obličkovitým, niekedy s malými 

púčikmi, ktoré umožňujú vegetatívne rozmnožovanie gametofytu. Patrí sem asi 

200 rodov a 7 500 druhov. Takto široko chápaná čeľaď Polypodiaceae je veľmi 

dobre potvrdená ako monofyletická skupina na základe morfologických aj 

molekulárnych dát. Zahŕňa najmenej 11 užšie chápaných čeľadí; pre niektoré už 

boli podané dôkazy, že ide o monofyletické skupiny (napr. Aspleniaceae), pre 

iné sa jasne preukázalo, že sú parafyletickými alebo polyfyletickými skupinami 

Obr. 22. Marsileaceae: 
Marsilea salvatrix 
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(napr. Dryopteridaceae, Polypodiaceae s. s.). Pretože situácia nie je ešte dorie-

šená, pridržíme sa v ďalšom texte tradičného členenia skupiny Polypodiaceae 

s. l., z ktorej uvedieme 6 čeľadí. 

Dennstaedtiaceae LOTSY – denštedtiovité 

Trváce rastliny s plazivým podzem-

kom, listy môžu byť monomorfné aj 

dimorfné, najčastejšie veľké, 2–4–

krát perovito zložené, listové stopky 

s 10–20 cievnymi zväzkami. Vý-

trusnicové kôpky vytvárajú na okra-

joch listov súvislý lem, chránený 

ohnutým okrajom listových úkrojkov 

a navyše aj tenkou zásterkou. Výtru-

sy izosporické, trilétne. Gametofyt 

lupeňovitý, zelený. 

Rozšírenie: predovšetkým tropické 

a subtropické oblasti. 

Rody/druhy: 40/1000. 

U nás je domáci len druh Pteri-

dium aquilinum – orličník obyčajný, 

veľmi premenlivý druh, najčastejšie 

ho nájdeme na stráňach, pasienkoch, 

svetlých lesoch, lesných okrajoch. 

Často sa rozmnožuje vegetatívne 

podzemkami a vytvára tak rozsiahle 

porasty. Je jedovatý pre obsah 

kyanogénnych zlúčenín a toxického 

enzýmu. 

 

 

Thelypteridaceae PIC. SERM. – papradníkovité. Trváce rastliny s plazivým alebo priamym 

podzemkom, listy monomorfné, listová stopka s 3–7 cievnymi zväzkami. Výtrusnicové kôp-

ky viac-menej tesne pri okraji fertilných úkrojkov listu alebo uprostred medzi ich okrajom 

a strednou žilkou, okrúhle alebo podlhovasté, s malou, prchavou, prípadne úplne chýbajúcou 

zásterkou. Výtrusy izosporické, monolétne. Gametofyt lupeňovitý, zelený. 

Kozmopolitická čeľaď s ťažiskom rozšírenia v trópoch a v subtrópoch s 15–30 rodmi 

a asi 1 100 druhmi. Z našich zástupcov sem patrí napr. Phegopteris connectilis – sladičovec 

bučinový, z vlhkých, tienistých miest v horských smrečinách a jedľobučinách. 

 

Obr. 23. Dennstaedtiaceae: 

Pteridium aquilinum. 
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Aspleniaceae NEWMAN – slezinníkovité 

Trváce rastliny s vystúpavým podzemkom, listy mo-

nomorfné, v prízemnej ružici s čepeľou jednodu-

chou, delenou alebo zloženou, stopka s 2 cievnymi 

zväzkami, ktoré sa na vrchole spájajú do jedného 

v tvare písmena X. Pleviny výrazne sieťované (so 

silnými bunkovými stenami). Výtrusnicové kôpky 

sú čiarkovité až podlhovasté, s bočnými zásterkami 

alebo bez nich. Výtrusy izosporické, monolétne. Ga-

metofyt lupeňovitý, zelený. 

Rozšírenie: Kozmopolitické. 

Rody/druhy: 10/700. 

Najväčším rodom je rod Asplenium – slezinník 

(fosílne zvyšky sú známe z kriedy), z ktorého u nás 

rastie 8 druhov, niektoré sú zákonom chánené. 

Najbežnejší je Asplenium trichomanes – slezinník 

červený s hnedopurpurovou kostrnkou listu. Jemu 

podobný Asplenium viride – slezinník zelený má 

kostrnku listu zelenú. ● Zákonom chránený Phyllitis 

scolopendrium – jazyk jelení má jednoduchú listovú 

čepeľ, dlhé čiarkovité sori, rastie v hlbokých zareza-

ných údoliach na skalách a v lesoch na vápenci, pri 

studničkách a vodopádoch. 

Woodsiaceae (A. GRAY) HERTER – vudsiovité 

Trváce rastliny. Listy monomorfné alebo dimorfné, 1–3–krát perovito zložené, 

na báze stopiek 2 cievne zväzky, ktoré sa v hornej časti spájajú do jedného. Vý-

trusnicové kôpky sú kryté zásterkami, vzácne bez zásterok. Výtrusy izosporické, 

monolétne. Gametofyt lupeňovitý, často srdcovitého tvaru, zelený. 

Rozšírenie: Kozmopolitické. 

Rody/druhy: 15/600. 

Bohaté trsy v našich vlhkých humóznych lesoch, ale aj na brehoch potokov, 

skalách a zrúcaninách, vytvára Athyrium filix-femina – papradka samičia 

s listami 2–3–krát perovito zloženými, výtrusnicovými kôpkami podlhovastými, 

kosákovito až podkovovito zahnutými s podlhovastou zásterkou. ● Na tienis-

tých skalách, sutinách, na starých pňoch, v štrbinách vlhkých skál a studní 

nájdeme Cystopteris fragilis – pľuzgiernik krehký, s listami do 20 cm veľkými. 

Obr. 24. Aspleniaceae: 

Phyllitis scolopendrium. 
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Obr. 25. Woodsiaceae: Athyrium filix-femina. 

● Zákonom chránený je ohrozený druh Matteuccia struthiopteris – perovník 

pštrosí, papraď, ktorá má dimorfné listy; na jar vyrastajú veľké (40–150 cm 

dlhé) trofofyly, ktoré vytvárajú lievikovitú ružicu, v strede ktorej neskôr vyrastú 

až 60 cm dlhé hnedé sporofyly, na rube s husto vedľa seba uloženými výtrusni-

covými kôpkami. Tento druh sa aj často pestuje na ozdobu na tienistých mies-

tach cintorínov, v záhradách a v parkoch. 

Dryopteridaceae HERTER – papraďovité 

Trváce byliny s podzemkami. Listy homomorfné, v dolnej časti stopky 2–8(–18) 

cievnych zväzkov. Výtrusnicové kôpky bez zásterok alebo so zásterkami 

obličkovitými až okrúhlymi. Výtrusy izosporické, na povrchu nepravidelne 

zbrázdené alebo tŕnisté. Gametofyt lupeňovitý, často srdcovitého tvaru, zelený. 

Rozšírenie: Kozmopolitické, hlavne v horských lesoch tropického pásma. 

Rody/druhy: 60/3000. 

Z našich papradí je najznámejšia a najbežnejšia Dryopteris filix-mas – papraď 

samčia, s listami 1–2–krát perovitými, na rube s okrúhlymi výtrusnicovými 

kôpkami, po 4–6 na každom listovom úkrojku, s charakteristickými tuhými, 

plochými, obličkovitými až okrúhlo obličkovitými zásterkami. Rastie predo- 
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Obr. 26. Dryopteridaceae: Dryopteris filix-mas. 

všetkým v smrečinách a v bučinách, ale aj v sutinových, dubových a dubovo-

hrabových lesoch, na starých zrúcaninách a pri potokoch, niekedy sa pestuje ako 

ozdobná rastlina v záhradách a v parkoch na tienistých miestach. ● Okrem rodu 

Dryopteris sú u nás zastúpené rody Polystichum – papraďovec a Gymnocarpium 

– peračina. 
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Polypodiaceae s. s. BERCHT. & J. PRESL – sladičovité 

Trváce byliny s plazivým podzem-

kom pokrytým plevinami, často epi-

fyty. Listy väčšinou homomorfné, 

s čepeľou len málo delenou. Výtrus-

nicové kôpky sú na spodnej strane 

čepele, bez zásteriek, rôzneho tvaru, 

pri niektorých druhoch môžu pokrý-

vať aj väčšie plochy listu. Výtrusy 

sú izosporické, monolétne. Gameto-

fyt lupeňovitý, zelený. 

Rozšírenie: hlavne v trópoch 

a v subtrópoch. 

Rody/druhy: 40/500. 

Na Slovensku je čeľaď zastúpe-

ná predovšetkým bežným druhom 

Polypodium vulgare – sladič oby-

čajný, ktorý má prezimujúce listy, 

perovito strihané, na rube s okrúh-

lymi kôpkami výtrusníc bez zá-

sterok; druh je veľmi premenlivý 

v tvare a veľkosti listovej čepele. 

V minulosti sa podzemky (hromadia 

sa v nich cukry a steroidný glykozid 

osladin) používali v ľudovom lieči-

teľstve ako diuretikum a prísada 

čajov proti kašľu. ● Najznámejší tro-

pický rod z čeľade je Platycerium so 

17 druhmi v Ázii, Austrálii, západ-

nej Afrike, Peru a Bolívii. Sú to epifyty s primárnymi listami veľkými, okrúh-

lymi, v hustej ružici, kde sa zhromažďuje humus a vlaha; sekundárne listy 

vyrastajú zo stredu ružice, sú to trofosporofyly, vidlicovito až parohovito 

delené, na koncoch zospodu husto porastené výtrusnicami. Pestuje sa tiež 

v skleníkoch. 

 

 

Obr. 27. Polypodiaceae: 

Polypodium vulgare. 
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Spermatophyta – semenné rastliny 

Spermatophyta, semenné rastliny sú najviac diverzifikovanou líniou medzi 

cievnatými rastlinami, patrí sem asi 270 tisíc v súčasnosti žijúcich druhov. 

Patria sem jednak rastliny nahosemenné (Pinophyta, Gymnospermae) a jednak 

kvitnúce rastliny (Magnoliophyta, Angiospermae), ktoré tvoria najväčšiu vetvu 

semenných rastlín.  

Monofyletickosť semenných rastlín je dokladovaná rôznymi morfologický-

mi znakmi: ako prvý môžeme uviesť samotný vzhľad (habitus) týchto rastlín, 

ale tiež fakt, že hlavné recentné línie semenných rastlín sú charakterizované 

(prinajmenšom ancestrálnym) znakom tvorby dreva (sekundárneho xylému) 

prostredníctvom aktivity sekundárneho meristému – kambia. (Opäť poznámka: 

mnohé druhy však túto schopnosť druhotne stratili). S tvorbou sekundárneho 

xylému sa stretávame už pri karbónskych plavúňoch a prasličkách, ale kambium 

karbónskych rastlín produkovalo len xylém smerom dovnútra stonky, nie však 

floém smerom navonok, ako to poznáme pri obojstrannom kambiu semenných 

rastlín.  

Ďalšou pozoruhodnou vlastnosťou je holoblastické rozkonárovanie, pri 

ktorom sa protomeristém v rastovom vrchole nedelí, ale pokračuje ako celok 

v raste, primordiá bočných konárov sa zakladajú po stranách rastového vrcholu 

tesne nad primordiom listov (na rozdiel od hemiblastického, dichotomického 

rozkonárovania ostatných členov Euphyllophyta, pri ktorom sa terminála alebo 

viacbunkový protomeristém rozdelí na dve vrcholové primordiá, ktoré dorastajú 

na dva konáre).  

Významným evolučným krokom vo fylogenéze semenných rastlín bol 

vznik heterospórie, teda produkcie dvoch druhov spór (mikrospór a megaspór), 

ktoré vytvárajú dva druhy gametofytov (samčie mikrogametofyty vytvárajúce 

spermatozoidy alebo spermatické bunky a samičie megagametofyty, ktoré vy-

tvárajú jedno alebo niekoľko vajíčok. Heterospória sa vyvinula v evolúcii rastlín 

viackrát (plavúne, prasličky, leptosporangiátne paprade). Vznik heterospórie 

v tejto línii však dospel do štádia, keď sa redukuje počet funkčných megaspór 

na jednu, ktorá sa vyvíja vo vnútri sporangia (ide o tzv. endospóriu) a z ostat-

ných častí sa vytvárajú vajíčkové obaly (integumenty) s mikropylárnym otvo-

rom na vrchole (obr. 28 a 29). Po oplodnení vzniká diploidná zygota a mení sa 

na nové embryo sporofytu, samičí gametofyt sa stáva vyživovacím pletivom 

v semene.  

V ďalšom texte spomenieme dve skupiny vyhynutých semenných rastlín 

(Lyginodendrophyta a Cordaitophyta) a dve hlavné línie dnešných semen-

ných rastlín: nahosemenné rastliny (Gymnospermae, Pinophyta), a kryto-

semenné rastliny (Angiospermae, Magnoliophyta).  
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Obr. 28. Pravdepodobný evolučný vznik semena: 1. izospória v sporangiu vzdia-
leného predka; 2. heterospória – diferenciácia na mikrosporangiá a megasporangiá; 
3. redukcia počtu funkčných megaspór na jednu a jej vývin vo vnútri sporangia 
(endospória); 4. vývoj obalov megasporangia, na vrchole s mikropylárnymi otvorom. 

 

Obr. 29. Evolúcia integumentov raných semenných rastlín (vyhynutí zástup-
covia): 1. Genomosperma kidstoni, 2. Genomosperma latens, 3. Eurystoma angu-
lare, 4. Stamnostoma huttonense. 

Tab. 6. Odlišnosti výtrusných cievnatých rastlín a semenných rastlín 

výtrusné cievnaté rastliny     Spermatophyta 

Izospória  heterospória  len heterospória 

mikrospóry  peľové zrnká 
samčí gametofyt  peľové vrecúško 

oplodnenie spermatozoidmi  opelenie  oplodnenie 
 peľové vrecúško 
   spermatozoidy 
    spermatické b. 

mikrosporangiá  peľové komôrky 
mikrosporofyly  tyčinky 

megaspóra  materská bunka zárodočného vaku 
megasporangium  vajíčko [resp. jeho nucelus] 

    [vajíčko s obalmi = megasynangium] 
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Obr. 30. Fylogenetické vzťahy medzi hlavnými líniami semenných rastlín, 
vnútri nahosemenných rastlín, a niektorými vyhynutými skupinami so znakmi 
charakterizujúcimi hlavné vetvy ( označuje vyhynuté taxóny). 

Vyhynutá skupina: Lyginodendrophyta (semenné 
paprade) 

Boli to dreviny podobné papradiam, väčšinou mali málo rozkonárenú stonku, ktorá druhotne 

hrubla. Listy boli väčšinou veľké, viacnásobne perovito zložené. Sporofyly sa podobali pa-

praďovitým listom. Sporangiá boli heterosporické. Mikrosporangiá zrastali do mikrosynan-

gií. Megasporangiá zrastali do megasynangií. Vajíčko bolo predstavované megasynangiom, 

ktorého sporangiá okrem jedného zosterilneli a vytvorili obal – integument. Ten uzatváral 

jediné fertilné megasporangium s jedinou megaspórou. Je pravdepodobné, že pri prvotných 

semenných rastlinách sa oplodnenie a vznik embrya uskutočňovali až vo vajíčkach spadnu-

tých na zem a až  potom, čo došlo ku vzniku embrya, vyvinuli sa na skutočné semená. Lygi-

nodendrophyta poznáme len fosílne, boli súčasťou tropických permokarbónskych pralesov. 

Vo vrchnom perme náhle vymreli a len nepatrné zvyšky sa udržali v druhohorách; posledné 
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nálezy sú z jury. Fylogeneticky nie sú ani 

pokračovaním papradí, ani priamymi 

predkami cykasov či iných dnešných ras-

tlín, tvoria samostatnú, uzavretú vývojo-

vú líniu. V súčasnosti je síce jasné, že ide 

o nemonofyletickú skupinu, ale nedosta-

tok informácií o nej nám nedovoľuje vy-

pracovať jej fylogenetický strom. Zástup-

covia: Medullosa, Lyginopteris. 

 

 

 

´ 

 

 

Vyhynutá skupina: Cordaitophyta 

Vysoké stromy, bohato rozkonárené s druhotným hrubnutím 

stonky. Mikrosporofyly a megasporofyly tvorili oddelené 

jednopohlavné šištice (strobily) veľké 10–30 cm. Mikrostro-

bily boli tvorené špirálovito zostavenými, sterilnými alebo 

fertilnými mikrosporofylmi s niekoľkými mikrosporangiami, 

mikrospóry mali jeden alebo dva vzdušné vaky. Mega-

strobily s mnohými špirálovito postavenými sterilnými šu-

pinami, vo vrcholovej časti s viac alebo len s jedným 

megasporofylom nesúcim 2 alebo 1 konečné vajíčko. Morfo-

logická povaha vajíčka a jeho pôvod sú podobné ako pri 

Lyginodendrophyta, ale ide o nezávislú vývojovú vetvu snáď 

blízku primitívnym predchodcom prasličiek. Kordaity mali 

takmer kozmopolitické rozšírenie, žili v močiaroch sedi-

mentačných paniev často spolu s inými stromovitými papra-

ďami a lianami a tak sa v karbóne a perme podieľali na 

vzniku čierneho uhlia. Najznámejší zástupcovia: rody 

Cordaites a Cordaianthus z čeľade Cordaitaceae. Evolučné 

postavenie kordaitov je nejasné. 

 

 

Obr. 31. Lyginodendrophyta: habitus 

Medullosa noei, semeno Lyginopteris sp. 

Obr. 32. Cordaitaceae: Cordaites sp. 
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GYMNOSPERMAE – NAHOSEMENNÉ RASTLINY 
(PINOPHYTA – BOROVICORASTY) 

Gymnospermae – nahosemenné rastliny, majú názov odvodený od slov gymno 

= nahý, sperm = semeno. Ich semená nie sú uzavreté v plodolistoch ako je to 

pri krytosemenných rastlinách – Angiospermae [angio = cieva, má sa na mysli 

cieva v plodoliste], aj keď sa môžu vyskytnúť tzv. dužinaté šišky (v rode 

Juniperus), ktoré obklopujú semeno. Najnovšie molekulárne štúdie ukazujú, že 

dnešné skupiny nahosemenných rastlín vytvárajú vetvu, ktorá je sesterskou 

skupinou krytosemenných rastlín, a teda súčasné Gymnospermae ako celok sú 

monofyletickou skupinou. Nie je jasné postavenie viacerých fosílnych skupín, 

ktoré sa zdajú byť blízko príbuzné dnešným nahosemenným rastlinám. Vzťahy 

medzi jednotlivými vetvami nahosemenných rastlín nie sú dostatočne známe. 

Preto sa v ďalšom texte prikláňame k jednému z možných riešení, teda k ich 

rozčleneniu na štyri vetvy hodnotené na úrovni radov: Cycadales – cykasy, 

Ginkgoales – ginká, Pinales – ihličiny a Gnetales – lianovce. 

V minulom storočí sa nahosemenné rastliny zvykli rozčleňovať len na dve základné 

skupiny: Cycadophyta a Coniferophyta (zahŕňajúce ginká a ihličiny). Cykasy sa vyčleňovali 

na základe tvorby dreva so širokými stržňovými lúčmi (manoxylické drevo), veľkých zlože-

ných listov a polysymetrických semien (t. j. takých, ktorými možno preložiť viac rovín 

súmernosti). Coniferophyta boli charakterizované na základe dobre vyvinutého, hustého 

(pyknoxylického) dreva, jednoduchých, často ihliciam podobných listov a bisymetrických 

sploštených semien (t. j. semien s dvomi rovinami súmernosti). Takéto členenie naznačova-

lo možnosť, že semenné rastliny sa vyvinuli v dvoch nezávislých vetvách a teda aj semená 

 

 

Obr. 33. Pravdepodobné evolučné kroky pri vzniku podporných a semenných 
šupín ihličín: 1. vyhynutý druh rodu Cordaites s niekoľkými vajíčkami a sterilnými 
šupinami na skrátenom konáriku (brachyblaste) v pazuche listeňa; 2. vyhynutý druh 
rodu Lebachia s redukovaným počtom vajíčok; 3. dnešná situácia v rode Pinus 
s dvoma vajíčkami uloženými na vrchnej strane semennej šupiny.  
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Obr. 34. Životný cyklus nahosemenných rastlín. 
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sa v evolúcii objavili dvakrát, v každom prípade s odlišnou symetriou. Fylogenetické štúdie 

dnešných aj fosílnych rastlín, vykonané v posledných rokoch, však ukázali, že semená 

vznikli v evolúcii len raz a že prvé semenné („nahosemenné“) rastliny boli podobné skôr 

cykasom, mali veľké zložené listy a polysymetrické semená. Coniferophyta sú výsledkom 

ďalšieho vývoja rastlín smerom k malým, ihlicovitým listom a menším splošteným seme-

nám. Evolučná zmena ako listov tak aj semien je snáď dôsledkom adaptácie na suchšie 

prostredie. Dnes je jasné, že aj vetva lianovcov (Gnetales) je súčasťou vetvy nahosemen-

ných rastlín. Molekulárne štúdie okrem toho priniesli mnoho nových poznatkov, ale aj 

mnoho nových otázok o vzťahoch vo vnútri vetvy nahosemenných rastlín. Kladogram na 

vnútornej strane obálky učebnice (a riešenie problému v tejto učebnici) je len jedným 

z možných riešení a zodpovedá molekulárnym dátam získaným z 18S rDNA. Rôzne mole-

kulárne štúdie naznačujú aj odlišné možné topológie kladogramu odrážajúceho vzťah medzi 

dnešnými skupinami. Najnovšie analýzy založené na kombinácii rôznych molekulárnych dát 

vytvárajú topológie, v ktorých Pinaceae majú špecifické postavenie medzi ostatnými 

ihličinami a možno sú sesterskou skupinou radu Gnetales. 

 

Nahosemenné rastliny zahŕňajú v súčasnosti spolu len 15 čeľadí, 75-80 ro-

dov a asi 820 druhov. Evolučný úspech pokročilejšej skupiny krytosemenných 

rastlín oproti iným semenným rastlinám možno pripísať cievam a zdokonalenej 

reprodukcii. Cykasy, ginká a ihličiny majú v xyléme len cievice. Nahosemenné 

rastliny sú dreviny – stromy, kry, liany – nikdy to nie sú vodné rastliny 

a vyskytuje sa medzi nimi len niekoľko epifytov. Rastú takmer po celom svete, 

od 72 severnej zemepisnej šírky po 55 južnej zemepisnej šírky a sú dominant-

nou vegetáciou v mnohých chladnejších a arktických regiónoch. Borovice, 

jedle, smreky, cédre a príbuzné skupiny sú známe ako okrasné rastliny, navyše 

s kvalitným drevom. Zahŕňajú najvyššie, najmohutnejšie a najdlhšie žijúce je-

dince rastlín. 

Životný cyklus nahosemenných rastlín. Aj v tejto skupine dochádza 

k striedaniu nepohlavnej sporofytickej generácie a pohlavnej, gametofytickej 

generácie, ktorá je však oproti výtrusným cievnatým rastlinám značne reduko-

vaná (tab. 4, str. 36), a gametofyt je tvorený len malým počtom buniek (tisícky 

v prípade samičieho gametofytu a spravidla 5 buniek samčieho gametofytu). 

Skupina je heterosporická a na dospelom sporofyte dochádza k samostatnému 

vývinu mega- a mikrosporofylov, spravidla zoskupených v šišticiach, strobi-

loch. Na semených (samičích) šupinách sa z delivého pletiva, placenty, vytvára-

jú vajíčka, ktoré sú chránené jedným obalom (integumentom), na vrchole 

nespojeným a vytvárajúcim tak peľový vchod (mikropyle). Vo vnútri vajíčka sa 

diferencuje materská bunka megaspóry. Nastáva jej meióza (vznik megaspóry - 

výtrusu, začiatok gametofytickej generácie!) a ďalšie delenia, ktorými vznikne 

samičí, mnohobunkový gametofyt. Je to vlastne haploidné vyživovacie pletivo, 

endosperm, v ktorom sa vytvárajú spravidla dve archegóniá, každé s veľkou 

vajcovou bunkou, oosférou Na mikrosporofyloch (tyčinkách) sa vytvárajú peľo-

vé puzdrá, v ktorých meiózou dochádza k vzniku peľových zrniek (mikrospór). 

Vo vnútri peľového zrnka sa vytvára spravidla 5 buniek (samčí gametofyt), 

z ktorých 2 bunky sú gamety, pri primitívnejších skupinách nahosemenných 
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rastlín sú to spermatozoidy s mnohými bičíkmi, pri pokročilejších sú to bezbičí-

katé spermatické bunky.  

Opelenie nahosemenných rastlín sa deje priamym prenosom peľového 

zrnka na vajíčko, po splynutí gamet vzniká embryo, ktoré je vyživované už spo-

mínaným haploidným endospermom. Okrem cykasov a niektorých lianovcov sú 

nahosemenné rastliny vetroopelivé. Celkove sú nahosemenné rastliny pomalé 

v reprodukcii. Medzi opelením a oplodnením môže uplynúť niekoľko mesiacov 

a dozretie semena môže trvať spolu až tri roky.  
 

Cycadales – cykasy 

Cykasy sú veľmi starou skupinou rastlín, ktorá si zachovala mnoho primitív-

nych znakov, ako napr. pohyblivé spermatozoidy. Cykasy sa vyvinuli v karbó-

ne alebo v ranom perme, asi pred 280 miliónmi rokov a dosiahli svoj najväčší 

rozvoj v období druhohôr. V súčasnosti predstavujú hlavne relikty na južnej 

pologuli. Skupina je monofyletická, tento názor podporujú synapomorfie 

v štruktúrnych znakoch: špecializovaný (omega) typ cievnych zväzkov v listo-

vých stopkách, prítomnosť mucilaginóznych kanálikov, odlišných meristémov, 

ako aj jedovatých glykozidov, nazývaných cykasíny. Cykasíny a iné jedovaté 

látky mohli byť dôležité v evolúcii cykasov ako obrana proti baktériám a hu-

bám. 

Všetky cykasy majú špeciálne korene; vzhľadom na ich podobnosť s mor-

skými koralmi sa nazývajú koraloidné korene. Tieto korene žijú v symbióze 

s cyanobaktériami, ktoré zabezpečujú fixáciu vzdušného dusíka (podobne ako 

baktérie v koreňoch bôbovitých rastlín). Tým umožňujú cykasom rásť na pô-

dach, chudobných na živiny (najmä na dusík). 

Cykasy sú často podobné palmám, s nerozkonárenou priamou stonkou 

a veľkými zloženými listami nakopenými smerom k rastovému vrcholu alebo sú 

podobné papradiam s podzemnou stonkou a zloženými listami. Mnoho cykasov 

vytvára katafyly – listy podobné šupinám, ktoré sa vyskytujú medzi normál-

nymi listami a často majú ochrannú funkciu.  

Reprodukčné orgány cykasov sa nachádzajú v šišticiach (strobiloch), ktoré 

pozostávajú z vretena a megasporofylov alebo mikrosporofylov. Tieto jedno-

duché štruktúry sú v kontraste s komplexnou šiškou ihličín (pozri ďalej). 

Samčie šištice sa vyskytujú vo všetkých rodoch, samičie šištice chýbajú v rode 

Cycas (tu sú nahradené jednotlivými megasporofylmi, ktoré mierne pripomínajú 

listy). Hoci cykasy produkujú veľké množstvo jemného peľu, ktorý naznačuje, 

že by mohli byť vetroopelivé, primárnym prenášačom peľu je hmyz. Chrobá-

ky a včely sú buď jediným prenášačom alebo prenášajú na vajíčko peľ, ktorý 

vietor privial na samičiu šišticu z inej rastliny. Oplodnenie sa môže oneskoriť za 

opelením až o 6 mesiacov. Peľové vrecúška sa nevytvárajú. 
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Semená cykasov sú často jasne sfarbené (ružové, oranžové alebo červené) 

s mäsitou vonkajšou vrstvou. Najčastejšie ich rozširujú vtáky, netopiere, oposu-

my, korytnačky a mnohé iné živočíchy. Niektoré cykasy ich lákajú jasne sfarbe-

nými megasporofylmi. Semená, ktoré majú špongiovitú vonkajšiu vrstvu a sú 

schopné plávať, môžu byť transportované aj veľmi ďaleko vďaka morským 

prúdom, pre iné semená je užitočná gravitácia.  

Dvojdomosť, ktorá chrakterizuje všetky cykasy, je určovaná pohlavnými 

chromozómami. Chromozómové počty cykasov sú variabilné, ale v rámci 

jedného rodu stabiliné, preto sú taxonomicky užitočné. 

Cykasová vetva pozostáva z 3 čeľadí, 10 rodov a okolo 130 druhov. Cyca-

daceae obsahujú len rod Cycas, Stangeriaceae len rod Stangeria a Zamiaceae 

ďalšie rody (napr. Zamia, Encephalartos, Dioon). 

 

 

Obr. 35. Cycadaceae: Cycas circinalis. 
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Cycadaceae PERS. – cykasovité 

Rastliny podobné palmám, s nerozkonáreným alebo slabo rozkonáreným kme-

ňom, pokrytým zvyškami báz listov, pri vrchole so živými listami, alebo sú po-

dobné papradiam s podzemkami. Listy trváce, striedavé, perovito zložené, lístky 

zložených listov v mladosti špirálovito stočené, s jednou strednou žilou a bez 

bočných žíl, celistvookrajové. Mikrosporofyly nakopené v šišticiach (strobi-

loch), peľ bez vzdušných vakov, s jednou brázdou. Megasporofyly pri vrchole 

stonky, čiastočne pripomínajú listy a nie sú zoskupené do šištíc. Vajíčok 2–8 na 

okraji megasporofylu. Semená veľké, mierne sploštené a pokryté jasne sfarbe-

nou, mäsitou vonkajšou vrstvou. 

Rozšírenie: Madagaskar, juhovýchodná Ázia, Malajzia, Austrália a Polynézia. 

Rastie v lesoch a na savanách. Viacero druhov je ohňovzdorných, pretože api-

kálny meristém je chránený pod zemou alebo trvácimi listovými bázami. 

Rody/druhy: 1 (Cycas)/ca. 20. 

Niektoré druhy sa pestujú ako okrasné. Stonka a semená Cycas circinalis  – 

cykasu indického sú zdrojom škrobu (nazývaného ságo), ktorý je jedlý po 

odstránení toxínov. 

 

Zamiaceae HORIANOW – zamiovité. Rastliny podobné papradiam s podzemkami alebo 

podobné palmám s nadzemnými stonkami. Listy perovito zložené (niekedy dvakrát), neopa-

davé, kožovité; lístky zložených listov v mladosti ploché, s početnými bočnými žilami, 

celistvookrajové, zúbkaté alebo s ostrými ostňami. Mikrosporofyly nakopené v šišticiach 

(strobiloch), peľ bez vzdušných vakov, s jednou brázdou. Strobily megasporangií v počte 

jeden až niekoľko na rastlinu, megasporofyly šupinovité alebo štítkovité, každý nesie dve 

vajíčka. Semená veľké (1–2 alebo viac cm dlhé), často s jasne sfarbenou mäsitou vonkajšou 

vrstvou. 

Vyskytujú sa v tropických oblastiach a v teplých regiónoch mierneho pásma Ameriky, 

Afriky a Austrálie, zahŕňajú 8 rodov a 110 druhov, najväčšie rody sú Encephalartos (35 

druhov), Zamia (35), Macrozamia (14), Ceratozamia (10) a Dioon (10). 

 

Ginkgoales – ginká 

Zastúpené v súčasnosti len 1 čeľaďou, 1 rodom a 1 druhom. 

Ginkgoaceae ENGL. – ginkovité 

Stromy vysoké až 30 m, s viac alebo menej asymetrickou korunou a popukanou, 

šedou borkou. Živicové kanáliky chýbajú. Listy vyrastajú spravidla na brachy-
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blastoch, majú dlhé stopky, vejárovitý tvar, na vrchole sú spravidla rozštie-

pené na dva laloky alebo sú celistvé, žilnatina je vidlicovitá, sú opadavé. 

Rastliny dvojdomé. Peľové šištice vyrastajú na brachyblastoch, sú dlhé 

a previsnuté, peľové zrnká bez vzdušných vakov. Vajíčka vyrastajú v pároch 

z brachyblastov, majú dlhé stopky. Opeľovanie vetrom, spermatozoidy sú po-

hyblivé (okrem cykasov a ginka žiadne ďalšie nahosemenné rastliny nemajú 

tento znak), rovnako ako pri cykasoch chýba rast peľového vrecúška. Oplod-

nenie prebieha až o 4–7 mesiacov potom, čo vajíčka spadnú na zem. Z dvojice 

semien dozrieva zvyčajne len jedno, je dlhé asi 2,5 cm v priemere, šťavnaté, 

nepríjemne zapáchajúce. Tieto znaky naznačujú, že by semená mohli byť rozši-

rované živočíchmi, ale nepoznáme žiaden druh, ktorý by ich rozširoval. Je 

možné, že ide o nejaký dnes už vyhynutý druh. Klíčne listy 2–3. Pohlavie novej 

rastliny je determinované pohlavnými chromozómami, samičie rastliny majú 

dva X chromozómy, samčie majú chromozómy X a Y. V priaznivých podmien-

kach sa jedince dožívajú až 2000 rokov. 

Rozšírenie: Žijúca fosília. Prví zástupcovia tejto skupiny sa objavili už v perme 

a tak 200 miliónov rokov je ginko súčasťou pozemskej kveteny. Je to jediný 

zvyšok veľkej skupiny cievnatých rastlín, ktorá mala bohatý rozvoj hlavne 

v jure. V treťohorách, zvlášť v neogéne, bolo ginko rozšírené po celej severnej 

pologuli až ďaleko na sever. V strednej Európe sa vyskytovalo až do konca 

neogénu (napr. na Spiši v oblasti Dreveníka). Pôvodné sa v dnešnej dobe za-

chovalo len na malom území v odľahlých horách juhovýchodnej Číny. Často sa 

však pestuje v parkoch a záhradách. 

Rody/druhy: 1/1. Ginkgo biloba - ginko dvojlaločné.  

 

 

 

Obr. 36. Ginkgoaceae: Ginkgo biloba. 
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Pinales – ihličiny 

Ihličiny sú najväčšou, ekologicky a ekonomicky najvýznamnejšou skupinou na-

hosemenných rastlín. Borovice, jedle, smreky, cédre, tuje, cyprušteky a sekvoje 

sú všeobecne známymi stromami. Niekedy sa nazývajú aj konifery (od la-

tinského slova conus – šiška). Šišky chránia vajíčka a semená. Pozostávajú zo 

silne modifikovaných krátkych vetvičiek, na ktorých vyrastajú semenné šupiny, 

ktoré v mladosti nesú vajíčka (a vtedy sa ešte nazývajú samičie šištice), po 

oplodnení sa na nich nachádzajú semená. Tieto semenné šupiny sú podopreté 

spravidla zdrevnatenými listeňmi, nazývanými podporné šupiny. Tieto sú nie-

kedy dobre odlíšiteľné, inokedy sú viac alebo menej zrastené so semennými 

šupinami. Semenné šupiny väčšiny zástupcov čeľadí Pinaceae a Cupressaceae 

sú drevité alebo kožovité, semená majú často krídla a sú rozširované vetrom. 

Borievky (Juniperus) majú šupiny šišiek zdužnatené a zafarbené (galbuly), čím 

pripomínajú bobule a rozširujú ich živočíchy. Tisy (Taxus) majú jednotlivé se-

mená ponorené v dužinatom nepravom miešku (epimatium, arilus), ktorý je 

v čase zrelosti výrazne červeno sfarbený. 

Ihličiny sú známe už z karbónu (z obdobia pred asi 300 miliónmi rokov). 

Mnoho dnešných čeľadí sa vyvinulo v neskorom triase alebo v ranej jure, 

niektoré rody aj neskôr. Dnešné ihličiny zostávajú významným prvkom v chlad-

nejších oblastiach, ako sú boreálne lesy v Severnej Amerike a v Ázii, kde rôzne 

druhy borovíc, smrekov a jedlí tvoria dominantnú zložku vegetácie v rozľahlých 

oblastiach. Ostatné ihličiny, napr. araukárie, tuje, cyprušteky sú významné 

v chladnejších oblastiach južnej pologule. Ihličiny sú hodnotné ozdobné drevi-

ny, ich drevo sa používa na výrobu papiera a pri stavbách, ale prirodzene aj na 

mnohé iné účely. 

Opeľovanie ihličín sa uskutočňuje prostredníctvom vetra. Mnoho ihličín 

využíva tzv. polinačné kvapky, lepkavú tekutinu, vylučovanú z vajíčka v čase 

opeľovania, na zachytenie vetrom unášaného peľu. Peľové zrnká väčšiny 

zástupcov čeľade Pinaceae majú dva vzdušné vaky, malé útvary, ktoré umož-

ňujú unášanie peľových zrniek vetrom alebo orientujú peľové zrnká do polohy 

vhodnej na klíčenie. Peľ potom klíči a peľové vrecúško sa dostáva k vajíčku 

(spermatické bunky sú bez bičíkov, nepohyblivé). 

Ihličnaté stromy sa rozkonárujú monopodiálne s dominantným centrálnym 

kmeňom. V neskoršom veku sa koruna môže vytvárať aj nepravidelne. Konáre 

sú často aj v praslenoch, predovšetkým na mladých rastlinách. 

Ihličiny zahŕňajú 7 čeľadí, 60–65 rodov a viac ako 600 druhov. 

Cupressaceae BARTLETT – cypruštekovité 

Stromy alebo kry, drevo a listy sú často aromatické. Listy až na výnimky ne-

opadavé, jednoduché, striedavé, protistojné alebo praslenovite usporiadané, 
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šupinovité, kratšie ako 1 mm až čiarkovité, ihlicovité, do 3 cm dlhé, so živico-

vými kanálikmi. Na plochých konároch sa často vyskytujú odlišné šupinovité 

listy na hranách konárika, kde sú preložené a „obaľujú“ jeho okraj, pričom 

ostatné listy sú ploché, ku konáriku pritlačené. Jednodomé rastliny, výnimkou je 

rod Juniperus, ktorý zahŕňa dvojdomé rastliny. Samčie šištice so špirálovito 

usporiadanými alebo protistojnými mikrosporofylmi, mikrosporangiá po 2–10 

na spodnej strane mikrosporofylu, peľové zrnká bez vzdušných vakov. Samičie 

šištice so štítovitými alebo prisadnutými semennými šupinami, dužinatými v ro-

de Juniperus, spojené s podpornými šupinami, vajíčok 1–20 na vrchnej strane 

šupín, vajíčka zvyčajne priame (mikropyle orientované smerom von zo šištice). 

Šišky dozrievajú v priebehu 1-3 rokov. Semená s 2(–3) krátkymi bočnými krí-

dlami (pri niektorých rodoch krídlo chýba). Klíčne listy 2–15. 

Rozšírenie: Je to kozmopolitická čeľaď. Tri štvrtiny druhov sa vyskytujú na 

severnej pologuli, ras-

tú v rôznych prostre-

diach, od močiarov až 

po suché stanovištia, 

od úrovne mora až po 

vysoké hory.  

Rody/druhy: 29/120. 

Najznámejším zástup-

com na Slovensku je 

takmer po celej sever-

nej pologuli rozšírená 

Juniperus communis – 

borievka obyčajná, níz-

ky ker alebo malý 

strom, s odstávajúcimi, 

pichľavými ihlicami 

(dlhými do 15 mm), 

vyrastajúcimi v trojpo-

četných praslenoch. 

Poskytuje dužinaté šiš-

ky (galbuly), využíva-

né ako korenie a zák-

ladná surovina na vý-

robu niektorých lie-

hovín (borovička, gin). 

Drevo je vyhľadáva-

ným materiálom pre 

rezbárske práce. Obr. 37. Cupressaceae: Juniperus communis. 
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Ohrozeným a zákonom chráneným druhom je Juniperus sabina – borievka neta-

tová, ker s poliehavými konármi, prevažne šupinovitými listami, v Pieninách 

predstavuje pravdepodobne relikt z medziľadovej doby. Je prudko jedovatá, 

obsahuje sabinol v éterickom oleji. ● V parkoch, na cintorínoch a v záhradách 

sa často (v Európe už od roku 

1545) pestuje severoamerický 

druh Thuja occidentalis – tuja 

západná zo Severnej Ameriky 

a Platycladus orientalis – tujo-

vec východný pôvodom z Číny 

a Kórey (v Európe od r. 1752). 

Tieto druhy majú šišky so 

škridlicovito sa prekrývajúcimi 

šupinami. ● Na rozdiel od 

nich, rody Cupressus – cyprus 

a Chamaecyparis – cypruštek 

majú šišky guľovité so semen-

nými šupinami štítkovite uspo-

riadanými. U nás sa najčastej-

šie pestuje severoamerický 

druh Chamaecyparis lawso-

niana – cypruštek lawsonov, 

vysoký strom s nápadne purpu-

rovými samčími šišticami. 

 

 

Do čeľade Cupressaceae patria aj najvyššie a najmohutnejšie stromy na zemeguli. 

Sequoia sempervirens – sekvoja vždyzelená s jedincami vysokými 112 m a kmeňmi hrubý-

mi 6,7 m v priemere (Kalifornia a Oregon), Sequoiadendron giganteum – sekvojovec 

mamutí, 106 m vysoký a s kmeňom hrubým 11,4 m v priemere (Kalifornia). Niektoré druhy 

sa dožívajú okolo 2000-3000 rokov. (Tieto rody boli v minulosti na základe odlišných listov 

– striedavých, ihlicovitých – zaraďované do samostatnej čeľade Taxodiaceae, ale táto čeľaď 

má s Cupressaceae mnoho morfologických podobností a potenciálne synapomorfie týkajúce 

sa rozmnožovacích orgánov. Zároveň bolo imunologickými štúdiami a štúdiami sekvencií 

DNA potvrdené, že nie je dôvod na vyčleňovanie samostatnej čeľade, pretože potom by 

spomínané čeľade neboli monofyletické). 

Pinaceae LINDL. – borovicovité 

Stromy (niekedy kry), často emitujúce silnú vôňu z kôry a listov; živicové kaná-

liky sú prítomné v kôre, v lyku, v dreve aj v listoch. Konáre v praslenoch alebo 

protistojné. Listy jednoduché, čiarkovité až ihlicovité (vzácne úzko vajcovité), 

Obr. 38. Cupressaceae: Thuja 
occidentalis. 
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Obr. 39. Pinaceae: Picea abies, Abies alba. 
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jednotlivé alebo vyrastajú na brachyblastoch vo zväzočkoch po 2–5, niekedy aj 

viac, zvyčajne sú neopadavé (opadavé v rodoch Larix a Pseudolarix). Jednodo-

mé rastliny. Samčie šištice so špirálovito usporiadanými mikrosporofylmi; mi-

krosporangiá 2 na spodnej strane mikrosporofylu; peľové zrnká s dvoma vzduš-

nými vakmi (vzdušné vaky chýbajú v rode Larix a Pseudotsuga) a s dvomi 

protáliovými bunkami. Samičie šištice so špirálovite usporiadanými semennými 

a podpornými šupinami. Semenné šupiny s 2 obrátenými vajíčkami (mikropyle 

je orientované smerom k vretenu šištice) na vrchnej strane šupiny. Šišky sú 

drevnaté, dozrievajú v priebehu 1–2 rokov, šupiny šišiek sú spravidla neopadavé 

(opadavé v rodoch Abies, Cedrus a Pseudolarix), podporné šupiny niekedy 

veľké, nápadné, dlhšie ako semenné (Pseudotsuga), inokedy zakrpatené (Pinus, 

Picea). Semená na vrchole krídlaté, krídlo vzniká z pletív semennej šupiny (pri 

niektorých druhoch rodu Pinus je krídlo redukované alebo celkom chýba). 

Klíčne listy 2–18. 

Čeľaď Pinaceae je zjavne monofyletická, čo podporujú mnohé znaky: obrátené vajíč-

ka, terminálne krídlo na semenách, typ proembryonálneho vývinu, proteínový typ plastidov 

v bunkách sitkovíc a absencia biflavonoidov v rastlinách. Čeľaď nie je fylogeneticky blízka 

žiadnej existujúcej skupine ihličín a je pravdepodobne sesterskou skupinou Gnetophyta. 

Rozšírenie: Pinaceae sú takmer úplne viazané na severnú pologuľu. Zástup-

covia čeľade sa vyskytujú od oblastí s teplou miernou klímou až po oblasti 

polárneho kruhu, na podmáčaných aj suchých pôdach, od úrovne mora až po 

nadmorskú výšku 4 800 m v oblasti Tibetu. Semená borovicovitých sú zložkou 

potravy rôznych vtákov a hlodavcov. 

Rody/druhy: 10/220. 

Najväčším rodom čeľade je Pinus – borovica (100 druhov). Vyznačuje sa 

premenlivým počtom ihlíc vo zväzočkoch. Dve ihlice vo zväzočku má náš druh 

Pinus sylvestris – borovica lesná (sosna), veľmi plastická a prispôsobivá drevina 

na pieskoch, v lesoch, na rašeliniskách; ako aj Pinus mugo – borovica horská 

(kosodrevina), krovitá drevina, rastúca v subalpínskom stupni hôr. U nás sa 

často vysádza aj Pinus nigra – borovica čierna, pôvodom juhoeurópsky druh 

s dlhšími ihlicami ako má borovica lesná. Päť ihlíc vo zväzočku má zo sloven-

ských druhov jediný druh, rastúci vo Vysokých, Belianskych a v Západných 

Tatrách nad hornou hranicou lesa, Pinus cembra – borovica limbová (limba). 

Má zároveň zaujímavé šišky, v ktorých sa nachádzajú semená bez krídla. Je 

zákonom chránená. V lesoch a parkoch sa od 16. storočia vysádza tiež severo-

americký druh Pinus strobus – borovica hladká (vejmutovka), ktorá má vo 

zväzočku päť dlhých mäkkých ihlíc. ● Picea abies – smrek obyčajný rastie 

v Európe až po 69° severnej zemepisnej šírky, je charakteristický previsnutými 

šiškami, konárikmi po opade ihlíc drsnými (s drevitými vankúšikmi), ihlicami 

na priereze štvorhrannými. Má pomerne vysokú morfologickú variabilitu. Je 

zdrojom mäkkého dreva na rôzne stavebné a stolárske účely; z pravidelne po-

maly rastúcich kmeňov v horách sa získava rezonančné drevo na výrobu 
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hudobných nástrojov. U nás sa v parkoch a záhradách často pestuje severo-

americký Picea pungens – smrek pichľavý, zvlášť s oinovatenými ihlicami 

(„strieborný smrek“). ● Jedľa (Abies) sa od smreka odlišuje vzpriamenými 

šiškami,  rozpadávajúcimi sa na strome, konárikmi po opade ihlíc hladkými 

(jazvičky) a plochými ihlicami. U nás je pôvodná Abies alba – jedľa biela, ktorá 

je však veľmi citlivá na znečistenie, preto sa miesto nej často vysádza podobný 

druh Abies nordmanniana – jedľa kaukazská, pochádzajúca zo západného Kau-

kazu a Malej Ázie. ● Opadavým druhom je Larix decidua – smrekovec 

opadavý, ktorého mäkké ihlice vyrastajú vo zväzočkoch na brachyblastoch. ● 

Podobne usporiadané ihlice, avšak neopadavé, majú cédre (Cedrus), rozšírené 

od Stredozemia po západné Himaláje.  

Taxaceae GRAY – tisovité 

Malé až stredne veľké 

stromy alebo kry, drevo 

bez živicových kanálikov. 

Listy jednoduché, neopa-

davé, striedavé, často dvoj-

radovo usporiadané, čiar-

kovité, sploštené, celistvo-

okrajové, špicaté na vrcho-

le, s 0–1 živicovým kanáli-

kom. Dvojdomé (vzácne 

jednodomé). Samčie šišti-

ce so 6–14 mikrosporofyl-

mi (tyčinkami), na mikrosporofyle 2–9 mikrosporangií (peľových puzdier). 

Peľové zrnká bez vzdušných vakov. Vajíčka jednotlivé, šišky sa nevytvárajú, 

semená s tvrdým obalom, na ktorom sa nachádza dužinatý, jasne sfarbený ne-

pravý miešok (epimatium, arilus). Semená sú rozširované živočíchmi, klíčne 

listy 2 (príležitostne 1 alebo 3). 

Vo svete je známych 5 rodov, 20 druhov s výskytom na severnej pologuli, 

u nás Taxus baccata – tis obyčajný, rastúci v sutinových lesoch, predovšetkým 

v podhorských oblastiach (Becherovská tisina, Galmus, Harmanecká dolina). 

V súčasnosti sa najčastejšie vysádza na dekoračné účely. Vo všetkých častiach 

okrem epimatia obsahuje tis zmes jedovatých pseudoalkaloidov označovaných 

predtým ako taxín. Ihlice obsahujú kyanogénne zlúčeniny a stopy efedrínu. 

V súčasnosti je populárna látka z tisu – taxol (silne jedovatý alkaloid) s anti-

mitotickou aktivitou. Vo svete sa podrobne študujú možnosti jeho využitia ako 

protinádorového chemoterapeutika.  

Gnetales – lianovce 

Obr. 40. Taxaceae: Taxus baccata. 



 74 

Lianovce majú zvláštne postavenie pri štúdiu evolúcie, lebo sa vyznačujú znak-

mi nahosemenných rastlín – vajíčka nie sú uzavreté v semenníku – aj krytose-

menných rastlín – cievy v dreve, kvetom podobné útvary a dvojité oplodne-

nie. Gnetales majú niekoľko možných synapomorfií: kvetom podobné štruktúry, 

usporiadané v zložených šišticiach (strobiloch), prítomnosť listeňov, ktoré oba-

ľujú vajíčka a mikrosporangiá, a mikropylárne výčnelky integumentu produ-

kujúce polinačné kvapky. Podobne ako krytosemenné rastliny, aj lianovce majú 

skrátený životný cyklus a vyvinulo sa pri nich opeľovanie hmyzom. Na rozdiel 

od krytosemenných rastlín sa však lianovce nikdy nerozšírili do takej miery, že 

by sa stali významnejšou zložkou vegetácie a od neskorej kriedy už prežívajú 

len vo zvyškoch. 

Gnetales sú monofyletickou skupinou, čo okrem morfologických potvrdzujú aj mole-

kulárne dáta. Pre vyššieuvedené znaky, ktoré majú spoločné s krytosemennými rastlinami, 

boli často považované za sesterskú skupinu krytosemenných. Viacero najnovších kla-

distických štúdií však jednoznačne ukázalo, že sú súčasťou vetvy nahosemenných rastlín 

(pravdepodobne ako sesterská skupina čeľade Pinaceae). 

 

Obr. 41. Welwitschiaceae: Welwitschia mirabilis. 

Gnetales pozostávajú z troch rodov: Gnetum, Welwitschia a Ephedra. Kaž-

dý rod je veľmi špecifický. ● Gnetum – lianovec (Gnetaceae – lianovcovité) 
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zahŕňa asi 40 druhov hlavne tropických (jv. Ázia), dvojdomých lián (menej 

často sú to stromy alebo kry) s protistojnými, jednoduchými, širokými listami 

a semenami obalenými dužinatým červeným okvetím. Welwitschia mirabilis – 

velvíčia podivná (Welwitschiaceae – velvíčiovité) – dreviny s nízkym repovi-

tým koreňom a 2 listami, ktoré dorastajú na báze a pretrvávajú po celý život 

rastlín (až 2000 rokov). Sú to dvojdomé hmyzoopelivé rastliny. Pochádzajú 

z juhozápadnej Afriky, rastú len na pobrežných (najviac 100 km od pobrežia) 

púšťach Namíbie a Angoly. Ich výskyt závisí od podzemnej vody suchých 

riečnych údolí, kde pravidelné husté hmly obmedzujú pôsobenie suchého vzdu-

chu vnútrozemskej planiny, kde niekedy neprší aj niekoľko rokov. ● Rod 

Ephedra – chvojník uvádzame ďalej, pri opise celej čeľade. 

 

Ephedraceae DUMORT. – chvojníkovité. Prevažne kry, menej často liany, vzácne malé 

stromy. Ich drevo má cievy. Konáre početné, praslenovité alebo nakopené, pozdĺžne ryhova-

né; zvyčajne zelené a fotosyntetizujúce. Listy proti-

stojné alebo praslenovité, šupinovité, spojené na báze 

do pošvy, často opadávajú skoro po rozvinutí; živicové 

kanáliky chýbajú. Prevažne dvojdomé. Samčie šištice 

v praslenoch po 1–10, každá pozostáva z 2–8 sérií proti-

stojných alebo praslenovitých listeňov, horný listeň 

podopiera stopku s 2–10(–15) mikrosporangiami. Peľo-

vé zrnká s brázdami, bez vzdušných vakov. Opeľovanie 

vetrom, menej často hmyzom, živiacim sa nektárom 

produkovaným na samičích šišticiach. Samičie šištice 

z 2–10 protistojných alebo praslenovitých listeňov, kto-

ré podporujú na vrchole dva zrastené listene, vytvárajú-

ce obal okolo jediného vajíčka. Semená 1–2(–3) v šišti-

ci, žlté, oranžové, červené až hnedé; klíčne listy 2. 

Rozšírenie: Subtropické až mierne pásmo po celom 

svete, okrem Austrálie. Ephedraceae rastú často na su-

chých, slnečných miestach, ako sú púšte a stepi 

a vyskytujú sa aj vyššie ako 4 000 m nad morom v An-

dách a v Himalájach. U nás rastie druh Ephedra dista-

chya – chvojník dvojklasý pri Štúrove (Čenkovský les 

pri obci Mužla). 

Rody/druhy: 1/40. 

Chvojník sa v minulosti využíval na rôzne farma-

ceutické účely. Jeho hlavné využitie v súčasnosti je va-

zokonstrikčný účinok, ktorý vyvoláva alkaloid efedrín. 

 

 

ANGIOSPERMAE – 
Obr. 42. Ephedraceae: Ephedra distachya. 
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KRYTOSEMENNÉ RASTLINY (MAGNOLIOPHYTA – 
MAGNÓLIORASTY) 

Krytosemenné rastliny sú dominantnou skupinou suchozemských rastlín. Vznik-

li pravdepodobne počas jury, pred viac než 140 miliónmi rokov. Prvé fosílne 

nálezy pochádzajú z vrchnej jury a podstatne viac z kriedy, keď sa tieto rastliny 

(asi pred 80–90 miliónmi rokov) stali charakteristickými rastlinami vo veľkej 

časti sveta. Najstaršia kompletná fosília je stará pravdepodobne viac ako 140 

miliónov rokov a bola opísaná v r. 1998 z Číny (rekonštrukcia vzhľadu takejto 

rastliny je na obr. 43). Rastlina dostala rodový názov Archaefructus a na zákla-

de niekoľkých ďalších nálezov bola v roku 2002 vyčlenená aj samostatná čeľaď 

Archaefructaceae. Uvedené rastliny nemali kvetné obaly, ale každý plodný 

výhonok bol podopretý útvarom 

podobným listu. Na plodnom 

výhonku sa nachádzali tyčinky 

a apokarpné gyneceum, ktorého 

jednotlivé plodolisty (veľkosti 

len asi 1 mm) pripomínali poz-

dĺžne prehnuté listy, v ich vnútri 

sa nachádzali semená. Tieto ra-

stliny pravdepodobne rástli 

v plytkých jazerách, ich stonky 

vytŕčali nad hladinu, takže časti 

so semenami neboli vo vode. Se-

mená sa mohli po dozretí šíriť 

vodou do plytkých oblastí, kde 

zakorenili. Kladistické štúdie 

morfologických znakov rodu 

Archaefructus a  morfologických 

a molekulárnych znakov dneš-

ných krytosemenných rastlín 

zároveň ukázali, že Archae-

fructus by mohol byť sesterskou 

skupinou všetkých ostatných kry-

tosemenných rastlín. Objavili sa 

aj názory, ktoré spochybňujú 

uvedené tvrdenia, takže pre de-

finitívne rozriešenie týchto otá-

zok budú nutné ešte viaceré ďal-

šie štúdie. 

 
Obr. 43. Archaefructaceae: Rekonštruk-

cia druhu Archaefructus sinensis. 
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Tab. 7. Hlavné odlišnosti medzi skupinami Gymnospermae a Angiospermae 

Gymnospermae (Pinophyta)   Angiospermae (Magnoliophyta) 

výlučne dreviny s druhotným 
hrubnutím 

tracheidy v sekundárnom dreve 
sitkovice bez sprievodných buniek 

 
 
 
 

dreviny aj byliny 
 
trachey v sekundárnom dreve 
sitkovice so sprievodnými bunkami 

na mikrosporofyle obvykle veľký počet 
mikrosporangií alebo 2 mikro-
synangiá 

nerozlíšená nitka a peľnica 
samčí gametofyt z 5 buniek 

(protáliová, nástenná, vegetatívna, 
2 spermatické) 

 
 
 
 
 

na mikrosporofyle (tyčinke) 4 mi-
krosporangiá (2 synangiá po 2) 

 
rozlíšená nitka a peľnica 
samčí gametofyt z 3 buniek 

(vegetatívna + 2 spermatické) 

vajíčka nahé 
 
semená samostatné 
samičí gametofyt viacbunkové 

prothálium s 1-veľkým počtom 
archegónií (často 2) 

jednoduché oplodnenie 
haploidný endosperm primárny 

 
 
 
 
 
 
 
 

vajíčka uzavreté v plodolistoch  
gyneceum 

semeno + semenník = plod 
samičí gametofyt spolu s vajíčkom 

8-jadrový = zrelý zárodočný vak 
 
dvojité oplodnenie 
triploidný endosperm sekundárny 

„kvety“ jednopohlavné  
(samčie a samičie strobily) 

anemogamia 
 
peľ sa prenáša priamo na mikropyle 

 
 
 
 
 

kvety prevažne obojpohlavné 
 
rôzne typy opelenia, primárne 

entomogamia 
peľ sa dostáva na bliznu 

 

Pre krytosemenné rastliny je charakteristická obrovská variabilita, doteraz 

bolo opísaných viac ako 257 000 druhov, ktoré žijú v najrôznejších prostrediach 

Zeme, od chladných polárnych oblastí až po vlhké tropické pralesy. Rozsiahla 

diverzita týchto rastlín je zjavná pri porovnaní napr. druhu Wolffia, čo je naj-

menšia kvitnúca rastlina sveta (niekoľko mm) a austrálskych druhov rodu Euca-

lyptus, z ktorých niektoré dosahujú výšku až 150 m alebo napr. s parazitickými 

rastlinami z rodu Rafflesia, ktorých vegetatívna časť je síce redukovaná len na 

niekoľko vlákien rastúcich v koreňoch alebo stonkách hostiteľských rastlín, ale 

pritom tvoria gigantické kvety. 

Krytosemenné rastliny sú monofyletickou skupinou. Silné dôkazy na to po-

skytujú molekulárne štúdie a mnohé spoločné odvodené morfologické znaky. 

Medzi týmito znakmi sú dôležité tieto reprodukčné znaky: (1) semená sa vy-

tvárajú v plodolistoch s bliznou, ktorá zohráva úlohu pri klíčení peľových zr-

niek; (2) samičí  aj samčí gametofyt je veľmi redukovaný; (3) dvojité oplod-

nenie, ktoré vedie k vytvoreniu embrya a typického triploidného vyživovacieho 

pletiva, endospermu. Podrobnejšie znázorňuje celý životný cyklus krytose-

menných rastlín obr. 44. Samičím pohlavným orgánom krytosemenných rastlín 

je piestik, ktorý vzniká zrastom jedného alebo viacerých plodolistov (t. j. mega- 
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Obr. 44. Životný cyklus krytosemenných rastlín. 
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sporofylov). Z placenty v semenníku sa vytvára vajíčko, chránené spravidla 

dvoma (niekedy len 1) obalmi (integumentami), ktoré sú na vrchole vajíčka 

nespojené a vytvárajú tak peľový vchod (mikropyle). Vo vnútri vajíčka sa dife-

rencuje materská bunka megaspóry. Jej meiózou vzniká megaspóra (t. j. výtrus 

– začiatok gametofytickej generácie!) a ďalšími deleniami sa vytvorí zrelý  

7–bunkový (8–jadrový) zárodočný miešok – t. j. gametofyt, pozostávajúci zo sa-

mičej pohlavnej bunky – oosféry, 2 synergíd, troch antipód a dvoch jadier, ktoré 

neskôr vytvoria druhotné centrálne jadro zárodočného mieška (Poznámka: tento 

typ tzv. monosporického zárodočného mieška sa vyskytuje približne pri 70% 

krytosemenných rastlín, ďalšie majú tieto procesy rôzne modifikované). Sam-

čím pohlavným orgánom je tyčinka (mikrosporofyl), v peľových komôrkach 

peľníc vznikajú materské bunky peľových zrniek a ich meiózou haploidné peľo-

vé zrnká (mikrospóry), v nich mitózou vzniknú postupne 3 bunky (vegetatívna 

a 2 spermatické), ktoré predstavujú samčí gametofyt.  

Prenesením peľového zrnka na bliznu piestika nastáva opelenie a v časovom 

horizonte niekoľkých minút až niekoľkých mesiacov prerastá peľové vrecúško 

do čnelky a postupne až do zárodočného mieška, kde sa uvoľnia dve spermatic-

ké bunky a dochádza k spo-

mínanému dvojitému oplod-

neniu, pri ktorom jedna sper-

matická bunka splynie s vaj-

covou bunkou a vznikne di-

ploidná zygota (začiatok spo-

rofytickej generácie!) a druhá 

spermatická bunka splynie 

s diploidným druhotným cen-

trálnym jadrom zárodočného 

mieška, čím sa vytvorí základ 

triploidného vyživovacieho 

pletiva, endospermu. 

Krytosemenné rastliny bý-

vajú tradične členené na 

dvojklíčnolistové a jednoklíč-

nolistové. Avšak kladistické 

analýzy, založené na morfo-

lógii, rRNA, rbcL a atpB 

sekvenciách nepodporujú to-

to delenie. 

 

 

 

 

Tab. 8. Vek niektorých vybraných radov 
krytosemenných rastlín (v miliónoch rokov) 
na základe molekulárnych dát, spraco-
vaných skupinou Wikströma v r. 2001. 

 

Rad Vek 

Ranunculales 131–147 

Gunnerales 108–118 

Caryophyllales 104–111 

Saxifragales 111–121 

Malpighiales 88–91 

Malvales 80–84 

Cornales 106–114 

Ericales 106–114 

Solanales 82–86 

Gentianales 85–97 

Lamiales 71–74 

Apiales 85–90 

Dipsacales 85–90 

Asterales 94–101 
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Tab. 8. Premena častí piestika po oplodnení kvetu 
(štruktúry označené hranatými zátvorkami môžu chýbať) 

semenník (ovarium)       plod (fructus) 

stena semenníka       oplodie (perikarp) 

   integument (1–2)   osemenie (testa) 

   nucelus    [[perisperm]] 

 vajíčko zárodočný vak    [endosperm]     semeno 

 (ovulum) vajcová bunka (oosféra)  embryo     (semen) 

   synergidy a antipódy  0 

čnelka (stylus)      0 [alebo prívesok plodu] 

blizna (stigma)      0 [alebo prívesok plodu] 

 

 

 

Obr. 45. Fylogenetické vzťahy medzi hlavnými líniami krytosemenných rastlín 
so znakmi charakterizujúcimi hlavné vetvy. ( označuje vyhynutý taxón). 
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Vo všetkých publikovaných kladistických analýzach „dvojklíčnolistové“ 

rastliny tvoria parafyletický komplex a znaky ako sú dva klíčne listy, premena 

radikuly na hlavný koreň, stonka s cievnymi zväzkami v kruhu, sekundárne 

hrubnutie a listy so sieťovitou žilnatinou, sú pleziomorfickými znakmi v rámci 

Angiospermae, čo znamená, že tieto znaky sa vyvinuli vo fylogenéze cievnatých 

rastlín skôr. Naproti tomu, monofyletickosť jednoklíčnolistových rastlín je pod-

porovaná viacerými synapomorfiami: listy s rovnobežnou žilnatinou, embryo 

s jedným klíčnym listom, plastidy sitkovíc s niekoľkými klinovitými kryštálmi 

proteínov, stonky s roztrúsenými cievnymi zväzkami a advetívny koreňový 

systém (i keď niektoré z týchto znakov sú homoplázie, teda paralelne alebo 

reverziou vzniknuté znaky). Monofyletickosť jednoklíčnolistových rastlín je tiež 

podporovaná 18S rDNA, atpB a rbcL nukleotidovými sekvenciami. 

Kladistické štúdie v posledných rokoch a nález fosílií rodu Archaefructus 

vniesli trocha svetla aj do fylogenézy raných krytosemenných rastlín. Tieto 

výsledky nepotvrdili, že by bazálnymi líniami krytosemenných rastlín boli malé 

dreviny  s pomalým životným cyklom, veľkými kvetmi, mnohými špirálovito 

usporiadanými kvetnými časťami (tyčinkami, plodolistami) na vyvýšenom 

kvetnom lôžku (čiže príbuzní magnoliíd). Prvé kvitnúce rastliny boli pravdepo-

dobne byliny s drobnými kvetmi, s rýchlym životným cyklom (čiže príbuzní 

rodov Amborella, Nymphaea a podobne – podrobnejšie v ďalšom texte). Práve 

táto inovácia štruktúr a životného cyklu dali príležitosť na širokú diverzifikáciu 

týchto rastlín v meniacich sa klimatických podmienkach druhohôr. 

 
Tab. 9. Znaky tradičného členenia krytosemenných rastlín 

Dvojklíčnolistové Jednoklíčnolistové 

Klíčne listy 2 (zriedka 1, 3 alebo 4 alebo 
nediferencované embryo) 

Klíčny list 1 (alebo zriedka 
nediferencované embryo) 

Radikula sa vyvíja na hlavný koreň, 
definitívny koreňový systém je buď 
primárny alebo adventívny, alebo aj 
obojaký 

Radikula zaniká, miesto nej sú adventívne 
korene, definitívny koreňový systém je 
celý adventívny 

Cievne zväzky v stonke obyčajne v kruhu 
(eustélé) 

 

Intrafascikulárne kambium je prítomné 
(druhotné hrubnutie) 

Cievne zväzky v stonke voľne rozptýlené 
alebo v dvoch či viacerých kruhoch 
(ataktostélé) 

Intrafascikulárne kambium chýba, 
zvyčajne nie je prítomné žiadne kambium 
(druhotné hrubnutie chýba alebo je 
netypické) 

Listy so žilnatinou perovitou a dlaňovitou 
až sieťovitou, obvykle stopka a čepeľ 

Listy so žilnatinou rovnobežnou, listy 
rozčlenené na stopku a čepeľ sú vzácne 

Kvetné časti, ak majú určitú početnosť, sú 
obvykle 5– a 4–početné 

Kvetné časti, ak majú určitú početnosť, tak 
sú spravidla 3–početné 

Peľové zrnká obvykle s tromi apertúrami, 
alebo odvodené od trojapertúrneho typu 
(s výnimkou niekt. archaických čeľadí) 

Peľové zrnká s jednou apertúrou alebo 
odvodené od jednoapertúrneho typu 
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Obr. 46. Kladogram naznačujúci postavenie krytosemenných rastlín medzi 
ostatnými cievnatými rastlinami a kladogram hlavných skupín krytosemen-
ných rastlín. I. časť. (Pokračovanie – pravé dvojklíčnolistové – na obr. 47). 
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Obr. 47. Kladogram naznačujúci hlavné skupiny krytosemenných rastlín.  
II. časť. 
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Ako sme uviedli v úvode, sesterskou skupinou ostatných krytosemenných 

rastlín je pravdepodobne vyhynutý rod Archaefructus, medzi dnešnými krytose-

mennými rastlinami dochádza v kladogramoch k prvému rozdeleniu pri odštie-

pení sa jediného druhu Amborella trichopoda (prípadne spolu s ním aj lekien, 

radu Nymphaeales), ktorý zostáva sesterskou skupinou ďalších krytosemen-

ných. Amborella trichopoda je ker z Novej Kaledónie s malými kvetmi a men-

ším počtom špirálovito usporiadaných kvetných častí. Kvety má jednopohlavné, 

ale je jednodomý. Prítomnosť staminódií v piestikových kvetoch však nazna-

čuje, že druh, z ktorého sa Amborella vyvinula, mal obojpohlavné kvety. Je tiež 

zaujímavé, že xylém týchto rastlín pozostáva z cievic, čo by mohlo naznačovať, 

že prvé krytosemenné rastliny ešte nemali cievy. 

Rad lekná (Nymphaeales) a rad Austrobaileyales tvoria ďalšie vetvy stro-

mu krytosemenných rastlín. Zástupcovia týchto línií vytvárajú samičí gameto-

fyt, ktorý má len 4 bunky a diploidný endosperm, čo mohol byť znak raných 

krytosemenných. Ostatné krytosemenné rastliny okrem uvedených bazálnych 

vetiev zaraďujeme potom do veľkej vetvy jadrových krytosemenných rastlín 

(obr. 45). V rámci nich sú vzťahy línií nedostatočne jasné, ťažko zaraditeľné sú 

čeľaď Chloranthaceae a rod Ceratophyllum (ktoré sme z týchto dôvodov ani 

nezaradili kladogramu na obr. 46), ďalšie veľké vetvy sú však dobre podporo-

vané – ide o magnoliidovú vetvu, ďalej vetvu jednoklíčnolistových rastlín a 

vetvu pravých dvojklíčnolistových rastlín (= trikolpátne krytosemenné 

rastliny). O vzťahoch dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín sme sa 

už zmienili pri hodnotení tradičného členenia krytosemenných rastlín. 

Ako sme už spomenuli, dnes je známych okolo 257 000 druhov, do 13 000 

rodov a viac ako 400 čeľadí krytosemenných rastlín. Ich morfologická, anato-

mická, biochemická, fyziologická i ekologická diverzita je prekvapujúco obrov-

ská a fascinujúca. 

Ďalší text sa zaoberá podrobnejšou charakteristikou 53 čeľadí a mnoho ďal-

ších čeľadí je charakterizovaných aspoň stručne. Opisy čeľadí sú v nevyhnutnej 

miere generalizované a výnimky spravidla nie sú uvedené. 
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Bazálne vetvy krytosemenných rastlín 

Táto skupina bazálnych krytosemenných rastlín pozostáva z troch radov: Ambo-

rellales, Nymphaeales a Austrobaileyales. Niektoré znaky týchto rastlín sme 

spomenuli už vyššie, tu sa zameriame hlavne na rad Nymphaeales. 

Amborellales 

Rad s jedinou čeľaďou, rodom a druhom Amborella trichopoda, ker z Novej Kaledónie 

s kvetmi so špirálovitým usporiadaním kvetných častí ♂  P 5-8  A 10-25  ♀  P 5-8  G 5-6. 

Nymphaeales 

Nymphaeaceae SALISB. – leknovité 

Vodné byliny s podzemkami, s roztrúsenými cievnymi zväzkami v stonke, s ná-

padným aerenchýmom a zvyčajne tiež s mliečnicami, často s asterosklereidami; 

obvykle s alkaloidmi (ale nie benzylizochinolínového typu). Listy striedavé, 

protistojné alebo vzácne v praslenoch, jednoduché, celistvookrajové až zubaté 

alebo strihané, krátko až dlhostopkaté, s čepeľou ponorenou, na hladine plávajú-

cou alebo nad hladinou vynorenou, s dlaňovitou alebo perovitou žilnatinou; prí-

listky môžu byť prítomné, ale môžu aj chýbať. Kvety obojpohlavné, pravidelné, 

s dlhou stopkou, na hladine plávajúce alebo nad hladinu vynorené. Kvetné obaly 

spravidla zo 4–6 kališných lístkov, často podobných korunným lupienkom, 

korunných lupienkov mnoho, prechádzajú do im podobných staminódií. Tyčin-

ky 3 až početné, s nitkami voľnými alebo prirastenými k petaloidným staminó-

diám. Peľové zrnká zvyčajne monosulkátne alebo bez apertúr. Plodolisty 3 až 

mnoho, jednotlivé (apokarpné gyneceum) alebo zrastené; semenník vrchný až 

spodný; ak sú plodolisty zrastené, majú niekoľko puzdier a parietálnu placentá-

ciu. Vajíčko 1 až mnoho. Plody suché alebo dužinaté, nepravidelne pukajúce, 

veľmi často mechúriky. Semená majú väčšinou arilus, endosperm je tenký alebo 

chýba, dobre je vyvinutý perisperm. Pri klíčení zostávajú klíčne listy v seme-

nách. 

Kvetný vzorec:    K 4-6  C 0-  A 3-  G 3- 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú rozšírení od tropických oblastí po chladné 

oblasti mierneho pásma, v riekach, v rybníkoch, v jazerách a na iných vlhkých 

miestach. 

Rody/druhy: 8/70. 
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Obr. 48. Nymphaeaceae: Nymphaea alba. 

U nás sa vykytujú Nymphaea alba – lekno biele s bielymi kvetmi, kališné 

lístky 4, bočné žilky plávajúcich listov viac–menej sieťovite spojené. ● Nuphar 

lutea – leknica žltá s kvetmi hnedožltými, kališných lístkov 5, bočné žilky 

plávajúcich listov samostatne k okraju prebiehajúce. ● Z tropických zástupcov 

sa v skleníkoch pestuje Victoria regia – viktória kráľovská, ktorú objavil Čech 

Tadeáš Haenke v r. 1801 v močiaroch rieky Rio Mamoré v Južnej Amerike, má 

listy s priemerom až 2 m. Pestujú sa tiež ďalšie druhy (Nymphaea lotus, Nym-

phaea coerulea). 

Napriek tomu, že píšeme o kališných lístkoch a korunných lupienkoch, tieto pravdepo-

dobne nie sú ekvivalentné rovnakým pojmom pri väčšine krytosemenných rastlín. „Kališné 

lístky“ leknovitých sú pravdepodobne ekvivalentné kompletným kvetným obalom iných 

angiospermov, „korunné lupienky“ sú možno úplne staminodiálneho pôvodu. Pri mnohých 

zástupcoch leknovitých existuje plynulý prechod od lupienkov k tyčinkám. Tyčinky sú špi-

rálovite usporiadané a sploštené bez jasného oddelenia nitky a peľnice. Tento jav podporuje 

zároveň hypotézu o listovom pôvode všetkých kvetných častí.  

Austrobaileyales 

Malá skupina 4 čeľadí, 6 rodov a asi 100 druhov. Zástupcovia sa vyskytujú v juhovýchodnej 

Ázii, v Severnej Amerike a v Austrálii, najznámejším druhom je Schizandra chinensis – 

schizandra čínska (čeľaď Schizandraceae – schizandrovité), ktorá sa zvykne pestovať ako 

ozdobná liana v botanických záhradách, obsahuje tonizujúce látky. 
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Magnoliidová vetva 

Magnoliales 

Magnoliales sa považujú za monofyletické na základe znakov z rbcL sekvencií, 

spolu s viacerými morfologickými znakmi (priehradkovaný stržeň, trojpočetné 

kvetné obaly, dužinatý obal semena, P–typ plastidov sitkovíc, ktorý obsahuje 

jeden až niekoľko proteínových kryštálov a škrobových zŕn). V minulosti boli 

často považované za časť ancestrálneho komplexu krytosemenných rastlín alebo 

ich bazálnu vetvu.  

Magnoliaceae JUSS. – magnóliovité 

Stromy alebo kry so striedavými, celistvookrajovými listami s prílistkami. Kve-

ty zvyčajne obojpohlavné, pravidelné s vyvýšeným kvetným lôžkom, 6 a viac 

okvetnými lístkami, mnohými tyčinkami so slabo rozlíšenými nitkami a peľ-

nicami, plodolistov apokarpného gynecea veľa, premieňajú sa na plodstvo 

mechúrikov. 

Kvetný vzorec:  P 6- A  G  

Rozšírenie: Vyskytujú sa v miernom až tropickom pásme na východe Severnej 

Ameriky a vo východnej Ázii, tiež v tropickej Južnej Amerike, prevažne vo 

vlhkých lesoch. 

Rody/druhy: 12/220. 

 

Obr. 49. Magnoliaceae: Magnolia grandiflora. 
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Zvláštnym zástupcom čeľade je Liriodendron tulipifera – ľaliovník tulipá-

nokvetý, ktorý sa odlišuje od ostatných charakteristickými štvorlaločnými lista-

mi a odlišnosťami na piestikoch a plodoch (bez ariloidného osemenia), tvorí 

nepočetný tribus Liriodendrae. Ľaliovník pochádza z východnej časti USA, má 

veľké zelenkasté kvety s oranžovými škvrnami. Poskytuje výborné drevo (Tulip 

Wood, Yellow Poplar). ● Všetky ostatné rody s ariloidným osemením patria do 

tribu Magnolieae. Magnolia ×soulangeana je hybrid medzi dvoma čínskymi 

druhmi Magnolia denudata a Magnolia liliiflora. Má veľké, hmyzoopelivé 

kvety, najčastejšie P 9 A  G , pri pestovaných sa môže líšiť. Veľmi často sa 

pestuje ako dekoratívna drevina. 

Laurales 

Rad so 7–8 čeľaďami. Aromatické tropické dreviny. Zo známejších druhov sem patria napr. 

zástupcovia čeľade Lauraceae – vavrínovité: Persea americana – hruškovec americký 

(avokádo), Cinnamomum aromaticum – škoricovník čínsky alebo Laurus nobilis – vavrín 

bobkový (bobkový list). 

Canellales 

Málopočetný rad s dvoma čeľaďami (Cannellaceae, Winteraceae) a niekoľkými rodmi. 

Vždyzelené dreviny tropických oblastí. 

Piperales 

Aristolochiaceae LINDL. – vlkovcovité 

Byliny, liany, niekedy dreviny so sférickými bunkami obsahujúcimi éterické 

oleje a terpenoidy; s kyselinou aristolochovou alebo alkaloidmi. Listy striedavé, 

jednoduché, celistvookrajové, s dlaňovitou žilnatinou. Kvety jednotlivé alebo 

v súkvetiach rôzneho typu, najčastejšie sú obojpohlavné, pravidelné alebo 

súmerné. Tri kališné lístky zrastajú do rúrky, často tvaru písmena S alebo tvaru 

fajky, sú nápadné, často škvrnito zafarbené. Korunné lupienky zvyčajne chýbajú 

alebo sú zakrpatené. Tyčiniek zvyčajne 6-12, často prirastajú nitkami k čnelke, 

peľové zrnká obyčajne bezapertúrne; semenníky polospodné až spodné, syn-

karpné s axilárnou placentáciou a početnými vajíčkami. Plody zvyčajne tobolky. 

Kvetný vzorec:  alebo  K (3) C 0 [A 6-12 G 4-6] 

Rozšírenie: Vyskytujú sa v trópoch a v miernom pásme, chýbajú v Austrálii. 

Rody/druhy: 7/460.  
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Obr. 50. Aristolochiaceae: Aristolochia clematitis. 

Aristolochia clematitis – vlkovec obyčajný je pôvodný vo východnej a v ju-

hovýchodnej Európe, trváca bylina K (3)  C 0  A 6  G  (6), kvety v súkvetiach 

vyrastajúcich v pazuchách listov, kvitnú v júni až v septembri. Majú zaujímavé 

opeľovanie. Kvety sú entomofilné, nápadne páchnuce, čo láka hmyz. V kvetnej 

rúrke sú vyvinuté dole sklonené chlpy, umožňujúce hmyzu vstúpiť do kvetu, nie 

však už kvet opustiť. Až keď dozreje peľ navštíveného kvetu a vypadne na 

uväznený hmyz, chlpy zvädnú a umožnia tak hmyzu opustiť kvet a navštíviť 

iný. Aristolochia gigantea z Brazílie má kvety veľké až 30 cm v priemere, sú 

svetložlté s hnedočervenými škvrnami. ● Asarum europaeum – kopytník eu-

rópsky; rastie u nás v lesoch, má obličkovité, vždyzelené listy, vonia po korení, 

v minulosti sa používal ako liečivá rastlina (obsahuje fenolické zlúčeniny). 

Semená majú mäsitý prívesok, slúžiaci ako potrava mravcom, sú teda myrme-

kochórne (rozširované mravcami). V ľudovom liečiteľstve sa používal pri peče-

ňových ochoreniach, ako dávidlo pri otravách, proti nádche vo forme šnupavého 

prášku a ako domáci prostriedok na hubenie drobných hlodavcov. 

Aristolochiaceae bývajú často zaraďované do radu Magnoliales, avšak 3–početné kvety 

a plastidy sitkovíc podobné plastidom jednoklíčnolistových rastlín naznačujú príbuznosť 

s bazálnymi skupinami krytosemenných rastlín. Sekvencie ribozomálnej DNA naznačujú, že 

Aristolochiaceae môžu byť sesterskou skupinou jednoklíčnolistových rastlín. 
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Piperaceae C. A. AGARDH – pieprovité. Zástupcovia čeľade Piperaceae sú byliny alebo 

dreviny, s cievnymi zväzkami viac-menej roztrúsenými v stonke, s bunkami obsahujúcimi 

éterický olej, listami striedavými, jednoduchými. Kvety v strapcovitých súkvetiach, v hus-

tých klasoch, veľmi drobné, nenápadné, podopreté listeňom. Kvetné obaly chýbajú. Tyčinky 

1–10, často 3+3, plodolisty 1–4, zrastené. Semenník vrchný s bazálnou placentáciou. Plod 

kôstkovica alebo bobuľa. 

Čeľaď zahŕňa 5 rodov a asi 2000 druhov, najväčšie rody sú Peperomia – pieprovec, 

jeho druhy sa pestujú pre ozdobné listy a rod Piper – piepor, ktorého najznámejší zástupca 

je Piper nigrum – piepor čierny („čierne korenie“), vlastné korenie pozostáva zo sušených, 

sčernetých nedozretých bobuliek.  

 

Jednoklíčnolistové rastliny 

Jednoklíčnolistové rastliny (monokotyledony) sa považujú za monofyletickú 

skupinu na základe týchto znakov: listy s rovnobežnou žilnatinou, embryo 

s jedným klíčnym listom, plastidy sitkovíc s niekoľkými proteínovými kryš-

tálikmi, stonky s roztrúsenými cievnymi zväzkami a adventívny koreňový 

systém. Plastidy sitkovíc s niekoľkými proteínovými kryštálikmi sa vyskytujú 

tiež pri Aristolochiaceae (Saruma a Asarum). Rozrúsené cievne zväzky a adven-

tívne korene majú aj Nymphaeaceae a niektoré Piperaceae. Niektoré jednoklíč-

nolistové rastliny majú perovité až dlaňovité listy, zvyčajne so sieťovitou 

žilnatinou, čo sú pravdepodobne reverzie spojené so životom v tienistých 

lesoch. Navyše, listy väčšiny monokotyledonov, zvlášť tie, ktoré majú dobre 

vyvinutú čepeľ a stopku, sa tvoria takmer celé z bazálneho konca listového 

primordia, kým listy ostatných rastlín (nie jednoklíčnolistových) sú odvodené 

predovšetkým z apikálneho konca listového primordia. Niekoľko znakov, často 

považovaných za charakteristické pre monokotyledony, ako sú trojpočetné 

kvety s dvoma kruhmi okvetia a bylinný habitus sa vyskytujú aj v iných skupi-

nách. Jednoklíčnolistové majú typicky monosulkátny peľ, pravdepodobne 

pozostatok ancestrálneho znaku cievnatých rastlín. 

Monofyletickosť jednoklíčnolistových rastlín je podporovaná 18S rDNA, 

rbcL sekvenciami a morfológiou. Predstavujú jednu z najstarších línií krytose-

menných rastlín. Datovanie rôznymi spôsobmi určuje vek tejto skupiny v roz-

medzí 125 až 141 miliónov rokov. Jednoklíčnolistové rastliny so svojimi 52 000 

druhmi reprezentujú viac ako 20% všetkých krytosemenných rastlín. 

Acorales  

Rad s čeľaďou Acoraceae, kam patrí napr. Acorus calamus – puškvorec obyčajný, bylina 

s obojpohlavnými trojpočetnými (3+3) kvetmi s charakteristickou vôňou podobnou vôni 

citrusových plodov. Zvláštnosťou tejto rastliny medzi jednoklíčnolistovými rastlinami je 

prítomnosť perispermu (spolu s endospermom) v semenách a éterický olej, ktorý sa získava 
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z podzemkov. Acorales sú pravdepodobne sesterskou skupinou všetkých ostatných jedno-

klíčnolistových rastlín a v minulosti boli jej zástupcovia zaraďovaní do čeľade Araceae. 

Kladistická analýza založená na rbcL sekvenciách podporuje oddelenie tejto skupiny. 

Alismatales 

Kladistická analýza rbcL sekvencií podporuje monofyletickosť tejto skupiny. Sú 

to často rastliny vodného prostredia, kvety sú spravidla v strapcovitom súkvetí, 

v zložených strapcoch alebo hustých klasoch či v šúľku. Tyčinky a plodolisty sú 

často zmnožené oproti bežným kvetom monokotyledonov. Rad divergoval 

veľmi skoro v evolúcii jednoklíčnolistových rastlín. Araceae sú pravdepodobne 

sesterskou skupinou ostatných čeľadí radu a odlišujú sa semenami, ktorým 

niekedy chýba endosperm a trichoblastami kratšími ako iné epidermálne bunky. 

Alismatales obsahujú 13 čeľadí a okolo 3 320 druhov. 

Araceae JUSS. – áronovité 

Suchozemské alebo vodné rastliny, veľmi rozmanitého vzhľadu od malých 

trsnatých rastlín až po veľké plazivé a šplhajúce sa liany alebo sú to epifyty, 

často so vzdušnými koreňmi, prípadne na hladine plávajúce rastliny (vtedy 

s veľmi redukovanými vegetatívnymi orgánmi). V pletivách týchto rastlín je 

významná prítomnosť idioblastov s rafidmi šťavelanu vápenatého, často sú 

prítomné kyanogénne zlúčeniny a niekedy alkaloidy; často aj latex v jednodu-

chých alebo rozkonárených mliečniciach, ako aj skupiny slizových buniek. 

Listy striedavé, jednoduché alebo hlboko laločnaté, perovito alebo dlaňovito 

zložené, zvyčajne celistvookrajové; bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, spra-

vidla šúľok (spadix) s početnými drobnými kvetmi na dužinatom vretene, na 

vrchole ktorého môžu kvety aj chýbať. Šúľok je podopretý veľkým listeňom, 

tulcom (spatha), ktorý môže byť podobný listu alebo veľkému korunnému lu-

pienku. Pri taxónoch plávajúcich na hladine vody je tento listeň redukovaný. 

Kvety obojpohlavné alebo jednopohlavné (rastliny zvyčajne jednodomé), pravi-

delné, bez listeňov jednotlivých kvetov. Okvetné lístky v počte 4–6 alebo 

chýbajú, voľné až zrastené, nenápadné a často dužinaté. Tyčiniek 1–6(–12); 

peľové zrnká značne variabilné. Plodolisty 1–3, zrastené, semenník vrchný 

s 1 čnelkou. Vajíčka v semenníku po jednom, anatrópne alebo ortotrópne. 

Nektáriá chýbajú. Plody zvyčajne bobule, ale niekedy kôstkovice alebo vrecká 

(suchý, pukavý jednoplodolistový plod, otvárajúci sa štrbinou – Lemna), endo-

sperm niekedy chýba. 

Kvetný vzorec:   P 4-6 alebo 0  A 1-6  G (1-3) 

Rozšírenie: Kozmopoliticky rozšírená čeľaď, najviac zástupcov sa vyskytuje 

v tropických a subtropických oblastiach. 
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Obr. 51. Araceae: Arum maculatum. 

 

Rody/druhy: 106/4000. 

Araceae bývajú rozčleňované do niekoľkých podčeľadí charakterizovaných 

habitom rastlín, morfológiou listov a kvetov, štruktúrou peľových zrniek a poč-

tami chromozómov. Mnohé z druhov produkujú v súkvetí páchnuce látky, čo 

naznačuje ich opeľovanie muchami a chrobákmi. Z tohto dôvodu však viaceré 

druhy nie sú príliš vhodné na pestovanie v bytových priestoroch. ● Z našich 

divorastúcich druhov je typickým zástupcom Arum alpinum – áron alpský s ne-

rozkonárenými mliečnicami, jednopohlavnými nahými kvetmi, ♂ P 0 A 2-4, ♀ 

P 0 G 1, tulec je svetlozelený, plody červené bobule. Rastie v  dubinách 

a v teplejších bučinách, v krovinách, na vlhkejších miestach. V niektorých 

oblastiach ho nahrádza Arum maculatum – áron škvrnitý s tmavými škvrnami na 

listoch. ● Ako kvet do váz sa často pestuje Anthurium scherzerianum – antú-

rium Scherzerovo so žltým súkvetím podopretým šarlátovo červeným tulcom. ● 

Z Indie a Malajzie pochádzajú druhy rodov Colocasia a  Alocasia, ktoré sa vo 

svojej domovine pestujú pre škrobovité podzemkové hľuzy (taro, dinde), ktoré 

sú síce jedovaté, ale ich jedovatosť sa stráca varením. ● Monstera deliciosa – 
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monstera skvelá (známejšia pod nesprávnym názvom filodendron), polokrovitá 

liana z tropickej Ameriky sa často pestuje ako ozdobná trvalka v bytoch, 

nápadná mnohými vzdušnými koreňmi. ● Z ďalších druhov sa pestujú Dieffen-

bachia – difenbachia, Philodendron – filodendron, Zantedeschia – kornútovka 

(typická veľkým bielym ozdobným tulcom).   

Okrem týchto zástupcov patria do čeľade (niekedy vyčleňované ako samo-

statná čeľaď Lemnaceae – žaburinkovité) malé až mikroskopické rastliny (pre-

chod k nim môžeme pozorovať pri redukovaných súkvetiach a kvetoch tropic-

kých vodných rastlín rodu Pistia). Tieto voľne plávajú na hladine alebo pod 

vodnou hladinou. Metamorfóza ich rastlinného tela pokročila tak ďaleko, že nie 

sme schopní rozlíšiť stonku a listy a zástupcovia tejto čeľade pozostávajú z ne-

diferencovaných pletív (thallus) rôznych foriem. V rodoch Spirodela a Lemna 

sú ešte prítomné korene, u ďalších rodov nie sú ani korene (Wolffia arrhiza – 

drobuľka bezkoreňová). Rozmnožujú sa prevažne vegetatívne. U nás sa častej-

šie vyskytujú druhy Spirodella polyrrhiza – spirodelka  mnohokoreňová, Lemna 

trisulca – žaburinka trojbrázdová, Lemna minor – žaburinka menšia (♂ P 0 A 1, 

♀ P 0 G (1) s 1–7 vajíčkami). Vytvárajú rozsiahle, za priaznivých podmienok 

súvislé povlaky na hladinách stojatých vôd. 

 

Alismataceae VENT. – žabníkovité. Vodné a vlhkomilné byliny s aerenchymatickými pleti-

vami. Trachey majú len v koreňoch, v ostatných častiach rastliny sa nachádzajú tracheidy. 

Listy striedavé, s dobre vyvinutou čepeľou, s rovnobežnou alebo dlaňovitou žilnatinou, 

častá je heterofýlia. Kvety v súkvetiach, obojpohlavné alebo jednopohlavné, s obalmi dife-

rencovanými na kalich a korunu, trojpočetné, peľové zrnká zvyčajne 2- polyporátne, 

gyneceum apokarpné,  K 3 C 3 A 6-, G 6-. Plody nažky (vzácne mechúriky), embryo 

silne stočené, endosperm chýba. Čeľaď rozšírená v rôznych oblastiach sveta, v močiaroch 

a v jazerách. U nás napr. Alisma plantago-aquatica – žabník skorocelovitý. 

 

Potamogetonaceae DUMORT. – červenavcovité. Sladkovodné, čiastočne ponorené a čias-

točne vzplývajúce rastliny, s listami s rovnobežnou žilnatinou, alebo len s jednou žilou 

uprostred, súkvetia strapcovité, klasom podobné, kvety štvorpočetné, drobné, okvetie chýba, 

tyčinky 4 s príveskami, ktoré pripomínajú okvetie, plodolisty spravidla 4, voľné, semenník 

vrchný, plody nažky. U nás rod Potamogeton – červenavec. 

 

Pandanales 

Rad so zástupcami vyskytujúcimi sa v trópoch hlavne v blízkosti mora, najväčší rod Panda-

nus – pandan s asi 600 druhmi, niektoré druhy poskytujú veľké jedlé plody podobné ananá-

som. 
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Dioscoreales 

Rad s prevažne popínavými rastlinami v troch čeľadiach s výskytom prevažne v trópoch 

a v subtrópoch. Najväčším rodom je Dioscorea – dioskórea s vyše 600 druhmi, niektoré 

z nich so zdužnatenými podzemkami („hľuzami“) s vysokým obsahom škrobu sa využívajú 

ako potravina. 

 

Liliales 

Monofyletickosť tejto skupiny je podporovaná kladistickými analýzami založe-

nými na morfológii a rbcL sekvenciách. Zväčša ide o geofyty s elipsovitými 

listami, ktoré majú prítomné nektáriá predovšetkým na báze okvetných lístkov 

alebo tyčiniek a často škvrny na okvetných lístkoch. Epiderma osemenia má 

bunkovú štruktúru a neobsahuje fytomelán (porovnaj s radom Asparagales), 

vnútorná vrstva osemenia má tiež bunkovú štruktúru (oboje sú pleziomorfie). 

Liliales zahŕňajú 11 čeľadí a okolo 1300 druhov. V staršej literatúre možno 

nájsť omnoho širšie chápaný rad Liliales aj čeľaď Liliaceae – avšak v tom 

prípade sú oba taxóny zjavne polyfyletické. 

Podrobnejšie spomenieme čeľaď Liliaceae, v našej flóre sa vyskytujú ešte 

zástupcovia čeľadí Melanthiaceae BATSCH – kýchavicovité (Veratrum album – 

kýchavica biela, Paris quadrifolia – vranie oko štvorlisté) a Colchicaceae DC. – 

jesienkovité (Colchicum autumnale – jesienka obyčajná). 

Liliaceae JUSS. - ľaliovité 

Byliny, zvyčajne s cibuľami a zaťahovacími koreňmi (ktoré majú v parenchy-

matickej kôre kontraktilné bunky, ktoré sa môžu zmenšovať a tým zaťahovať 

rastlinu hlbšie do pôdy). Často obsahujú steroidné saponíny. Listy sú striedavé, 

praslenovité alebo v prízemnej ružici, jednoduché, celistvookrajové, s rovno-

bežnou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetie vrcholíkové, niekedy redukované na 

jeden kvet. Kvety obojpohlavné, pravidelné, nápadné. Okvetie zo 6 sfarbených 

voľných lístkov, často so škvrnami alebo čiarami. Tyčiniek 6, peľové zrnká 

zvyčajne monosulkátne, Plodolisty 3, zrastené, semenník vrchný, s axilárnou 

placentáciou, blizna môže byť 1, trojklanná alebo blizny 3, predĺžené. Vajíčka 

v plodolistoch početné, zvyčajne s jedným obalom, megagametofyt sa vyvíja zo 

4 megaspór (typ Fritillaria). Na báze okvetných lístkov sú nektáriá. Plod 

tobolka, vzácne bobuľa, semená diskovité, bez čierneho povrchu; endosperm 

olejovitý. 

Kvetný vzorec:  P 3+3 A 3+3 G (3) 
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Obr. 52. Liliaceae: Lilium martagon. 

 

 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú rozšírení väčšinou v miernom pásme sever-

nej pologule, ako na jar kvitnúce rastliny predovšetkým nelesných spolo-

čenstiev, svetlých lesov, horských lúk a pod. 

Rody/druhy: 12/500. 

Z divorastúcich druhov tejto čeľade je u nás najznámejšia Lilium martagon 

– ľalia zlatohlavá, rastúca hlavne v riedkych lesoch na vápencoch, v krovinách 

a na horských čistinách, s naspäť ohnutým, svetlo purpurovým a tmavo škvrni-

tým okvetím. ● Medzi prvými jarnými rastlinami kvitne Gagea lutea – krivec 

žltý (má žlté kvety) a Erythronium dens-canis – kandík psí zub, ktorý je 

zákonom chránený a na Slovensku má lokalitu v Slovenskom krase a tiež na 

Muránskej planine (jej pôvodnosť je ale pochybná). ● Jednou z najznámejších 

rastlín z tejto čeľade je tulipán (Tulipa), ktorý sa pestuje v rôznych kultivaroch, 

ktorých pôvod je pravdepodobne v niekoľkých druhoch západnej a Strednej 

Ázie. Do Európy sa tulipán dostal v roku 1554 z Turecka, odkiaľ ich zaslal 

rakúsky veľvyslanec v Carihrade do Prahy a Viedne. Neskôr boli (zvlášť v Ho-

landsku) vyšľachtené stovky odrôd s rôznymi farbami a tvarmi koruny.  
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Asparagales 

Monofyletickosť radu Asparagales je podporovaná kladistickými analýzami za-

loženými na morfológii, rbcL a atpB sekvenciách. Rad pozostáva z 25 čeľadí 

a asi 26 800 druhov, pričom mnoho z týchto čeľadí bolo v minulosti zahrnutých 

v široko chápanej a do veľkej miery umelo vyčlenenej čeľadi Liliaceae (zahŕňa-

la dnešné čeľade Asparagaceae, Alliaceae, Ruscaceae, Hyacinthaceae, Aspho-

delaceae a ďalšie). Z iných čeľadí v tomto rade spomenieme Amaryllidaceae, 

Iridaceae, Orchidaceae a Agavaceae. 

Zástupcovia radu Asparagales sú veľmi variabilní v habite, sú to predovšet-

kým trváce byliny a kry. Takmer vždy majú podzemné cibule, podzemky alebo 

hľuzy. Najvýznamnejším morfologickým znakom Asparagales sú charakteris-

tické semená, ktoré majú vonkajšiu epidermu osemenia redukovanú (pri väčšine 

dužinatých semien) alebo prítomnú a inkrustovanú pigmentom fytomelánom 

(čiernym komplexom polyfenolových polymérov) pri mnohých druhoch so 

suchými semenami (v čeľadi Iridaceae a Orchidaceae sa však táto vlastnosť 

sekundárne stratila). Prítomnosť fytomelánu nie je známa v žiadnom ďalšom 

rade jednoklíčnolistových rastlín. Vnútorná vrstva osemenia je zvyčajne úplne 

skolabovaná a nemá bunkovú štruktúru (porovnaj s radom Liliales). Asparagales 

môžeme od Liliales odlíšiť tiež na základe neškvrnitých lístkov okvetia, umies-

tnenia nektárií v priehradkách semenníka (namiesto na báze okvetných lístkov 

či tyčiniek pri Liliales) a niekedy pomocou anomálneho sekundárneho hrubnutia 

(čeľaď Agavaceae). 

Alliaceae J. AGARDH – cibuľovité 

Byliny s cibuľami a zaťahovacími koreňmi; stonky redukované, cievne elemen-

ty okienkovito perforované. V rastlinách sú vyvinuté mliečnice (s viac-menej 

čírym latexom); ďalej obsahujú steroidné saponíny a látky s cibuľovou alebo 

cesnakovou arómou obsahujúce síru – allylsulfidy, propionthiol a vinyl disulfid. 

Listy striedavé, viac-menej v prízemnej ružici, jednoduché, celistvookrajové, 

s rovnobežnou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, pripomínajúce 

okolík (tzv. skrutcový okolík), podopreté obvykle 2 blanitými listeňmi, s oboj-

pohlavnými kvetmi, pravidelnými alebo súmernými, pričom jednotlivé kvety 

nie sú podopreté listeňmi. Okvetných lístkov 6, sú voľné alebo zrastené, peta-

loidné, bez škvŕn. Tyčiniek 6 (vzácne 3), peľové zrnká monosulkátne. Semenník 

vrchný, zrastený z 3 plodolistov, s axilárnou placentáciou. Vajíčka 2 až početné 

v každom plodoliste, obrátené alebo priečne. Nektáriá v priehradkách semen-

níka. Plodom je tobolka; semená guľaté až hranaté, osemenie s fytomelánom 

a s vnútornou vrstvou skolabovanou až abortovanou. 

Kvetný vzorec:  alebo  P 3+3  A 3+3  G (3) 
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Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú hojne rozšírení v miernom a tropickom pás-

me; často v stepných až polopúštnych oblastiach. 

Rody/druhy: 19/645. 

U nás sú známi hlavne zástupcovia z rodu Allium – cesnak, ako pestované 

aj divorastúce druhy. Allium cepa – cesnak cibuľový (cibuľa kuchynská), ktorej 

pôvod nie je presne známy, ale často sa pestuje v početných odrodách pre 

cibuľu, ktorú vytvára veľmi skrátená bazálna časť stonky s metamorfovanými 

dužinatými listami (šupinami), v ktorých sú zásobné látky. Na povrchu sú 

chránené blanitými šupinami bielej, žltohnedej alebo fialovočervenej farby. 

Takisto sa hojne pestuje Allium sativum – cesnak kuchynský, ktorý pochádza zo 

Strednej Ázie; poznali ho už pred 6000 rokmi Egypťania a Sumeri, vytvára 

zhluk pazušných cibuliek obalených bielymi šupinami. Z ďalších druhov sa 

častejšie pestuje Allium ampeloprasum – cesnak pórový (pór) a Allium schoe-

noprasum – cesnak pažítkový (pažítka). Z našich divorastúcich druhov sa podľa 

široko kopijovitých listov ľahko pozná Allium ursinum – cesnak medvedí, 

niekedy aj pestovaný v parkoch ako okrasná rastlina. 

Amaryllidaceae J. ST.-HIL. – amarylkovité 

Byliny, takmer vždy s cibuľami 

a zaťahovacími koreňmi, stonky 

redukované; cievne elementy 

schodovito perforované, prítomné 

sú charakteristické amarylidové 

alkaloidy. Listy striedavé, viac-

menej v prízemnej ružici, jedno-

duché, celistvookrajové, s rovno-

bežnou žilnatinou, niekedy dife-

rencované na stopku a čepeľ, bez 

prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, 

pripomínajúce okolík podopretý 

niekoľkými blanitými listeňmi, 

niekedy sú súkvetia redukované 

na jeden kvet. Kvety obojpohlav-

né, pravidelné alebo súmerné, ná-

padné, každý  z kvetov s niťovi-

tým listeňom. Okvetných lístkov 

6, voľné až zrastené, šupinovito 

sa prekrývajúce, petaloidné, bez 

Obr. 53. Amaryllidaceae: Narcissus poëticus. 
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škvŕn, niekedy sa na nich vytvára pakorunka (výrastok okvetia). Tyčiniek 6, ich 

nitky sú niekedy prirastené k okvetiu a niekedy môžu vytvárať tyčinkovú pako-

runku. Peľové zrnká monosulkátne alebo bisulkátne. Semenník je spodný, zras-

tený z 3 plodolistov, s axilárnou placentáciou. Vajíčka v puzdrách semenníka 

početné, obrátené. Nektáriá v priehradkách semenníka. Plodom je tobolka, vzác-

ne bobuľa; semená sú suché až dužinaté, osemenie zvyčajne s čiernou alebo 

modrou vrstvou na povrchu. Vonkajšia vrstva osemenia nemá bunkovú štruk-

túru a vnútorná vrstva je skolabovaná. 

Kvetný vzorec:  alebo   P 3+3  A 3+3 G (3) 

Rozšírenie: Zástupcovia sú rozšírení od mierneho až po tropické podnebné 

pásmo, zvlášť veľké zastúpenie druhov je v južnej Afrike, v juhoamerických 

Andách a v Stredozemí. 

Rody/druhy: 50/870. 

Z našich zástupcov je z tejto čeľade najznámejšia Galanthus nivalis – 

snežienka jarná, ktorá kvitne ako jeden z prvých jarných kvetov, má nerovnaké 

okvetné lístky, vonkajšie tri sú biele, väčšie, vnútorné sú kratšie, na vrchole 

vykrojené, so zelenou škvrnou. Pre nadmerné zbieranie do kytíc bola nutná jej 

zákonná ochrana, pretože jej lokality značne ubúdali. ● Skoro na jar kvitne aj 

trsnatá Leucojum vernum – bleduľa jarná, ktorá má okvetné lístky rovnaké, pod 

špičkou so žltou škvrnou. Rastie vo vlhkých lužných lesoch, pri potokoch a na 

vlhkých lúkach. ● Narcissus poëticus – narcis biely má biele okvetie a žltú, 

karmínovo lemovanú pakorunku. ● Narcissus pseudonarcissus – narcis žltý má 

veľké žlté kvety so žltou pakorunkou. Pestujú sa v rôznych kultivaroch, ktoré 

môžu mať aj iné sfarbenie. 

Iridaceae JUSS. – kosatcovité 

Byliny s podzemkami, cibuľovitými hľuzami alebo cibuľami, Listy striedavé, 

dvojradové, zvyčajne monofaciálne, orientované okrajom ku stonke, jednodu-

ché, celistvookrajové, s rovnobežnou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetia vrcho-

líkovité, vejárik alebo kosáčik, často modifikované, niekedy redukované na 

jeden kvet. Kvety obojpohlavné, pravidelné až súmerné, nápadné, podopreté 

jednotlivo 1 alebo 2 listeňmi. Okvetných lístkov 6, vonkajšie sú niekedy odlišné 

od vnútorných, voľné alebo zrastené, petaloidné, niekedy škvrnité. Tyčinky 3 

(vnútorný kruh tyčiniek abortoval), vzácne 2, niekedy prirastené ku korune, pe-

ľové zrnká zvyčajne monosulkátne. Semenník zvyčajne spodný, z 3 plodolistov, 

placentácia axilárna. Čnelka často rozšírená a petaloidná; blizny 3, vzácne 2. 

V puzdre semenníka niekoľko až mnoho obrátených alebo priečnych vajíčok. 

Nektáriá v priehradkách semenníka, na okvetných lístkoch alebo môžu chýbať. 

Plod tobolka; semená niekedy s arilom alebo s dužinatým osemením, osemenie 
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má zvyčajne bunkovú štruktúru a je 

hnedé (chýba fytomelán). 

Kvetný vzorec:  alebo   P 3+3  A 3 

G (3) 

Rozšírenie: v rôznych oblastiach sveta. 

Rody/druhy: 67/1800. 

Najväčšími rodmi, každý s asi 250 

druhmi sú Gladiolus – mečík a Iris – 

kosatec. ● U nás rastie napr. Gladiolus 

imbricatus – mečík strechovitý s purpu-

rovými kvetmi, pestované druhy mečí-

kov a ich kultivary majú rôzne farby 

a ich kombinácie. ● Z kosatcov je u nás 

najhojnejším druhom žltokvetý Iris 

pseudacorus – kosatec žltý, ktorý rastie 

na brehoch riek, rybníkov a kanálov. ● 

Skoro na jar rozkvitajú na lúkach šafra-

ny (napr. Crocus discolor – šafran spiš-

ský), rovnako rôzne kultivary šafranov 

pestovaných v záhradách. Vzácnym ko-

rením bol od nepamäti pestovaný, na 

jeseň kvitnúci druh Crocus sativus – ša-

fran pravý so svetlofialovým okvetím, 

korením sú sušené oranžovočervené ra-

mená jeho blizien. 

 

Orchidaceae JUSS. – vstavačovité 

Suchozemské alebo epifytické byliny, niekedy liany, s podzemkami, hľuzami 

a pacibuľami, korene rastlín s mykorízou, často s velamenom (mnohovrstvové 

pokožkové pletivo obsahujúce odumreté bunky vyplnené vzduchom, ktoré nasá-

vajú vodu z atmosféry alebo z pôdy a fungujú ako hydrocyty). Listy zvyčajne 

striedavé, niekedy šupinovité, v prízemnej ružici alebo stonkové, objímajúce 

stonku, niekedy redukované, jednoduché, celistvookrajové, zvyčajne s rovno-

bežnou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetie strapcovité, niekedy redukované na 

jeden kvet. Kvety často nápadné, najrozličnejších tvarov a farieb, spravidla 

obojpohlavné, súmerné, zvyčajne s resupináciou (t. j. kvety, ktoré sa počas 

svojho vývinu z púčika otáčajú okolo pozdĺžnej osi semenníka o 180º, čím sa 

pôvodne vrchný okvetný lístok stáva spodným). Okvetných lístkov 6, všetky 

Obr. 54. Iridaceae: Iris 
pseudacorus 
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okvetné lístky sú buď rovnakotvaré alebo päť z nich  býva k sebe sklonených 

a tvoria prilbu. Šiesty lístok býva výrazne rozdielny ako v tvare, tak vo sfarbení 

a nazýva sa pysk (labellum), býva predĺžený do ostrohy (calcar). Tyčinka 

zvyčajne 1, prípadne 2, prirastá k čnelke a blizne, čím vytvára stĺpik, gynosté-

mium. Peľové zrnká len zriedka voľné alebo v tetrádach, spravidla bývajú 

zlepené do jednej hrudky (polinárium). Tieto polináriá majú význam pri 

opeľovaní: pretože sú lepkavé, prichytávajú sa na telo opeľujúceho hmyzu a na 

inom kvete sa zase zachytia na bliznu. Mnoho druhov orchideí je úzko špeciali-

zovaných len na určité druhy opeľovačov. Semenník spodný, synkarpný z 3 plo-

dolistov, s parietálnou alebo axilárnou placentáciou s početnými vajíčkami. Plo-

dy sú tobolky s mnohými drobnými semenami bez fytomelánu, embryo veľmi 

malé, endosperm chýba. 

Kvetný vzorec:   P 3+3  [A 1 alebo 2 G (3)] 

Rozšírenie: Vyskytujú sa v mnohých oblastiach, najväčšiu diverzitu dosahujú 

v trópoch (kde sú často epifytické). Niektoré druhy zasahujú ďaleko na sever 

alebo sú súčasťou vysokohorskej flóry. 

 

Obr. 55. Orchidaceae: Platanthera bifolia. 
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Rody/druhy: 788/20000. 

Úžitkovou rastlinou je pôvodne mexický druh Vanilla planifolia – vanilka 

voňavá, pestovaná v trópoch a v skleníkoch; pomocou mnohých vzdušných 

koreňov sa prichytáva a šplhá po kmeňoch, kvitne zelenkasto žltými kvietkami, 

z ktorých sa neskôr vytvoria tobolky, ktoré sa zbierajú pred dozretím, 

fermentujú a sušia, vďaka čomu zhnednú a získajú charakteristickú vanilkovú 

vôňu. V Európe sa toto sladké korenie využíva od 16. storočia. ● Mnoho 

tropických druhov sa pestuje záhradnícky v skleníkoch, napr. rody Dendrobium, 

Phalaenopsis, Vanda, v početných kultivaroch s rôznymi tvarmi a sfarbením 

okvetia, často ide o rôzne hybridné taxóny. Vo voľnej prírode u nás rastú rôzne 

druhy viacerých rodov, pre svoju vzácnosť sú zákonom chránené. ● Cypri-

pedium calceolus – črievičník papučkový, tento vápnomilný druh má z domá-

cich orchideí najväčšie kvety s nafúknutým pyskom žltej farby s purpurovým 

žilkovaním, v kvete sú 2 tyčinky. ● Z ďalších druhov spomenieme: Epipactis 

palustris – kruštík močiarny, Platanthera bifolia – vemenník dvojlistý, Dactylo-

rhiza majalis – vstavačovec májový, Orchis morio – vstavač obyčajný. ● 

Nezelenou parazitickou orchideou je v našich lesoch pomerne hojná, hnedasto 

sfarbená Neottia nidus-avis – hniezdovka hlístová. 

 

 

 

Z ďalších čeľadí radu Asparagales stručne spomenieme čeľaď Ruscaceae 

R. ROEMER – listnatcovité, ktorej zástupcovia sú byliny (Convallaria majalis – 

konvalinka voňavá, Polygonatum multiflorum – kokorík mnohokvetý) až stromy 

(Dracaena draco – dracéna obyčajná) s 3-početnými zvyčajne drobnými kvetmi 

s vrchným semenníkom, v ich osemení nie je prítomný fytomelán. ● Podobne 

ako v čeľadi Alliaceae vyrastajú z cibúľ aj zástupcovia čeľade Hyacinthaceae 

BATSCH – hyacintovité, nemajú však typickú cibuľovú alebo cesnakovú vôňu. 

Ich kvety s vrchným semenníkom vyrastajú v strapcovitom súkvetí, sú pomerne 

nápadné a semená majú na povrchu fytomelánovú vrstvu, sú čierne. Od 

staroveku sa pestuje Hyacinthus orientalis – hyacint východný, pôvodne 

s tmavomodrými voňavými kvetmi, dnes v kultivaroch rozličných farieb. ● 

Asparagaceae JUSS. – asparágovité sú výnimočné rudimentárnymi, šupinovi-

tými listami, ich funkciu preberajú bočné stonky metamorfované na fylokládiá. 

Kvety majú tiež vrchný semenník, ale ich plody sú dužinaté a semená čierne. 

Asparagus officinalis – asparágus lekársky je euroázijský druh pieskovitých pôd 

a kamenistých strání, často sa však pestuje pre mladé šťavnaté výhonky ako 

zelenina (špargľa), jeho kultúry v starom Egypte sú známe už z obdobia asi 

2600 rokov pred n. l. Ako izbová rastlina a ozdoba v kyticiach sa pestuje 

Asparagus sprengeri – asparágus sprengerov. ● Čeľaď Asphodelaceae JUSS. – 
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asfodelovité zahŕňa rastliny zo suchých oblastí  trópov a subtrópov Afriky, 

Ázie; často s druhotným hrubnutím, dužinatými listami. Najväčším rodom je 

Aloe – aloa s asi 380 druhmi. Z narezaných listov mnohých druhov vyteká šťava 

s obsahom antrachinónových derivátov. Má baktericídne a hojivé účinky. ● 

Agavaceae – agávovité sú pôvodné v polosuchých a suchých oblastiach 

Ameriky (Mexiko), ale pestujú sa aj inde vo svete. Sú to spravidla mohutné 

sukulenty so skrátenou stonkou, ktorá druhotne hrubne. Terminálne súkvetie 

vyrastá obvykle na vysokých kolovitých stonkách. Najväčším rodom je Agave – 

agáva (300 druhov), s niektorými druhmi, ktoré sa využívajú ako textilné rastli-

ny pre technické použitie (laná, vrecia). Kvasením šťavy z rastlín sa vyrába 

tequilla, národný mexický alkoholický nápoj. 

Najnovšie štúdie (vrátane APG II) začínajú preferovať širšie poňaté čeľade: Alliaceae, 

ktoré zahŕňajú aj Amaryllidaceae,  ďalej Asparagaceae, ktoré zahŕňajú okrem iných čeľadí 

aj Agavaceae, Hyacinthaceae a Ruscaceae. Nové poznatky o tomto rade iste prinesú ešte 

mnoho prekvapení.  

 

COMMELINIDOVÁ VETVA 

Je to monofyletická skupina podporovaná na základe rbcL, atpB a 18S sekvencií 

a morfológie. Predpokladanými synapomorfiami tejto skupiny sú: zvláštny typ 

kutikulárnych voskov (tzv. Strelitzia typ, veľké masívne sekrécie z podjednotiek 

podobných tyčinkám), endosperm bohatý na škrob a prítomnosť UV-fluo-

rescenčných látok (ferulových a kumarínových kyselín) v bunkových stenách. 

Arecaceae (palmy) majú endosperm bez škrobu, pričom je možné, že ide 

o neskoršiu evolučnú stratu.  

Arecales 

Arecaceae SCHULTZ SCH. (= Palmae JUSS.) – arekovité (palmy) 

Stromy alebo kry s nerozkonárenou alebo vzácne s rozkonárenou stonkou, dosa-

hujú až 60 m výšky, zriedka sú to liany so stonkou až 300 m dlhou. Počiatočné 

hrubnutie výhonkov paliem spôsobuje zmnoženie základného parenchýmu sto-

niek, neskorší kmeň nemá permanentné kambium a je zložený z mnohých pre-

pojených cievnych zväzkov a vlákien v mäkšom základnom pletive („difúzne 

sekundárne hrubnutie“). Kmene paliem sú hladké, len s jazvami po opadaných 

listoch, alebo kryté pošvami odumretých a opadaných listov. V rastlinách sú 
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často prítomné taníny a polyfenoly. Listy striedavé, často nakopené v terminál-

nom zhluku, zvyčajne veľké, s perovitou a dlaňovitou žilnatinou, podobne sú aj 

delené až strihané, niekedy má čepeľ vzhľad potrhaného vejára. Perovité listy 

môžu dosahovať dĺžku až 7 metrov. Prílistky chýbajú. Súkvetie býva zložené, 

veľké, vrcholíkovité, ale pripomínajúce zložený strapec, s malými až veľkými 

Obr. 56. Arecaceae: Cocos nuccifera. 
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listeňmi na báze. Kvety niekedy obojpohlavné, častejšie jednopohlavné (a rastli-

ny môžu byť potom jednodomé aj dvojdomé), pravidelné, zvyčajne sediace, 

s kvetnými obalmi 3-početnými, nenápadnými. Tyčiniek 3 alebo 6 až mnoho, 

peľové zrnká zvyčajne monosulkátne. Semenník vrchný, niekedy voľný, inoke-

dy zrastený zvyčajne z troch plodolistov, placentácia  axilárna. Vajíčko 1 v kaž-

dom puzdre, obrátené alebo priečne. Plodom je niekedy bobuľa, najčastejšie 

však kôstkovica, so zasychajúcim, pôvodne dužinatým oplodím s tuhou, pancie-

rovitou pokožkou. Endosperm je obyčajne bohatý, rozbrázdený, môže byť tvrdý 

alebo rohovitý alebo mäkký, bohatý na olej. 

Kvetný vzorec:   P 3+3  A 6-  G (3) 

Rozšírenie: Hlavne v trópoch, kde patria medzi najvýznamnejšie rastliny, zasa-

hujú aj do najteplejších oblastí mierneho pásma. 

Rody/druhy: 190/2000. 

V Európe rastie v juhovýchodnom Španielsku a na Baleárach Chamaerops 

humilis – palmička nízka s vejárovitými listami. ● V Stredozemí sa často pestu-

je Phoenix canariense – datľovník kanársky s perovitými listami. Z obrovského 

množstva tropických druhov rodu Phoenix spomenieme len dva: Phoenix dacty-

lifera – datľovník obyčajný (datľová palma), známa svojimi chutnými kôstko-

vicami (datle). Jedna datľová palma vyprodukuje ročne 50–100 kg datlí, ktoré 

sa konzumujú spravidla sušené, lisovaním sa z nich získava sirup. Zo súkvetia 

sa pripravuje kvasením palmové víno, listy sa používajú na ohrady, ploty, 

pletivo, rohože, klobúky, vlákna pošiev na hrubé laná, atď. ● Cocos nuccifera – 

kokosovník obyčajný (palma kokosová) – má pôvod na koralových ostrovoch 

a pobreží Polynézie, ale pestuje sa na plantážach v celej tropickej oblasti. Plod-

mi sú veľké kôstkovice, „kokosové orechy“ – vonkajšia tenká kožovitá blana 

(exokarp) zakrýva vrstvu hnedých prepletených vlákiem (mezokarp), ktorá 

objíma guľatú alebo elipsoidnú kôstku, táto má veľmi tvrdý endokarp, v ktorom 

je uzavreté semeno. Tuhý, dužinatý, biely endosperm má veľkú dutinu, pred 

dozretím vyplnenú sladkastou kvapalinou (kokosové mlieko). Okrem využitia 

plodov tejto palmy ako potraviny sa, podobne ako pri datľovníku, využívajú 

jednotlivé časti rastliny ako drevo na stavby, nábytok, ozdoby, vlákna na laná, 

koberce, vrecia a rohože. 

 

Commelinales 

Pomerne veľký rad s 8 čeľaďami a 2 280 druhmi, ktoré sú rozšírené v tropickom, subtro-

pickom a miernom podnebnom pásme. Najznámejšími zástupcami sú u nás pomerne hojne 

v bytoch pestované tradeskancie (rod Tradescantia, čeľaď Commelinaceae – podenkovité).  
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Zingiberales 

Zingiberales sú ďalšou monofyletickou skupinou rastlín s 8 čeľaďami a takmer 2 000 druh-

mi rastlín. Patria sem niektoré hospodársky významné druhy. ● V čeľadi Zingiberaceae – 

ďumbierovité je to predovšetkým Zingiber oficinale – ďumbier lekársky používaný ako 

korenie a Curcuma domestica – kurkuma pravá, ktorej žltý podzemok sa používa ako 

základná súčasť kari korenia. ● Do čeľade Musaceae – banánovníkovité patrí asi 40 dru-

hov v 2 rodoch (Musa, Ensete). Sú rozšírené hlavne vo vlhkých tropických nížinách od 

západnej Afriky po Pacifik. Ide o tropické byliny, spravidla veľkého vzrastu, ich listy majú 

pošvu, stopku a rozšírenú čepeľ, z listových pošiev sa vytvára „nepravý kmeň“. Kvety sú 

zvyčajne jednopohlavné. Musa sapientum – banánovník obyčajný je súborný názov pre 

rôzne odrody, poskytujúce plody banány. V posledných rokoch je produkcia banánov vážne 

ohrozená askomycétou Mycosphaerella fijiensis MORELET (známejšou pod názvom „Black 

Sigatoka“), ktorá napáda listy banánovníkov a spôsobuje na nich čierne škvrny až úplnú 

nekrotizáciu listu. ● Blízko príbuzná im je čeľaď Strelitziaceae – strelíciovité, kam patrí 

rod Strelitzia, ozdobná rastlina predávaná v kvetinárstvach. 

 

Poales 

Poales sú monofyletickou skupinou, ktorá je podporovaná na základe morfolo-

gických aj DNA znakov. V zmysle APG II ide o veľký rad pozostávajúci zo 

17 čeľadí, v minulosti rozčleňovaný na niekoľko radov, medzi nimi Typhales, 

Juncales, Cyperales, Bromeliales. 

 

Typhaceae JUSS. – pálkovité. Rastliny vôd a močiarov, charakteristické jednopohlavnými 

kvetmi (rastliny sú jednodomé), okvetím podobným listeňom v počte 1–6 alebo početným, 

štetinovitým a šupinovitým. Tyčiniek 1–8, peľové zrnká uniporátne, v monádach alebo 

tetrádach. Plodolisty sú 3, ale spravidla len jeden je funkčný a nesie jedno vajíčko. Nemajú 

nektáriá. Rozšírené sú hlavne na severnej pologuli, u nás napr. Typha latifolia – pálka 

širokolistá. 

 

Bromeliaceae JUSS. – broméliovité. Zahŕňajú byliny, najčastejšie epifytické, pre ktoré sú 

okrem iných znakov charakteristické trichómy v tvare štítkovitých šupín schopné zachytá-

vať vodu, vzácne sú to rastliny len s hviezdicovitými trichómami. Listy často s bazálnymi 

ružicami vytvárajúcimi vodný rezervoár. Obojpohlavné, pravidelné trojpočetné kvety majú 

kvetné obaly rozlíšené na kalich a korunu. Zástupcovia tejto čeľade sú rozšírení hlavne 

v Amerike, v tropickom podnebnom pásme a v teplejších oblastiach mierneho pásma, epify-

ty sa vyskytujú aj vo vlhkých horských lesoch. ● Ekonomicky významnou rastlinou je 

Ananasus comosus – ananás pestovaný. Na jeho súkvetí sa zakladajú bobuľovité plody, 

ktoré zrastajú so zdužinateným vretenom súkvetia do veľkého aromatického súplodia. ● 

Najväčším rodom s asi 450 druhmi je Tillandsia – tilandsia, sú to prevažne ružicovité alebo 

trsovité epifyty, výnimočným druhom je Tillandsia usneoides – tilandsia bradovitá („loui-

siansky mach“), epifyt bez koreňov, vytvárajúci niťovité, šedé porasty na stromoch, ktoré 

pripomínajú lišajníky (rod Usnea) z našich horských lesov. 
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Juncaceae JUSS. – sitinovité 

Byliny, často s podzemkami. Ston-

ky valcovité a plné. Listy striedavé, 

v 3 radoch, v prízemnej ružici alebo 

vyrastajúce v dolnej časti stonky, 

pozostávajú z pošvy a čepele; čepeľ 

jednoduchá, celistvookrajová, s rov-

nobežnou žilnatinou, čiarkovitá, 

plochá alebo valcovitá; jazýčky 

a prílistky chýbajú. Súkvetia vrcho-

líkovité, bohato rozkonárené, ale 

často nakopené na jedno miesto. 

Kvety zvyčajne obojpohlavné, pra-

videlné, nenápadné. Okvetných líst-

kov 6, voľných, šupinovitého 

vzhľadu, obvykle nevýrazne sfar-

bených (zelených, červenohnedých, 

čiernych), niekedy bielych alebo 

žltkastých. Tyčiniek (3-)6; peľové 

zrnká monoporátne, zvyčajne v te-

trádach. Vrchný semenník vzniká 

zrastením 3 plodolistov s axilárnou 

alebo parietálnou placentáciou (prí-

ležitostne bazálnou – v rode Lu-

zula). Vajíčka spravidla početné, 

plodom je tobolka s 2 až mnohými 

semenami. 

Kvetný vzorec:  P  3+3  A 3+3  

G (3) 

Rozšírenie: Rastliny spravidla vlh-

kých a chladných miest, rozšírené 

po celej zemeguli, najčastejšie v miernom pásme a v horách rôznych oblastí. 

Rody/druhy: 7/430. 

Najväčším rodom je Juncus – sitina s vyše tristo druhmi, charakteristická 

prítomnosťou prevetrávacieho pletiva (aerenchýmu) v stonke a vo valcovitých 

listoch. Aj u nás sú hojní viacerí zástupcovia, napr. Juncus effusus – sitina rozlo-

žitá, Juncus conglomeratus – sitina klbkatá. ● Z ďalšieho rodu chlpaňa je u nás 

hojným druhom Luzula campestris – chlpaňa poľná, charakteristická chlpatými 

listami s plochou čepeľou. 

Obr. 57. Juncaceae: Juncus 
effusus. 
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Cyperaceae JUSS. – šachorovité 

 

Obr. 58. Cyperaceae: Carex flava. 

Byliny, najčastejšie s podzemkami, stonka zvyčajne viac-menej trojhranná na 

priereze, býva vyplnená aerenchýmom. Listy striedavé, usporiadané v 3 radoch,  

zložené z pošvy a čepele. Pošva je uzavretá, čepeľ jednoduchá, čiarkovitá, 

celistvookrajová alebo jemne pílkovitá, s rovnobežnou žilnatinou. Listy nemajú 

prílistky ani jazýčky. Súkvetia zostavené z malých klasov (kláskov), často podo-

preté listeňom. Kvety obojpohlavné alebo jednopohlavné (rastliny potom jedno-

domé, vzácne aj dvojdomé), každý kvet je podopretý listeňom. Okvetie môže 
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chýbať alebo je premenené na zvyčajne 3–6 šupín, na štetiny alebo trichómy. 

Tyčinky 1–3, peľové zrnká zvyčajne uniporátne, v pseudomonádach (3 mikro-

spóry v tetráde degenerujú). Semenník vrchný, zrastený z 3 plodolistov, jedno-

puzdrový, s bazálnou placentáciou; vajíčko 1, obrátené. Plodom je nažka. 

Kvetný vzorec:   P 0-6  A 1-3  G (3) 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú rozšírení kozmopoliticky, predovšetkým 

však v miernych a chladných podnebných pásmach. Často vytvárajú rozsiahle 

porasty na kyslých, mokrých, málo výživných pôdach, na rašeliniskách a bre-

hoch vôd. Sú prevažne vetroopelivé. 

Rody/druhy: 98/4350 

Na druhy je najbohatší rod Carex – ostrica (vo svete asi 2 000 druhov); 

v čase kvitnutia vytvára klasy zložené z jednokvetých kláskov (každý klások má 

teda len jeden samčí alebo samičí kvet bez okvetia) a neskôr charakteristický 

plod nazývaný pamechúrik, ktorý vzniká uzavretím nažky zrastenými listeňmi 

do útvaru podobného mechúriku. Vyskytujú sa tri skupiny ostríc: jednoklasové: 

majú len jeden klas, ktorý má kvety oboch pohlaví alebo pri dvojdomých ostri-

ciach len kvety jedného pohlavia (napr. Carex davalliana – ostrica Davallova); 

rovnakoklasové: majú viac klasov, pričom každý klas má vyvinuté kvety samčie 

aj samičie (napr. Carex ovalis – ostrica zajačia, Carex muricata – ostrica 

mäkkoostnatá); rôznoklasové: tiež majú viac klasov, ale na každom klase sú vy-

vinuté len kvety jedného pohlavia (napr. Carex hirta – ostrica srstnatá, Carex 

tomentosa – ostrica plstnatá, Carex flava – ostrica žltá). ● Na vlhkých kyslých 

lúkach nájdeme Eriophorum angustifolium – páperník úzkolistý s nápadnými 

bielymi štetinami miesto okvetia, na rašeliniskách rastie Eriophorum vaginatum 

– páperník pošvatý s jediným kláskom na vrchole stonky. ● V starovekom 

Egypte, Sýrii a v Babylone bol veľmi známy druh Cyperus papyrus – šachor 

papyrusový (papyrus), z ktorého sa vyrábal zvláštny papier, nazývaný rovnako – 

papyrus, už pred vyše 6 000 rokmi (zo stebiel sa narezali prúžky, ktoré sa kládli 

vedľa seba a krížom cez nich ďalšia vrstva, spojená lepidlom z múky, horúcej 

vody a octu, tieto vrstvy boli potom zlisované). 

Poaceae BARNHART (=Gramineae JUSS.) – lipnicovité (trávy) 

Byliny, často s podzemkami, s adventívnymi koreňmi, niekedy s mykorízou. 

Stonky (steblá) jednoduché alebo rozkonárené, vzpriamené alebo poliehavé, 

valcovité, zvyčajne duté v internódiách, nódy plné. Niekedy drevnatejú (bambu-

sy). Listy striedavé v 2 radoch, na protistojných stranách stonky, pôvodne na 

nódoch, často však nakopené na báze. Rozlíšené sú na čepeľ (lamina) a pošvu 

(vagina), na ich rozhraní býva jazýček (ligula) a ušká (auriculae). Pošva tesne 

objíma stonku, jej okraje sa prekrývajú, ale spravidla nezrastajú (otvorená 
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pošva). Jazýček je ob-

vykle blanitý, niekedy 

premenený na štetiny 

alebo chlpy. Čepeľ 

jednoduchá, zvyčajne 

úzka, čiarkovitá s rov-

nobežnou žilnatinou.  

Anatomická stavba 

listov nie je jednotná a zá-

visí od toho, ako sa usku-

točňuje v rastlinách foto-

syntéza, či ide o rastliny 

typu C3 (pleziomorfický 

znakový stav) alebo 

o rastliny typu C4 (apo-

morfický znakový stav). 

C3 rastliny majú bežnú 

stavbu listov a fotosynté-

zu, ktorá je účinná hlavne 

v miernom a chladnom 

podnebnom pásme, C4 

rastliny majú cievne zväz-

ky v listoch obkolesené 

parenchymatickou poš-

vou, okolo ktorej sa na-

chádza veniec mezofylo-

vých buniek, čím je 

umožnený typ fotosynté-

zy, ktorý je výhodný pre 

prežitie rastlín pri extrém-

nych teplotách. 

Súkvetia pozostá-

vajú z početných klás-

kov, ktoré vytvárajú 

klasy a strapce alebo 

metliny. Klásky sú 1-2 

až viackveté, podopre-

né dvoma plevami (glumae), ktoré sa vyvinuli z podporných listeňov. Plevy nie-

kedy chýbajú alebo je vyvinutá len jedna z nich. Nad plevami sa nachádza 

plevica (lemma), t. j. podporný listeň kvetu a plievočka (palea), čo sú dva meta-

morfované a zrastené okvetné lístky vonkajšieho kruhu okvetia. Plevice sú často 

ostité. Vnútorný kruh okvetia reprezentujú 2 alebo 3 lodikuly (redukované 

okvetné lístky). Kvety sú zvyčajne obojpohlavné, malé (niekedy jednopohlavné 

– rastliny potom jednodomé alebo dvojdomé), zvyčajne vetroopelivé, značne 

redukované vo veľkosti a počte kvetných častí. Tyčinky zvyčajne 3, nitky tyči-

Obr. 59. Poaceae: stavba klásku a kvetu. 
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niek sú ohybné a 2-dielne peľnice sú vrtivé (nasadené veľmi pohyblivým kĺbom 

na nitku), peľ monoporátny. Semenník vrchný, vzniká zrastením 2-3 plodo-

listov, avšak má len jedno puzdro, v ktorom sa nachádza jedno vajíčko. Piestik 

sa javí ako jednotný celok a semenník nemá spravidla ani anatomické, ani mor-

fologické znaky po zraste plodolistov. Blizny sú zvyčajne 2, pierkovité, vzácne 

je 1 blizna (v rode Nardus) alebo sú blizny 3 (Bambusa). Plod jednosemenný, 

najčastejšie je to zrno (caryopsis) s oplodím prirasteným ku semenu, vzácne je 

plodom nažka alebo bobuľa. Na priereze zrnom môžeme pozorovať viacvrstvo-

vé oplodie, tenké osemenie, jednovrstvový perisperm a endosperm s vonkajšou 

aleurónovou vrstvou bez škrobu a potom vnútornou vrstvou, ktorá obsahuje 

v bunkách škrobové zrná a bielkovinový lepok. Na boku endospermu sa nachá-

dza embryo s metamorfovaným klíčnym listom na štítok (scutellum), ktorý 

funguje ako haustórium, čerpajúce živiny z endospermu. Oproti štítku je ulože-

ný epiblast (malá šupinka, pravdepodobne zvyšok po druhom klíčnom liste, 

medzi nimi je rastový vrchol, plumula, obalený blanitou pošvou – prvým listom 

(koleoptyla). Na opačnej strane embrya je kratučký základ hlavného koreňa, 

obalený koleorízou, nad korienkom je hypokotyl až po epiblast, kde prechádza 

do mezokotylu. 

Kvetný vzorec:   P (2)+2  A 3  G (2-3) 

Rozšírenie: Trávy, hoci nie sú najväčšou rastlinnou čeľaďou, predsa sú 

ekologicky veľmi dominantnou a asi ekonomicky najvýznamnejšou čeľaďou na 

svete. Čeľaď je kozmopolitická, zástupcovia sa vyskytujú od polárneho kruhu 

až po rovník a od najvyšších hôr po hladinu mora. Zástupcovia čeľade tvoria asi 

24 % celkového rastlinného pokryvu Zeme. Len v niekoľkých typoch ekosysté-

mov trávy chýbajú, naopak v mnohých prípadoch (prérie, savany) tvoria ich 

dominantnú zložku. 

Rody/druhy: 650/9700. 

Medzi hospodársky najvýznamnejšie pestované druhy tráv patria obilniny, ktoré 

sú celé tisícročia jednou z hlavných zdrojov výživy ľudstva. ● Oryza sativa – 

ryža siata je hlavnou potravou pravdepodobne pre viac ako miliardu ľudí, 

pochádza z južnej a juhovýchodnej Ázie a bola pestovaním rozšírená po celom 

tropickom a subtropickom pásme, až do dozretia vyžaduje pôdu trvale zaplave-

nú vodou. ● Triticum aestivum – pšenica letná a ďalšie druhy pšenice a ich 

kultivary sú najdôležitejšou obilninou sveta a zaberajú veľké pestovateľské 

plochy predovšetkým v miernych podnebných pásmach. ● Nelúpané zrná Hor-

deum vulgare – jačmeňa siateho majú široké použitie ako krmivo a na prípravu 

sladu na výrobu piva, z lúpaných sa pripravujú krúpy. ● Secale cereale – raž 

siata (žito) sa pestuje predovšetkým ako ozimina na pôdach chudobnejších na 

živiny v chladnejších oblastiach, zvlášť na podhorí, pripravuje sa z nej chlebová 

múka a vyrábajú liehoviny. ● Avena sativa – ovos siaty má súkvetie metlinu 

kláskov, ovsené vločky sú predovšetkým hodnotnou dietetickou potravou. ● 
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Panicum miliaceum – proso siate je vhodným krmivom vtákov, ale aj bežnou 

potravinou. ● Saccharum officinarum – cukrová trstina pochádza z Bengálska 

(dnes Bangladéš), pestuje sa na rozsiahlych plantážach vo vlhkých trópoch 

a z jej stebiel sa získava trstinový cukor. ● Zea mays – kukurica siata je mono-

typická jednodomá rastlina, súkvetia sú oddeleného pohlavia, ♂ P 2 A 3;  ♀ P 0 

G (3). Pochádza zo Severnej Ameriky a od 16. storočia sa hojnejšie pestuje 

v rôznych oblastiach sveta a využívajú sa jej nezrelé i zrelé šúľky a jednotlivé 

zrná ako potrava zvierat i ľudí, upravuje sa pražením na pukance, na kukuričnú 

krupicu alebo múku a vyrába sa z nej kukuričný škrob. 

 

 

Obr. 60. Poaceae. Charakteristickí zástupcovia. 
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Obr. 61. Poaceae. Klasy (v rode Avena metlina) a klásky významných obilnín. 

 

Mnohé ďalšie druhy vytvárajú rôzne typy lúčnych porastov, sú potravou pre 

domáce zvieratá, prípadne majú ďalšie využitie ako okrasné rastliny alebo v lie-

hovarníctve. ● Z druhov rodu Poa – lipnica sa hojne vyskytuje Poa pratensis – 

lipnica lúčna, trsnatá rastlina až 120 cm vysoká, na lúkach, pastvinách, rumovi-

skách, rúbaniskách, ale aj pri cestách a pod. Tiež sa pestuje v rôznych skupinách 

kultivarov. Poa annua – lipnica ročná je spravidla jednoročná, svetlozelená 

tráva nízkeho vzrastu, jej steblá sú najčastejšie rozprestreté alebo vystúpavé, 

obsadzuje najčastejšie štrbiny v asfalte ciest a chodníkov, polia, záhrady a ru-

moviská. V listnatých a zmiešaných lesoch nájdeme druh Poa nemoralis – 

lipnicu hájnu. Je to trsnatá tráva s charakteristickou, kolmo od stebla odstávajú-

cou čepeľou najvyššieho listu. ● Briza media – traslica prostredná je jednou 

z ľahko poznateľných tráv podľa typickej, široko rozloženej metliny vajcovito-

srdcovitých, fialkastých kláskov na tenkých, trasľavých stopkách. ● V rode 

Bromus – stoklas sú prítomné veľké, mnohokveté klásky. Tieto sú pri druhu 

Bromus hordeaceus – stoklas mäkký mäkko chlpaté, pri druhu Bromus sterilis – 

stoklas jalový nechlpaté, s dlhými osťami. ● Dactylis glomerata – reznačka 

laločnatá je jednou z najbežnejších tráv. ● Melica nutans – mednička ovisnutá je 

charakteristická pre presvetlené lesy, má typické previsnuté vajcovité klásky. ● 
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Hordeum murinum – jačmeň myší je príbuzným pestovaného jačmeňa, má šesť-

radový klas z ostitých kláskov, vyskytuje sa predovšetkým na teplejších 

miestach, či už na okrajoch chodníkov a ciest, rumoviskách a iných, pustých 

miestach. ● Avenella flexuosa – metluška krivolaká vytvára vo svetlých, hlavne 

ihličnatých lesoch a na vresoviskách často súvislé porasty s tenkými čepeľami 

poliehavých listov. ● Holcus lanatus – medúnok vlnatý je nápadný mäkko 

chlpatými pošvami aj čepeľami listov, vyskytuje sa na lúkach a v priekopách. 

Rod Festuca – kostrava patrí po lipnici k najväčším rodom čeľade (asi 450 

druhov), Festuca pratensis  – kostrava lúčna je pomerne mohutná tráva rastúca 

na lúkach a okrajoch ciest. ● Arrhenatherum elatius  – ovsík vyvýšený je vyso-

kou trávou (až 150 cm) a je rozšírený všeobecne na všetkých vhodných mies-

tach. ● Elytrigia repens – pýr plazivý je problematickou burinou, ktorá sa šíri 

podzemkami. ● Lolium perenne  – mätonoh trváci je ďalšou bežnou trávou, 

má klásky postavené do jednej roviny. ● Klásky usporiadané do stiahnutej 

valcovitej metliny vytvárajúcej súkvetie podobné hustému klasu má Alopecurus 

pratensis – psiarka lúčna, má ostité plevice, je veľmi hojná v rôznych lúčnych 

porastoch. ● Podobné súkvetie ako predošlý druh má Phleum pratense – 

timotejka lúčna, plevice však nemá ostité. Je to častá tráva lúk, dobrá krmovina. 

Rastliny čeľade lipnicovité sú ľahko rozpoznateľné medzi inými rastlinami, ich mono-

fyletickosť je podporovaná morfologickými a DNA znakmi. Súčasné molekulárne štúdie 

podporujú jej rozčlenenie na 12 podčeľadí. Medzi nimi možno vyčleniť 5 najväčších, medzi 

ktoré patria Bambusoideae – hlavne tropické rastliny, často s drevnatejúcimi steblami, 

pričom môžu dosahovať až 40 m výšky (rod Bambusa a ďalšie). Medzi Ehrhartoideae 

patria aj vodné a vlhkomilné byliny, medzi ktoré patrí ryža – Oryza sativa. Pooideae sú veľ-

kou podčeľaďou, ktorá zahŕňa väčšinu našich druhov tráv (vrátane obilnín). Sú rozšírené 

v miernom podnebnom pásme, predovšetkým na severnej pologuli. Všetci zástupcovia 

podčeľade Chloridoideae (rody napr. Eragrostis, Sporobolus) majú C4 fotosyntézu a vysky-

tujú sa predovšetkým v polopúštnych oblastiach trópov, hlavne v Afrike a v Austrálii. 

Podčeľaď Panicoideae sa líši stavbou kláskov a je primárne tropickou podčeľaďou (patria 

sem okrem iných rodov Panicum - proso, Sorghum – cirok a Zea – kukurica). 
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Pravé dvojklíčnolistové rastliny  
(trikolpátne krytosemenné) 

Táto veľká skupina rastlín, ktorá zahŕňa okolo 75% všetkých krytosemenných 

rastlín sa považuje za monofyletickú na základe trikolpátneho peľu (alebo 

peľu odvodeného od tohto typu), ako aj na základe rbcL, atpB a 18S rDNA 

nukleotidových sekvencií. Väčšina členov tejto skupiny má plastidy sitkovíc so 

škrobovými zrnami. Prvé pravé dvojklíčnolistové rastliny sú dokladované vo 

fosíliách z obdobia skorej kriedy (pred 125 miliónmi rokov), aj keď dnešná 

diverzita tejto skupiny je výsledkom ich neskoršej radiácie asi pred 50-70 

miliónmi rokov. 

BAZÁLNE VETVY PRAVÝCH DVOJKLÍČNOLISTOVÝCH RASTLÍN 

Ranunculales 

Ranunculales sú pravdepodobne monofyletické na základe morfológie ako aj 

rbcL, atpB a 18S rDNA sekvencií. Prítomnosť alkaloidu berberínu môže byť 

synapomorfiou. Rad pozostáva zo 7 čeľadí a asi 3 500 druhov, hlavné čeľade sú 

Menispermaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae a Fumaria-

ceae. Tieto čeľade tradične bývajú zaraďované do jednej skupiny pre ich pre-

važne bylinný habitus, zúbkaté až delené, niekedy zložené listy, prítomnosť 

alkaloidov, najčastejšie benzylizochinolínového typu. Kvety s voľnými kvet-

nými obalmi, často s mnohými tyčinkami, vrchným semenníkom, semenami 

s drobným embryom a bohatým endospermom. 

Skupina býva často spájaná s magnoliidovou vetvou, ale kladistická analýza 

morfologických znakov, rbcL, atpB a 18S rDNA sekvencií naznačujú, že 

Ranunculales sú sesterskou skupinou ostatných členov vetvy pravých dvojklíč-

nolistových rastlín. 

Ranunculaceae JUSS. – iskerníkovité 

Byliny, kry alebo niekedy liany; stonka s cievnymi zväzkami často v niekoľ-

kých koncentrických kruhoch alebo s cievnymi zväzkami viac-menej roztrúse-

nými. Často obsahujú benzylizochinolínové alkaloidy alebo laktónový glykozid 

ranunkulín. Trichómy zvyčajne jednoduché. Listy zvyčajne striedavé, jednodu-

ché, niekedy delené až zložené, okraj listov pílkovitý, zúbkatý alebo vrúbkova-

ný, s perovitou, vzácnejšie dlaňovitou žilnatinou; prílistky zvyčajne chýbajú. 

Súkvetia zvyčajne vrcholíkovité, i keď môžu pripomínať strapec alebo sú redu-
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kované na jeden kvet. Kvety zvyčajne obojpohlavné, pravidelné, vzácne súmer-

né. Kvetné obaly môžu vytvárať okvetie so 4 až mnohými voľnými okvetnými 

lístkami alebo sú diferencované na kalich a korunu, potom zvyčajne s 5 opada-

vými kališnými lístkami a 5 korunnými lupienkami, často s nektáriami na báze. 

Tyčiniek mnoho, peľ trikolpátny (alebo viac-menej modifikovaný). Semenník 

vrchný, s 5 alebo mnohými voľnými plodolistami (apokarpné gyneceum), nie-

kedy je počet plodolistov redukovaný na 1. Placentácia parietálna. Plod je 

zvyčajne plodstvo mechúrikov alebo nažiek, vzácne bobuľa. 

Kvetný vzorec:  alebo   P 4-  alebo  K 5  C 5  A   G 1- 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sa vyskytujú v mnohých častiach sveta, 

charakteristickí sú zvlášť pre mierne a chladné pásmo severnej pologule. 

Rody/druhy: 47/1500. 

 

 

Obr. 62. Ranunculaceae: Caltha palustris. 
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Čeľaď ako celok je monofyletická. V minulosti bývala rozdeľovaná na dve 

až tri podčeľade (Hydrastidoideae, Helleboroideae a Ranunculoideae), súčasné 

kladistické štúdie však nepodporujú toto delenie a naznačujú, že situácia v čeľa-

di je trochu zložitejšia. Zástupcovia čeľade sú veľmi variabilní v stavbe kvetov, 

čo sa prejavuje aj v diverzite opeľovacích mechanizmov. Pri niektorých druhoch 

sa opeľovanie uskutočňuje vetrom, pri väčšine sa uplatňuje hmyzoopelivosť; 

hmyz je lákaný buď nápadnými kvetnými obalmi alebo aj nektáriami. Plody sú 

rozširované vetrom (Pulsatilla, Clematis – ich plodmi sú chvostíkaté nažky, 

ktoré majú chvostík vzniknuvší z predĺženého chlpatého zvyšku čnelky) alebo 

živočíchmi – rôzne výrastky v prípade zoochórie alebo mäsko (Helleborus) 

v prípade myrmekochórie. ● Zo zástupcov je dobre známe Caltha palustris – 

záružlie močiarne (má embryo s nedokončeným vývinom, po vysemenení zostá-

vajú semená pod vodou, kde klíčia o 1–5 mesiacov), ktoré sa vyskytuje v nížin-

ných aj v horských oblastiach. ● Na podhorských a horských lúkach sa vysky-

tuje Trollius altissimus – žltohlav najvyšší. ● Burinným druhom je Consolida 

regalis – ostrôžka poľná, jednoročná bylina, charakteristická jednoplodolisto-

vým piestikom, z ktorého vzniká ako plod jeden mechúrik. ● V rode Aconitum – 

prilbica sú kvety nápadne súmerné a tvorené netypicky: z 5 okvetných lístkov je 

vrchný vydutý a tvorí prilbu, bočné sú podlhovasté až okrúhle a v prilbe sú 

uzavreté 2 dlho stopkaté lístky s nektáriami na vrchole; farba kvetov v rode 

býva modrá, fialová alebo žltá. Tmavomodro fialové kvety má Aconitum firmum 

– prilbica tuhá. ● Hojným zástupcom čeľade je  Ranunculus repens – iskerník 

plazivý (K 5  C 5  A   G ). Ďalší druh z tohto rodu Ranunculus acris – 

iskerník prudký, má stonku takmer holú oproti druhu Ranunculus polyanthemos 

– iskerník mnohokvetý, ktorý má stonku porastenú oranžovými chlpami. ● 

Oproti kalichu a korune iskerníkov vytvára Anemone nemorosa – veternica 

hájna okvetie so 6 (4–10) bielymi okvetnými lístkami, je to jedna z prvých 

jarných bylín, jej príbuzná, vzácnejšia  Anemone sylvestris – veternica lesná má 

5 okvetných lístkov, s hodvábnymi chlpami na rube.  ● Hepatica nobilis – peče-

ňovník trojlaločný má svetlomodré kvety a trojlaločnaté listy (je to atlantický 

element, na východnom Slovensku sa vyskytuje len vzácne, často sa však pestu-

je). ● Medzi ozdobné jarné druhy na stráňach patrí Pulsatilla grandis – poniklec 

veľkokvetý a tiež ● Adonis vernalis – hlaváčik jarný. ● Na jar kvitne aj Ficaria 

bulbifera – blyskáč cibuľkatý, charakteristický po odkvitnutí tvorbou pacibuliek 

v pazuchách listov. ● Spravidla v lesných roklinách Karpát môžeme nájsť aj 

jednu z našich popínavých drevnatejúcich lián – Clematis alpina – plamienok 

alpínsky s fialovomodrými kvetmi. 

Papaveraceae JUSS. – makovité  

Byliny s mliečnicami produkujúcimi biely, žltý, oranžový alebo červený latex, 

obsahujúci rôzne alkaloidy. Trichómy jednoduché. Listy zvyčajne striedavé, 
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jednoduché, ale často delené, celistvookrajové až zúbkaté, s perovitou žilna-

tinou, bez prílistkov. Kvety v rôznych súkvetiach, obojpohlavné, pravidelné 

(s viacerými alebo len 2 rovinami súmernosti). Kališné lístky 2 alebo 3, zvyčaj-

ne voľné, prchavé, korunné lupienky zvyčajne 4, s pohúžvanou estiváciou (ko-

runné lupienky v púčiku celkom nepravidelne pohúžvané), po rozvinutí s pokr-

čeným vzhľadom. Tyčiniek zväčša mnoho, v niekoľkých kruhoch, peľové zrnká 

trikolpátne až polyporátne. Semenník vrchný, z 2 až mnohých zrastených plodo-

listov (parakarpný), s parietálnou placentáciou. Blizny sú voľné alebo zrastené, 

ich počet je rovnaký ako počet zrastených plodolistov alebo je blizna len 1. 

Nektáriá chýbajú. Plodom je tobolka, semená niekedy s mäskom, všeobecne so 

silne vyvinutým endospermom, bohatým na oleje a bielkoviny. 

Kvetný vzorec:   K 2  C 2+2  A 4-  G (2-) 

Rozšírenie: Predovšet-

kým v miernom pod-

nebnom pásme severnej 

pologule, ale tiež v juž-

nej Afrike a vo východ-

nej Austrálii. 

Rody/druhy: 26/250. 

Na rumoviskách, 

okrajoch ciest a inak 

antropicky ovplyvne-

ných miestach (poliach) 

sa vyskytuje Papaver 

rhoeas – mak vlčí, ochl-

pená, jednoročná, vzác-

ne dvojročná rastlina 

s perovitodielnymi až 

perovitostrihanými lis-

tami a červenými kvet-

mi. Ekonomicky dôle-

žitá rastlina je Papaver 

somniferum – mak siaty, 

ktorý je producentom 

ópia (získava sa narezá-

vaním nezrelých mako-

víc), inak obsahuje asi 

50 alkaloidov, najväčší 

význam majú alkaloidy 

morfínového typu (mor-

fín, kodeín, tebaín), 

Obr. 63. Papaveraceae: Papaver rhoeas. 
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u nás sa spracovávajú len suché makovice vo farmaceutickom priemysle (z 1 

tony makovíc sa získa asi 1 kg alkaloidov). Keďže môže byť zdrojom nelegál-

nych drog, jeho pestovanie v mnohých krajinách podlieha kontrole úradov. 

V minulosti sa používal odvar z makovíc na uspávanie detí, čo bolo veľmi škod-

livé. Semená ópium neobsahujú a používajú sa v potravinárskom priemysle. ● 

Ďalší zástupca, u nás bežná burina, je Chelidonium majus – lastovičník väčší so 

žltooranžovým jedovatým mliekom, používaným aj na vypaľovanie bradavíc. 

 

Fumariaceae DC. – zemedymovité. Čeľaď blízko príbuzná čeľadi Papaveraceae (často 

uvádzaná len ako podčeľaď Fumarioideae), namiesto mliečnic však obsahuje špecializova-

né predĺžené sekrečné bunky (idioblasty) vyplnené slizom a olejovitými látkami obsahujú-

cimi alkaloidy. Kvety symetrické, prípadne bisymetrické, aspoň jeden korunný lupienok 

s ostrohou. ● Patria sem skoré jarné druhy rodu Corydalis, napr. Corydalis solida – choch-

lačka plná. ● Ďalej rôzne druhy rodu Fumaria, napr. Fumaria officinalis – zemedym 

lekársky. 

 

Proteales 

Rad, ktorého viacerí zástupcovia sa považujú za skupinu reprezentujúcu relikty v rámci 

pravých dvojklíčnolistových – pravdepodobne ide o evolučne prvý prípad silnej redukcie 

kvetov dvojklíčnolistových. Patrí sem napr. čeľaď Platanaceae, z ktorej sa u nás pestuje 

napr. Platanus occidentalis – platan západný, strom pochádzajúci zo Severnej Ameriky. 

 

JADROVÉ TRIKOLPÁTNE 

Monofyletickosť tejto veľkej skupiny je podporovaná rbcL,  atpB a 18S sekven-

ciami. 

Gunnerales  

Gunnerales sú pravdepodobne sesterskou skupinou ostatných jadrových trikolpátnych. Zahŕ-

ňajú asi 50 druhov v dvoch čeľadiach (Gunneraceae, Myrothamnaceae). Sú to druhy rastúce 

prevažne na južnej pologuli, najčastejšie s jednopohlavnými kvetmi. Rod Gunnera je zaují-

mavý aj tým, že žije v symbióze s baktériami fixujúcimi vzdušný dusík, čím ide o jeden 

z nezávislých prípadov takejto evolúcie v rámci krytosemenných rastlín (napr. dobre známy 

v čeľadi Fabaceae). 
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CARYOPHYLLIDOVÁ VETVA 

Monofyletickosť Caryophyllidovej vetvy je podporovaná na základe špecifickej 

stavby osemenia, cievnymi elementami s jednoduchou perforáciou, zrelými pe-

ľovými zrnkami trojjadrovými a ďalšími morfologickými a anatomickými znak-

mi, ďalej tiež na základe rbcL, atpB a 18S rDNA sekvencií. Vetva zahŕňa 

2 veľké rady (Caryophyllales a Polygonales) spolu s niekoľkými čeľaďami 

nejasného postavenia. 

APG II preferujú jeden veľký rad Caryophyllales, ktorý zahŕňa všetky čeľade tejto vetvy. 

Vzhľadom na dobre podporovanú monofyletickosť radov Caryophyllales a Polygonales sa 

pridŕžame tohto rozčlenenia na dva rady (rovnako ako napr. JUDD et al. 2003). 

Caryophyllales 

Caryophyllales sú jasne monofyletické, čo je dokladované početnými synapo-

morfiami, spomenieme aspoň niektoré z nich: stonka často s koncentrickými 

kruhmi xylému a floému alebo koncentrickými kruhmi cievnych zväzkov; pla-

stidy sitkovíc s proteínmi (väčšina trikolpátnych rastlín má v plastidoch sitkovíc 

škrob); betalaíny vytvárajúce červené až žlté pigmenty (ale v čeľadi Caryo-

phyllaceae sú prítomné antokyány); jeden kruh kvetných obalov (druhý kruh, 

„korunné lupienky“ sú staminodiálneho pôvodu), placentácia centrálna alebo 

bazálna (ale parietálna v čeľadi Cactaceae), prítomnosť perispermu, endosperm 

chýba alebo je veľmi malý. Rad pozostáva z 15 čeľadí a 8 600 druhov, my 

spomenieme Caryophyllaceae, Amaranthaceae a Cactaceae. Rad je blízko prí-

buzný radu Polygonales, čo naznačujú morfologické znaky, chloroplastová 

DNA a 18S rDNA sekvencie. 

Caryophyllaceae JUSS. – klinčekovité 

Zvyčajne byliny; rastliny s antokyánmi; často obsahujúce triterpenoidné saponí-

ny. Listy protistojné, jednoduché, celistvookrajové, často úzke, žilnatina zdanli-

vo rovnobežná (v skutočnosti je perovitá, avšak bočné žily sú nezreteľné), 

niekedy prítomná iba 1 žila. Prílistky môžu byť vyvinuté alebo môžu chýbať. 

Súkvetia vrcholíkovité (odvodené od vidlice, často zväzoček), niekedy reduko-

vané na 1 terminálny kvet. Kvety spravidla obojpohlavné, pravidelné. Kalich 

(resp. okvetie) zo 4–5 častí, voľný až zrastený, skutočná koruna chýba, zdanlivá 

koruna staminodiálneho pôvodu, korunné lupienky v počte 4–5, voľné, často 

viac alebo menej hlboko laločnaté. Tyčiniek 5 alebo 5+5, peľové zrnká trikol-

pátne až polyporátne. Semenník vrchný, vzniká zrastením 2–5 plodolistov, gy-

neceum lyzikarpné s centrálnou alebo bazálnou placentáciou. Vajíčok v semen-

níku zvyčajne veľa, niekedy málo, alebo len 1 vajíčko. Plodom je zvyčajne 

tobolka, v semenách viac–menej chýba endosperm, je nahradený perispermom. 
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Obr. 64. Caryophyllaceae: Cerastium arvense. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  C 4-5  A 5 alebo 5+5  G (2-5) 

Rozšírenie: Vyskytujú sa vo všetkých oblastiach sveta s miernou klímou, ako aj 

v tropických horách. Centrom výskytu je však Stredozemie a priľahlé časti 

Európy a Ázie. Niekoľko druhov z rodov Stellaria a Cerastium sú tiež kozmo-

politickými burinami. 

Rody/druhy: 86/2200. 

Viacero druhov čeľade sa pestuje ako ozdobné druhy. Na lúkach Európy 

a na Sibíri nachádzame druh Lychnis flos-cuculi – kukučka lúčna, charakteristic-

ký červenoružovými, prstovito rozstrihanými korunami. ● Zo sileniek sa často 

vyskytuje Silene vulgaris (=Silene inflata) – silenka obyčajná s nafúknutým 

kalichom a Silene latifolia (=Melandrium album) – silenka biela – dvojdomá 

rastlina. ● Veľmi bohatým rodom je rod Dianthus – klinček, ktorý má centrum 

výskytu v Stredozemí, odkiaľ sa šíril do strednej Európy, cez Himaláje a Sibír 

do východnej Ázie a na juh až do južnej Afriky. Rôzne kultivary sa pestujú na 

dekoratívne účely. Z divorastúcich spomeňme aspoň Dianthus deltoides – klin-

ček slzičkový s kvetmi karmínovo červenými, svetlo bodkovanými a Dianthus 

carthusianorum – klinček kartuziánsky s červenými kvetmi vo zväzočku. ● 

Stellaria holostea – hviezdica veľkokvetá má nápadné biele kvety s lupienkami 

hlboko delenými. ● Cerastium arvense – rožec roľný s bielymi kvetmi vytvára 

trsnaté skupiny tuhých bylí.  
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Amaranthaceae JUSS. – láskavcovité 

Zvyčajne byliny alebo polokry, niekedy sukulentné; zvyčajne s koncentrickými 

kruhmi cievnych zväzkov; v rastlinách sú prítomné betalaíny; niekedy s C4 foto-

syntézou. Listy striedavé alebo protistojné, jednoduché. Kvety vo vrcholíkovi-

tých súkvetiach, obojpohlavné (niekedy jednopohlavné, jedno- až dvojdomé), 

pravidelné, podopreté dužinatými alebo suchými, papierovitými listeňmi, často 

husto nakopené. Okvetie z 3–5 častí, zelené, bylinné alebo dužinaté, až biele 

(alebo červenkasté), suché, papierovité. Tyčiniek najčastejšie 5, peľové zrnká 7–

porátne až polyporátne. Opeľovanie vetrom. Plodolisty 2–3, zrastené, semenník 

vrchný s bazálnou placentáciou s obráteným alebo priečnym vajíčkom. Plody 

nažky, vrecká alebo 1-semenné tobolky, endosperm je nahradený perispermom. 

Kvetný vzorec:    P 3-5  A 5 G (2-3) 

Rozšírenie: Kozmopoliticky zastúpená čeľaď, charakteristická pre oblasti naru-

šené, suché alebo s vysokým obsahom solí. 

Rody/druhy: 174/2050. 

Viacero druhov z tejto čeľade je halofytických, t. j. sú prispôsobené životu 

na pôdach s vysokým obsahom anorganických solí alebo sú nitrofilné, vyžadu-

júce v pôde zvýšený obsah dusíka. Halofytické rastliny sú dominantnými zlož-

kami slaných močiarov a keďže slané pôdy sú často spojené so suchým pro-

stredím, mnoho druhov má aj znaky charakteristické pre xerofytické adaptácie. 

Mnohí zástupcovia majú hlboké korene, aby rastliny využili všetku dostupnú 

vodu. ● Beta vulgaris – repa obyčajná je jediný druh so skutočne veľkým 

poľnohospodárskym významom, pestuje sa ako surovina na výrobu bieleho 

cukru v mnohých oblastiach sveta, dokonca aj v Južnej Amerike, i keď tam je 

hlavným zdrojom cukru cukrová trstina. ● Spinacia oleracea – špenát siaty, je 

kultivovaná jednoročná rastlina, s dužinatými listami, vytvárajúcimi v mladosti 

prízemnú ružicu. ● Chenopodium bonus-henricus – mrlík dobrý je burina, v mi-

nulosti používaná ako zelenina. Nápadne pomúčený vzhľad (príčinou ktorého sú 

biele guľovité trichómy) je charakteristický pre bežnú burinu, Chenopodium 

album – mrlík biely. ● Najväčším rodom je Atriplex – loboda, celosvetovo s 300 

druhmi. 

Cactaceae JUSS. – kaktusovité 

Rastliny so sukulentnou stonkou (byliny až stromy), najpôvodnejšie typy s vyvi-

nutými fotosyntetizujcimi listami (rod Pereskia – sesterská skupina ostatných 

kaktusovitých), inokedy listy len šupinovité  (rod Opuntia), častejšie listy úplne 

chýbajú a fotosyntézu zabezpečujú dužinaté stonky. Guľovité až hranolovité 

stonky majú na povrchu bradavky alebo rebrá, na ktorých sú vyvinuté areoly 
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(výrazne skrátené vetvičky), z ktorých vyrastajú tŕne (metamorfované listy), 

ostne, štetiny a chlpy. Rastliny majú špeciálny typ fotosyntézy, CAM (crassula-

cean acid metabolism; rastliny cez deň zatvárajú prieduchy, čím obmedzujú 

transpiráciu; CO2 prijímajú prieduchmi v noci a vo forme malátu ho využívajú 

na druhý deň pre fotosyntézu); obsahujú alkaloidy alebo triterpénové saponíny, 

ako aj betalaíny. Súkvetia často redukované na jednotlivé kvety, ktoré sú oboj-

pohlavné, pravidelné, zriedka súmerné, s krátkym až predĺženým hypantiom. 

Okvetné lístky početné, špirálovito usporiadané, zvyčajne voľné. Bývajú rôzne 

sfarbené, nápadné, niekedy sú vonkajšie okvetné lístky podobné kalichu. Tyči-

niek mnoho, peľové zrnká trikoplátne až polykolpátne a polyporátne. Semenník 

zrastá z troch až mnohých plodolistov, takmer vždy je spodný s parietálnou 

placentáciou. Plodom je bobuľa. Endosperm chýba, niekedy je prítomný peri-

sperm. 

Kvetný vzorec:  alebo   P   A   G (3-) 

Rozšírenie: Pôvodne v Severnej a v Južnej Amerike ako rastliny púští a ďalších 

suchých oblastí, niektoré druhy boli introdukované v Afrike, v Austrálii a v In-

dii a pre svoju zvláštnu stavbu ich pestujú zberatelia na celom svete. 

Rody/druhy: 100/1500. 

Najväčším rodom kaktusov je Opuntia – opuncia, ktorá má asi 200 druhov 

a príslušníci tohto rodu majú svoj charakteristický habitus. ● Veľmi známy je  

Schlumbergera ×buckleyi – populárny „vianočný kaktus“ kvôli kvitnutiu 

v období Vianoc. Stonku má sukulentnú, článkovanú. ● Z ďalších druhov spo-

menieme len dva druhy (záujemcov o detaily odkazujem na veľa dostupnej 

literatúry o kaktusoch): Hamatocactus setispinus – charakteristický výraznými 

rebrami, ľahko sa pestuje; Mamillaria prolifera – s typickými bradavkami, kvit-

ne vencom drobných kvietkov. 
 

 

Polygonales 

Monofyletickosť radu je silne podporovaná rbcL sekvenciami a fenotypovými 

znakmi: roztrúsenými sekrečnými bunkami, obsahujúcimi naftochinón plumba-

gin, výskytom tentákul alebo žliazkatých trichómov (čeľaď Polygonaceae však 

tieto vlastnosti stratila) a škrobovým endospermom. 

Droseraceae, Nepenthaceae a Sarraceniaceae bývali často umiestňované pospolu 

(najčastejšie v rade Rosales), na základe ich hmyzožravosti. Najnovšie poznatky ukazujú, že 

všeobecne rozšírené Droseraceae a Nepenthaceae (ázijská čeľaď) sú príbuzné a patria do 

jedného radu, ale Sarraceniaceae (americké rastliny morfologicky veľmi podobné Nepen-

thaceae) sú len prekvapivou konvergenciou a patria do asteridovej vetvy (rad Ericales). 
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Droseraceae SALISB. – rosičkovité 

Hmyzožravé rastliny, niekedy polokry. Listy zvyčajne striedavé, jednoduché, 

s čepeľou citlivou na dotyk, na listoch sa nachádzajú nápadné tentákulá – 

mnohobunkové žliazkaté trichómy, ktorých terminálne bunky vylučujú tráviace 

enzýmy schopné rozkladať tkanivá drobných bezstavovcov. Súkvetia vrcholí-

kovité, niekedy redukované na jeden kvet, kvety obojpohlavné, päťpočetné, 

peľové zrnká zvyčajne triporátne až multiporátne. Vrchný semenník z troch 

zrastených plodolistov s bazálnou alebo parietálnou placentáciou. Plod tobolka. 

Kvetný vzorec:   K 5  C 5  A 5  G (3) 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sa vyskytujú v rôznych oblastiach sveta, cen-

trom ich výskytu je Austrália a Nový Zéland. Často rastú na vlhkých, kyslých 

pôdach chudobných na živiny; nedostatok dusíka v pôde sú schopné kompenzo-

vať práve vďaka hmyzožravosti. 

Rody/druhy: 4/110. 

V rode Aldrovanda – aldrovandka sa oproti bežnému chytaniu hmyzu na 

tentákulá vyvinul mechanizmus, ktorý umožňuje uzavrieť čepeľ listu v priebehu 

1/50 sekundy a chytiť tak drobné vodné živočíchy. U nás sa vzácne vyskytuje 

Aldrovanda vesiculosa – aldrovandka pľuzgierkatá na Východoslovenskej níži-

ne, je možné však aj to, že u nás už vyhynula. ● Predovšetkým na rašeliniskách 

(nízky obsah dusíka v pôde) sa vyskytuje predtým bežnejšia hmyzožravá Drose-

ra rotundifolia – rosička okrúhlolistá. Vzhľadom na úbytok vhodných stanovíšť 

je dnes ohrozeným druhom slovenskej flóry. 

 

 

 

Nepenthaceae BERCHT. & J. PRESL – krčiažnikovité. Čeľaď s jediným rodom s asi 70 

druhmi je rozšírená v trópoch Starého sveta s centrom výskytu na Borneu, zasahujúca do 

severnej Austrálie a Novej Guiney, najzápadnejšie na Seychelly, Srí Lanku a Madagaskar. 

Zástupcovia čeľade vyžadujú veľmi vlhké podmienky a až na výnimky sú to džungľové 

rastliny vyskytujúce sa vo výškach nad 2 500 m n. m. v podmienkach vysokej vzdušnej 

vlhkosti. Krčiažniky sú poliehavé, plazivé, šplhavé, často epifytické kry alebo polokry, 

hmyzožravé. Plochá časť listu prechádza na konci do úponky zakončenej krčiažkom. 

Krčiažtek má viečko a zvnútra sú jeho steny pokryté malými žliazkami vylučujúcimi 

tráviace enzýmy. Hmyz je pestrými farbami a sladkými šťavami lákaný do krčiažku. 

Veľkosť krčiažtekov varíruje od 5 do 30 cm a môžu mať objem až 2 litre. Kvety sú jedno-

pohlavné (dvojdomé), 4–početné, plodom je tobolka. Medzi ľahko pestovateľné druhy patrí 

Nepenthes gracilis – krčiažnik krehký, pochádzajúci z tropických dažďových pralesov 

indonézskych ostrovov. 
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Polygonaceae JUSS. – stavikrvovité 

Byliny, kry, stromy alebo liany; 

stonka často s vypuklými, nafúk-

nutými uzlami; obsahujú taníny 

a často kyselinu šťavelovú. Listy 

zvyčajne striedavé, jednoduché, 

celistvookrajové, s perovitou žil-

natinou. Na báze listov sú prítom-

né prílistky, ktoré spolu zrastajú 

a obopínajú stonku, čím sa vytvá-

ra tzv. rúrka (ochrea). Súkvetia 

vrcholíkovité, kvety zvyčajne 

obojpohlavné, niekedy jednopoh-

lavné (a rastliny potom dvojdo-

mé), pravidelné. Kvetné obaly 

v počte 6, zvyčajne petaloidné, 

niekedy rozlíšené na 3–početný 

kalich a korunu, alebo v počte 5 

(v dôsledku zrastenia 2 okvetných 

lístkov). Tyčiniek 5–9, peľové 

zrnká trikolporátne až multiporát-

ne. Semenník zrastá z 2 alebo 3 

plodolistov, je vrchný, s bazálnou 

placentáciou, 1 priame vajíčko. 

Plod nažka, často obalená trvá-

cim, po odkvitnutí sa zväčšujúcim 

okvetím. 

Kvetný vzorec:  P 5-6  A 6-9  

G (2-3) 

Rozšírenie: Čeľaď má zástup-

cov, ktorí rastú na rôznych mies-

tach sveta, najhojnejší je výskyt 

v miernom pásme severnej polo-

gule. 

Rody/druhy: 43/1100. 

Zo zástupcov spomenieme: Rumex crispus – štiavec kučeravý, je častou 

burinou. ● Acetosa pratensis – štiav lúčny, občas sa využíva ako zelenina. ● 

Polygonum aviculare – stavikrv vtáčí je veľmi častou jednoročnou poľnou 

burinou alebo zarastá špáry v dlažbách, okraje ciest a podobne. ● Fallopia 

Obr. 65. Polygonaceae: Acetosa 

pratensis. 
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(Reynoutria) japonica – pohánkovec japonský (krídlatka japonská) je mohutná 

bylina, agresívna burina, ktorá sa ku nám dostala z východnej Ázie, v súčasnosti 

sa silne šíri na rôzne stanovištia najmä pozdĺž riečnych tokov. ● Fagopyrum 

esculentum – pohánka jedlá, je rýchlo rastúca bylina s červenou stonkou a ružo-

vými kvietkami, pôvodom z východnej Ázie, pestuje sa pre trojboké nažky, 

z ktorých sa melie múka a krupica, cenená predovšetkým vo vegetariánskej 

výžive. 

 

Saxifragales 

Saxifragales zahŕňajú 11–14 čeľadí reprezentujúcich okolo 2500 druhov. Mono-

fyletickosť skupiny je viac alebo menej podporovaná rbcL a 18S rDNA sekven-

ciami a morfológiou. Ide jasne o člena vetvy pravých dvojklíčnolistových rast-

lín. Rad je morfologicky podobný radu Rosales (a zvlášť čeľadi Rosaceae), ale 

najväčšia čeľaď radu, Saxifragaceae sa dá ľahko odlíšiť od Rosaceae podľa 

chýbajúcich prílistkov, menšieho počtu tyčiniek, plodov toboliek a semien 

s dobre vyvinutým endospermom.  

Saxifragaceae JUSS. – lomikameňovité 

Byliny, často obsahujúce taníny. Listy zvyčajne striedavé, niekedy v prízemnej 

ružici, jednoduché až perovito alebo dlaňovito zložené, celistvookrajové až 

pílkovité alebo zúbkaté; prílistky chýbajú alebo sú reprezentované rozšírenými 

okrajmi bázy listovej stopky. Súkvetia vrcholíkovité aj strapcovité. Kvety oboj-

pohlavné až jednopohlavné (rastliny potom jednodomé až dvojdomé), pravidel-

né až súmerné, s rôzne vyvinutým hypantiom. Kališných lístkov 4–5, voľné až 

zrastené, korunných lupienkov 4–5, voľné. Tyčiniek 5 alebo 10, peľové zrnká 

trikolpátne alebo trikolporátne. Semenník najčastejšie z 2 plodolistov, viac-

menej zrastených alebo aj voľných, vrchný alebo spodný, s axilárnou alebo 

parietálnou placentáciou. Vajíčka početné s 1 alebo 2 obalmi. Na báze semen-

níka sú často vyvinuté nektárotvorné disky. Plod tobolka alebo mechúrik. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  C 4-5  A 5 alebo 5+5  G (2) 

Rozšírenie: Predovšetkým v miernom a arktickom pásme severnej pologule, 

často v horských oblastiach. 

Rody/druhy: 30/550. 

Najviac druhov má rod Saxifraga – lomikameň (325 druhov), u nás sa vy-

skytuje napr. Saxifraga bulbifera – lomikameň cibuľkatý, ktorý sa  rozmnožuje 
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aj nepohlavne pacibuľkami v pazuchách listov. Viaceré druhy, najmä vysoko-

horského pôvodu, sa často pestujú ako skalničky – napr. Saxifraga oppositifolia 

– lomikameň protistojnolistý. ● Pri potokoch, prameniskách a zatienených les-

ných močiaroch nájdeme krehkú Chrysosplenium alternifolium – slezinovku 

striedavolistú s 4–početnými kvetmi podopretými zelenožlto sfarbenými listeň-

mi. 

 

Grossulariaceae DC. – egrešovité. Dreviny so striedavými, jednoduchými listami, kvety 

s nápadným hypantiom, 5–početné s dvojplodolistovým jednopuzdrovým spodným semen-

níkom, placentácia parietálna. Plody bobule. Významní sú predovšetkým pestovaní zástup-

covia: Ribes uva-crispa – ríbezľa egrešovitá, s jednotlivými kvetmi, Ribes nigrum – ríbezľa 

čierna a Ribes rubrum – ríbezľa červená, s kvetmi v strapcoch.  

Crassulaceae DC. – tučnolistovité 

Sukulentné byliny až kry; fotosyntéza typu CAM (crassulacean acid metabo-

lism); obsahujú taníny, často aj alkaloidy. Listy striedavé, protistojné, v prasle-

noch alebo v prízemnej ružici, jednoduché, celistvookrajové alebo zúbkaté, 

vrúbkované alebo pílkovité, sukulentné, s perovitou žilnatinou, avšak málo ná-

padnou; bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, kvety obojpohlavné, pravidelné, 

bez hypantia, 4–5 početné, s voľnými alebo zrastenými obalmi. Tyčinky 

najčastejšie 10, peľové zrnká trikolporátne. Semenník vrchný zo 4 až 5 plodo-

listov, apokarpný alebo na báze zrastený, s parietálnou placentáciou. Každý 

plodolist je podopretý šupinovitou žliazkou produkujúcou nektár. Plodom je 

mechúrik, vzácne tobolka. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  C 4-5  A 10  G 4-5 

 

Obr. 66. Crassulaceae: Sedum acre. 
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Rozšírenie: po celom svete, hlavne však v teplých a suchých oblastiach najmä 

v južnej Afrike. 

Rody/druhy: 35/1500. 

Podobne ako čeľaď Cactaceae, sú Crassulaceae charakteristické pre horú-

ce, skalnaté miesta, avšak oproti kaktusom je tu širšia škála prispôsobenia sa 

podmienkam prostredia: druhy rodu Sempervivum – skalnica a niektoré druhy 

rodu Sedum – rozchodník sú odolné voči mrazom. Zástupcovia niektorých ro-

dov (Crassula – tučnolist – africký rod, občas pestovaný, Sedum - rozchodník) 

sú prispôsobené i životu s množstvom vody. ● Na stepiach, skalách, na starých 

múroch a strechách rastie pomerne hojný Sedum acre – rozchodník prudký, 

ktorý vytvára z 5–10 cm vysokých trsov žltokvitnúce koberce. ● Na kamenis-

tých suchých stráňach a sutinách nájdeme až 60 cm vysoký Hylotelephium 

maximum – rozchodníkovec (rozchodník) najväčší. ● Sempervivum montanum – 

skalnica horská má charakteristický vzhľad vďaka listom usporiadaným v hustej 

špirále, vytvárajúcim prízemnú ružicu, zo stredu ktorej vyrastá stonka so súkve-

tím. Často sa pestuje na skalkách. 

 

Santalales 

Santalales sú zjavne monofyletické na základe prítomnosti polyacetylénov,  

1–semenného plodu, monofyletickosť je tiež podporovaná rbcL, atpB a 18S 

rDNA sekvenciami. Pre mnohé druhy je charakteristické nahradenie obyčajných 

koreňov haustóriami a teda tendencia k poloparazitizmu. Kvety sú značne varia-

bilné, od druhov bez kvetných obalov po veľké a nápadné kvety. Tyčinky stoja 

oproti kvetným obalom. Semenník mnohých taxónov je spodný. Rad obsahuje  

7 čeľadí. 

Viscaceae MIQUEL – imelovité 

Epifytické poloparazity. Korene premenené na haustóriá, ktoré prenikajú 

k drevnej časti cievneho zväzku hostiteľa. Stonky článkované, ľahko oddeliteľ-

né v zúžených uzloch. Listy protistojné, jednoduché, často kožovité alebo slabo 

sukulentné, celistvookrajové, s perovitou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetia 

trojkveté klasy alebo strapce. Kvety nenápadné, jednopohlavné (rastliny 

jednodomé alebo dvojdomé), pravidelné. Kvetné obaly z 3–4 častí, zelenkasté 

alebo hnedasté. Tyčinky zvyčajne 3, stojace oproti okvetným lístkom, bez 

nitiek. Semenník spodný, vznikol zrastením 3–4 plodolistov, s bazálnou 

placentáciou. Plod bobuľa, semená s vrstvou lepkavej substancie, viscínu, bez 

osemenia. 
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Kvetný vzorec: ♂    P 3-4  A 3    ♀    P 3-4  G  (3-4) 

Rozšírenie: Predovšetkým tropické oblasti, niektoré druhy aj v miernych pod-

nebných pásmach. 

Rody/druhy: 7/550.  

U nás je najznámejšie Viscum album – imelo biele, ktoré vytvára na hosti-

teľských drevinách guľovité husté trsy s prezimujúcimi listami. Kvety kvitnú 

v marci, plody – biele bobule – dozrejú v novembri a v decembri. Vďaka obsa-

hu viscínu sa semená roznosené vtákmi prilepujú na konáre stromov a na jar 

klíčia. Korienok embrya vytvorí v mieste dotyku s hostiteľom prichytávací ter-

čík, zo stredu ktorého kolmo až do dreva vyrastá vlastné haustórium. Zvláštny 

vzhľad rastliny sa uplatňoval už v antickej a nordickej mytológii, dodnes je 

obľúbenou vianočnou rastlinou. 

APG II zahŕňa Viscaceae do čeľade Santalaceae s. l. kvôli zachovaniu monofyletickosti 

Santalaceae. 

 

Loranthaceae JUSS. – imelovcovité. Podobne ako čeľaď Viscaceae, sú to epifytické polopa-

razity s koreňmi premenenými na haustóriá. Zo 74 rodov, 700 druhov je u nás známy predo-

všetkým Loranthus europaeus – imelovec európsky, ktorý sa vyskytuje predovšetkým na 

duboch, od imela ho rozlíšime podľa listov, ktoré na jeseň opadávajú. 

 

Rosidová vetva 

Monofyletickosť tejto dosť heterogénnej skupiny radov je podľa predbežných 

analýz rbcL a 18S rDNA sekvencií aspoň slabo podporovaná. Okrem bazálnych 

vetiev väčšina členov tejto skupiny patrí do jednej z dvoch veľkých vetiev, ktoré 

sa nazývajú Fabidy (Pravé rosidy I: Celastrales, Malpighiales, Oxalidales, 

Zygophyllales, Fabales, Rosales, Cucurbitales a Fagales) a Malvidy (Pravé 

rosidy II: Myrtales, Brassicales, Malvales a Sapindales). Charakteristické znaky 

pre obe skupiny sú: častá prítomnosť prílistkov, endosperm zvyčajne chýba ale-

bo je malý, často sú prítomné obsahové látky taníny (aj keď niekedy namiesto 

nich sú akumulované iné látky, napr. glukozinoláty pre čeľade radu Brassica-

les). Každá z týchto dvoch skupín je pravdepodobne monofyletická, čo naznaču-

jú fylogenetické analýzy založené na rbcL, atpB a 18S rDNA dátach. Vetva je 

značne mohutná, zahŕňa približne 140 čeľadí a približne jednu tretinu všetkých 

krytosemenných rastlín. Prvé fosílne nálezy kvetov, ktoré by mohli byť 

súčasťou tejto vetvy, sú staré okolo 94 miliónov rokov. 
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Vitales 

Vitaceae JUSS. – viničovité 

Zvyčajne drevnatejúce liany, s charakteristickými úponkami, ktoré vznikli pre-

menou súkvetí, stojacich oproti listom. Listy striedavé, laločnaté alebo dlaňovito 

zložené, s prílistkami. Kvety v strapcoch, obojpohlavné alebo jednopohlavné, 

pravidelné, so 4–5 početným kalichom a korunou. Tyčiniek tiež 4–5, peľ trikol-

porátny. Semenník vrchný, zrastený z 2 plodolistov, s axilárnou placentáciou. 

Plodom je bobuľa; sú v nej 4 semená, endosperm 3–laločnatý. 

Kvetný vzorec:   K (4-5)  C 4-5  A 4-5  G (2) 

Rody/druhy: 12/700. 

Najvýznamnejším zástupcom čeľade je Vitis vinifera – vinič hroznorodý. 

Pestovaním viniča sa ľudia zaoberali od najstarších dôb vo všetkých oblastiach 

Európy a Prednej Ázie, ako aj severnej Afriky. Semená viniča sa našli v pred-

historických sídliskách v Mezopotámii a poukazujú na to, že víno sa pripravova-

lo už pred 10 000 rokmi. Rovnako to dokazujú zvyšky vínnych lisov staré 8 000 

rokov. Súplodia bobúľ majú široké použitie ako čerstvé ovocie, sušené hrozien-

ka, pripravujú sa z nich rôzne druhy muštov a vín, ich destiláciou koňak. 

Spracovávajú sa tiež na vínny ocot a vyrába sa z nich hroznový cukor, želé 

a farbivá. Jednotlivé odrody viniča hroznorodého môžeme v Európe rozdeliť na 

niekoľko geograficko-ekologických skupín. Najstaršie sú odrody gruzínske, 

ktoré vznikali na izolovaných stanovištiach kaukazských údolí (napr. ‘Rka-

citeli’, ‘Saperavi’), ďalej balkánske (napr. ‘Mavrud’, ‘Furmint’, ‘Lipovina’). 

Odrody z oblasti okolo Čierneho mora rozširovali Gréci a Rimania pozdĺž 

brehov Stredozemného mora. Tak vznikla skupina odrôd západoeurópskych 

(odrody z Burgundska, nemecký ‘Rizling rýnsky’). Samostatne sa vyvíjala sku-

pina orientálnych odrôd v Malej a v Strednej Ázii (‘Chindogny’, ‘Buaki’), ktoré 

však boli neskoršie nahradené prevažne stolovými odrodami (pretože na týchto 

územiach vládli kmene vyznávajúce islam, ktorý zakazuje pitie vína). 

Rady nejasného systematického postavenia v rámci Rosidovej 
vetvy: Geraniales a Myrtales. 

Geraniales 

Geraniaceae JUSS. – pakostovité 

Byliny až polokry, so stonkami zvyčajne článkovanými, s rôznymi trichómami, 

medzi ktorými sú často žliazkaté trichómy a obsahujú aromatické éterické oleje. 

Listy striedavé alebo protistojné, jednoduché, dlaňovito delené alebo zložené, 

pílkovité až celistvookrajové, zvyčajne s prílistkami. Kvety v strapcovitých sú-
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kvetiach, zvyčajne obojpohlavné, pravidelné alebo súmerné. Kališných lístkov 

5, voľných alebo na báze zrastených, korunných lupienkov 5, voľných. Tyčiniek 

(5–) 10–15, peľové zrnká často trikolporátne. Semenník vrchný, nedokonale 

synkarpný s axilárnou placentáciou, má toľko puzdier, koľko plodolistov, v kaž-

dom puzdre sa nachádzajú práve 2 vajíčka. Plodom je schizokarpium (rozpada-

vý plod) s 5 jednosemennými plôdikmi (merikarpiami), ktoré sa oddeľujú od 

predĺženého kvetného lôžka. Pri hygroskopických pohyboch oplodia, ktoré sa 

prudko elasticky roztrhne, dochádza k rozhadzovaniu semien (balistické rozširo-

vanie). Endosperm v semenách je malý alebo celkom chýba. 

Kvetný vzorec:  alebo   K 5  C 5  A 10-15  G (5) 

Rozšírenie: Rozšírené všeobecne, najviac v miernom a subtropickom podneb-

nom pásme. Rod Geranium má aj zástupcov aj v Arktíde. 

Rody/druhy: 7/750. 

Najväčším rodom je rod 

Geranium – pakost s asi 300 

druhmi. Odenie pakostov spô-

sobuje ich charakteristický 

vzhľad a zápach. U nás sú naj-

známejšie druhy Geranium 

pratense – pakost lúčny a Ge-

ranium robertianum – pakost 

smradľavý, typický nepríjem-

ným zápachom. ● Kapský rod 

Pelargonium – muškát má 

často zakrpatené niektoré ty-

činky a jeho viaceré druhy sú 

priame, plazivé aj šplhajúce sa 

byliny, ktoré sa dobre vege-

tatívne rozmnožujú. V Európe 

sa pestujú asi od roku 1690 

a najväčšiu popularitu dosiahli 

začiatkom 19. storočia ako 

okenné, izbové a balkónové 

rastliny. Dodnes sa s obľubou 

pestujú, najbežnejšie sú kulti-

vary Pelargonium zonale – 

muškátu krúžkovaného. 

 

 

Obr. 67. Geraniaceae: Geranium pratense. 
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Myrtales 

Myrtales je monofyletický rad, na základe poznatkov z morfológie, embryológie, anató-

mie a rbcL a ndhF sekvencií. Synapomorfiami sú bikolaterálne cievne zväzky, chýbanie 

prílistkov, kvety s krátkym až predĺženým hypantiom a prítomnosť len jednej čnelky pri 

úplne zrastených plodolistoch. Pozostáva z 12 čeľadí a 9 000 druhov, stručne spomenieme 

čeľade Onagraceae a Myrtaceae. 

 

Onagraceae JUSS. – pupalkovité. Prevažne trváce byliny, niekedy kry a liany s bikolaterál-

nymi cievnymi zväzkami. Listy sú striedavé alebo protistojné. Kvety jednotlivo v pazuchách 

listov alebo v strapcovitom súkvetí. Sú obojpohlavné, zvyčajne 4–početné. Plod je tobolka 

alebo bobuľa. Asi 16 rodov a 650 druhov rozšírených kozmopoliticky, s centrom rozšírenia 

na juhozápade Severnej Ameriky. ● Epilobium hirsutum – vŕbovka chlpatá, vysoká chlpatá 

bylina K 4  C 4  A 4+4  G (4), rastúca na brehoch rybníkov, riek a pri prameňoch. ● Cha-

maerion angustifolium – kyprina úzkolistá je kozmopolitom severnej pologule, vysoká (vyše 

1 m) rastlina, ktorá vytvára porasty na rúbaniskách, okrajoch lesov, pri lesných cestách, 

kvitne nápadnými ružovokvetými strapcami pomerne veľkých kvetov. ● Oenothera biennis 

– pupalka dvojročná s veľkými žltými kvetmi pochádza zo Severnej Ameriky, u nás zdo-

mácnela pri brehoch riek, pri cestách a železničných tratiach. ● Fuchsia magelanica – 

fuchsia čílska je zástupcom stredo- a juhoamerického rodu Fuchsia, ktorého druhy sú 

obľúbenými pestovanými balkónovými trvalkami s visiacimi kvetmi červenej, fialovej, 

ružovej a bielej farby. 

 

Myrtaceae ADANS. – myrtovité sú dreviny, často vždyzelené, s bikolaterálnymi cievnymi 

zväzkami. Ich listy sú spravidla protistojné, jednoduché, celistvookrajové, kožovité s ná-

držkami obsahujúcimi terpenoidy a iné aromatické látky. Kvety majú 4-5-početný kalich 

a korunu, mnoho tyčiniek a spodný semenník zrastený z 2–5 plodolistov. Plody sú najčastej-

šie bobule alebo tobolky. Zástupcovia sú rozšírení predovšetkým v trópoch a subtrópoch 

Ameriky a Austrálie. ● V Stredozemí rastie jediný druh myrtovitých ako relikt treťohornej 

flóry, Myrtus communis – myrta obyčajná. Jej vetvičky sa často používajú ako ozdoba na 

svadbách. ● Najväčším rodom čeľade je Eucalyptus – eukalyptus. Jeho približne 500 druhov 

je charakteristických predovšetkým pre riedke savanové lesy Austrálie, kde má rod vývojo-

vé centrum. Vzhľadom na podnebné podmienky v Austrálii majú eukalypty vyvinutú listovú 

stopku tak, že sa stáča do polohy, v ktorej je listová čepeľ zvislo a dopadá na ňu minimum 

slnečného žiarenia. Preto sú eukalyptové lesy známe aj tým, že v nich nie sú tienisté miesta. 

Mnoho druhov má vysoký obsah voňavých éterických olejov, ktoré sa využívajú vo farma-

ceutickom a parfumerickom priemysle. 
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FABIDY (PRAVÉ ROSIDY I) 

Celastrales 

Rad pozostávajúci z 3 čeľadí. U nás sa z neho vyskytujú kry z rodu Euonymus – bršlen (če-

ľaď Celastraceae – bršlencovité) a bylina Parnassia palustris – bielokvet močiarny (čeľaď 

Parnassiaceae – bielokvetovité) 

Malpighiales 

Monofyletickosť radu Malphigiales je indikovaná prevažne len molekulárnymi 

dátami (rbcL a atpB sekvencie). Táto skupina je morfologicky heterogénna a je 

ťažko definovať morfologické synapomorfie. Vyskytuje sa v nej veľa drevín. 

Časté sú prílistky. Kvety majú zvyčajne päťpočetné kvetné obaly. Existuje tu 

tendencia k zvyšovaniu počtu tyčiniek a sú tu bežné kvety s mnohými tyčinka-

mi. Naproti tomu gyneceum často pozostáva z 3 plodolistov, aj keď sa v rade 

vyskytuje mnoho výnimiek. Malphigiales zahŕňajú 28–35 čeľadí a vyše 13 000 

druhov. 

Euphorbiaceae JUSS. – mliečnikovité 

Stromy, kry, byliny alebo liany, niekedy sukulentné a pripomínajúce kaktusy; 

obsahujúce rôzne chemické látky – alkaloidy, di– a triterpenoidy, taníny 

a kyanogénne glykozidy; často s mliečnicami obsahujúcimi biely alebo farebný 

latex; zvyčajne jedovatý. Listy spravidla striedavé, jednoduché, niekedy 

dlaňovito delené alebo zložené, celistvookrajové až pílkaté, s dlaňovitou alebo 

perovitou žilnatinou; niekedy s nektáriami na báze listovej čepele alebo na 

stopke; prílistky zvyčajne prítomné. Súkvetia vrcholíkovité, ale často veľmi 

modifikované (cyathium), niekedy vytvárajúce zdanlivé kvety. V typickom 

cyathiu sa okolo jedného samičieho kvetu nachádza väčší počet kvetov samčích 

(tvorených jednou tyčinkou) a toto súkvetie je obkolesené piatimi zrastenými 

listeňmi. Na vrchole tohto útvaru sú spravidla 4 nektáriá. Kvety zástupcov sú 

jednopohlavné (rastliny dvojdomé alebo jednodomé), pravidelné. Kališné lístky 

v počte 0–6, spravidla voľné. Korunné lupienky 0–6, voľné alebo mierne 

zrastené, často chýbajúce. Tyčinka 1 až mnoho, peľové zrnká často trikolpo-

rátne alebo polyporátne. Semenník vrchný, zrastený z troch plodolistov s axilár-

nou placentáciou; čnelky zvyčajne 3. Vajíčka po 1 alebo 2 v každom puzdre. 

Plodom je zvyčajne schizokarpium (rozpadavý plod), niekedy bobuľa, kôstko-

vica lebo krídlatá nažka. Semená niekedy s mäskom. 

Kvetný vzorec: ♂    K 0-6  C 0-6  A 1-        ♀    K 0-6  C 0-6  G (3) 



 133 

 

Obr. 68. Euphorbiaceae: Euphorbia cyparissias. 

 

Rozšírenie: Čeľaď rozšírená predovšetkým v tropických oblastiach, kde má aj 

najväčšiu diverzitu, avšak s mnohými druhmi aj v miernom pásme.  

Rody/druhy: 320/6100. 

Pomerne dobre známym zástupcom čeľade je Ricinus communis – ricín 

obyčajný, pôvodom z tropickej Afriky, kde je to strom, v miernom pásme sa 

pestuje ako bylina. Cenný je jemný olej, ktorý sa z neho získava (pôvodne je 

jedovatý, ale povarením s vodou sa jedovatosť stráca). Samčie kvety K 3-5 C 0 

A , samičie kvety K 3-5  C 0  G (3). ● Z trópov pochádza aj Hevea brasilien-

sis – hevea parakaučuková (kaučukovník, kaučuk Para) rastúci pôvodne v tro-

pickej Amerike v povodí riek Tapajoz, Madeira, Amazonka, Rio Negro až po 

horný tok Orinoka. Má veľký ekonomický význam vďaka kaučuku, ktorý sa 

získava z latexu, vytekajúceho po narezaní kôry kmeňa. ● Americkým druhom 

je Manihot esculenta – maniok jedlý (kasava). Rod pochádza z oblasti od Arizo-

ny až po Argentínu. Je to okopanina, pestuje sa pre koreňové hľuzy, ktoré sa 

jedia podobne ako zemiaky – varené, pečené, smažené, vyrába sa z nich múka, 
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škrob, ba aj pivo. ● Z našich druhov nájdeme na rumoviskách ako bežnú burinu 

jednoročnú bylinu Euphorbia helioscopia – mliečnik kolovratcový s kvetmi 

samčími P0 A1, samičími P0 G (3); najbežnejším druhom u nás je euroázijský 

druh Euphorbia cyparissias – mliečnik chvojkový s typickými úzkymi listami 

a cyathiami podopretými širokými srdcovitými listeňmi žltej a červenej farby. 

Vo svetlých lesoch nájdeme trsy prezimujúcich stoniek Euphorbia amygda-

loides – mliečnika mandľolistého s tmavozelenými listami. 

Hypericaceae  JUSS. – ľubovníkovité 

Kry alebo jednoročné až trváce byliny, v pletivách s čírymi alebo tmavými se-

krečnými kanálikmi alebo nádržkami, obsahujúcimi flavonoidy, naftodiantróny 

(hypericíny), acylfloroglucinoly (hyperforín) a ďalšie látky. Listy protistojné 

alebo v praslenoch, jednoduché,  celistvookrajové, s perovitou žilnatinou, často 

s presvitajúcimi alebo tmavými kanálikmi alebo žliazkami, bez prílistkov. 

Súkvetia vrcholíkovité. Kvety obojpohlavné, pravidelné, kvetné obaly 4–5–

početné, korunné lupienky často asymetrické. Tyčiniek mnoho, typicky v troch 

zväzočkoch, peľové zrnká zvyčajne trikolporátne. Semenník vrchný, vzniká 

zrastením 3–5 plodolistov, placentácia axilárna. V plodolistoch zvyčajne mnoho 

vajíčok. Plod tobolka, bobuľa alebo kôstkovica, semená spravidla malé, 

s malým alebo chýbajúcim endospermom. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  C 4-5  A   G (3-5) 

Rozšírenie: Prevažne tropické oblasti, rod Hypericum aj v mnohých oblastiach 

mierneho pásma. 

Rody/druhy: 9/560. 

Hypericum perforatum – ľubovník bodkovaný má žlté pravidelné kvety 

s tromi bliznami a s tromi zväzočkami tyčiniek. K 5  C 5 A  G (3). Rozmnožu-

je sa fakultatívne apomikticky. Na listoch môžeme pozorovať žliazky dvojakého 

typu: presvitajúce bodky („perforácie“) a tmavé bodky (na korunných lupien-

koch aj tmavé čiarky), obsahujúce tmavočervené farbivo, naftodiantrón hyperi-

cín a jeho deriváty.  

Violaceae BATSCH – fialkovité 

Byliny, niekedy kry alebo stromy; často so saponínmi a alkaloidmi. Listy strie-

davé alebo niekedy protistojné alebo v prízemnej ružici, jednoduché, celistvo-

okrajové až vrúbkované a pílkovité, s prílistkami. Súkvetia strapcovité, niekedy 

redukované na jeden kvet, kvety zvyčajne obojpohlavné, spravidla súmerné. 

Kališných lístkov 5, zvyčajne voľných, korunných lupienkov 5, voľných, nieke-
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dy spodný vybieha do ostrohy. Tyčiniek 5, vytvárajú kruh okolo semenníka, 

nitky tyčiniek veľmi krátke, 2 spodné tyčinky (alebo aj všetky) majú vyvinuté 

nektáriá; peľové zrnká zvyčajne trikolporátne. Vrchný semenník zrastá z 3 plo-

dolistov, je parakarpný s parietálnou placentáciou, čnelka 1, zvyčajne zakrivená 

a rôzne modifikovaná, spravidla s asymetricky umiestnenou bliznou. Plodom je 

tobolka, pukajúca tromi chlopňami alebo bobuľa, semená často s mäskom.  

Kvetný vzorec:   K 5  C 5  A (5)  G (3) 

Rozšírenie: V tropických oblastiach nachádzame predovšetkým stromy (hlavne 

v horách), v miernom pásme byliny. 

Rody/druhy: 22/900. 

Hlavný rod čeľade 

je rod Viola s 500 

druhmi, ide o byliny 

severného mierneho 

pásma. Violaceae ma-

jú pomerne malý eko-

nomický význam, vy-

užívané sú v kozme-

tickom priemysle, tiež 

ako ozdobné rastliny. 

Z fialovokvitnúcich 

druhov je známa pre-

dovšetkým Viola rei-

chenbachiana – fialka 

lesná a Viola odorata 

– fialka voňavá, ktorá  

sa šíri plazivými vý-

honkami. Kombiná-

ciou bielej, žltej, prí-

padne aj fialovej farby 

kvetov je známa Viola 

arvensis – fialka 

roľná, rastúca na rude-

rálnych stanovištiach. 

Ozdobné fialky pesto-

vané v záhradách (si-

rôtky) môžeme ozna-

čiť ako Viola wit-

trockiana, ide o viac-

násobného kríženca. 

       Obr. 69. Violaceae: Viola arvensis. 
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Salicaceae MIRBEL – vŕbovité 

Stromy, kry alebo polokry; obsahujú fenolové glykozidy (salicín, populín), zvy-

čajne aj taníny. Listy striedavé, jednoduché, opadavé, pílkaté alebo zúbkaté, 

prílistky zvyčajne prítomné. Súkvetia strapcovité, vzpriamené alebo previsnuté 

jahňady. Kvety jednopohlavné (rastliny dvojdomé), pravidelné, redukované, 

podopreté spravidla chlpatým listeňom. Kališné lístky v počte 3–8, často za-

krpatené, vytvárajú diskovitú alebo čiaškovitú štruktúru (v rode Populus) alebo 

nektárium (v rode Salix). Korunné lupienky v počte 3–8 alebo celkom chýbajú. 

Tyčinky 2 až početné, peľové zrnká trikolpátne, trikolporátne alebo bez 

apertúry. Semenník vrchný až polospodný, zrastá z 2–4 plodolistov, s parie-

tálnou placentáciou. Vajíčok 1 až mnoho na každej placente, často len s 1 oba-

lom. Plod tobolka, bobuľa alebo kôstkovica, semená s bazálnym venčekom 

chlpov; endosperm drobný alebo chýba. 

Kvetný vzorec: ♂    K 3-8 alebo 0  C 3-8 alebo 0  A 2-   

    ♀    K 3-8 alebo 0  C 3-8 alebo 0  G (2-4) 

Rozšírenie: Rastliny trópov, mierneho pásma až Arktídy. 

 

Obr. 70. Salicaceae: Salix caprea. 
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Rody/druhy: 58/1210. 

Opeľovanie v dvoch hlavných rodoch sa výrazne odlišuje. V rode Populus 

sú jahňady previsnuté s chabým vretenom. Kolíšu sa vo vánku a opelenie sa 

uskutočňuje vetrom. V rode Salix sú súkvetia pevné a majú jedno alebo dve 

nektáriá. Tieto žliazky vylučujú sladký nektár a sú skoro na jar veľmi atraktívne 

pre hmyz, hlavne včely a mory, ktoré uskutočňujú opeľovanie. ● Z našich 

zástupcov je najbežnejšia Salix caprea – vŕba rakytová (rakyta), má vajcovité 

listy, samčie kvety K 0 C 0 A 2, samičie K 0 C 0 G (2). Úzko kopijovitými 

listami a ľahko lámavými jednoročnými výhonkami sa vyznačuje Salix fragilis 

– vŕba krehká. Časté sú aj ďalšie druhy vŕb, pričom medzi rôznymi druhmi rodu 

Salix je bežná hybridizácia, čo sťažuje ich určovanie v teréne. ● Ďalší rod če-

ľade u nás reprezentujú napr. Populus nigra – topoľ čierny a Populus tremula – 

topoľ osikový (osika), s charakteristickými listami, ktoré reagujú trasľavým 

pohybom už na najmenší závan vetra. 
 

Rafflesiaceae – rafléziovité predstavujú parazitickí zástupcovia prevažne v trópoch sa vy-

skytujúcej čeľade. Dlho bolo systematické postavenie tejto čeľade nejasné, a až práce z roku 

2004 naznačujú, že by čeľaď mohla byť súčasťou radu Malphigiales. Morfologicky sú to 

nezelené, parazitické rastliny s veľkou redukciou vegetatívnych častí. Parazitujú na kore-

ňoch, kmeňoch a konároch rôznych stromov, krov a lián. Nemajú koreň, len tzv. prokaulom, 

ktorý vzniká zo semena a nemá ani znaky koreňa, ani stonky, funguje ako haustórium. 

Neskôr z neho vyrastá najčastejšie priamo kvet. Kvety sú rôznej veľkosti, Rafflesia arnoldii 

– raflézia Arnoldova má najväčšie kvety v rastlinnej ríši, často s priemerom až 90 cm 

a s hmotnosťou až 5 kg. Raflézie sa vyskytujú na Sumatre a Filipínach. 
 

Erythroxylaceae KUNTH – kokaínovníkovité. Je to tropická a subtropická čeľaď stromov 

a kríkov s 5–početnými kvetmi a 3–plodolistovým semenníkom, plodom kôstkovicou. Má 

4 rody a asi 260 druhov, pričom asi 250 druhov pripadá na rod Erythroxylum Listy Erythro-

xylum coca a Erythroxylum novogranatense poskytujú dôležitý alkaloid kokaín, narkotikum 

široko užívané v modernej medicíne. Rastliny žuvajú juhoamerickí Indiáni ako stimulans 

a pestujú sa v Južnej Amerike, na Srí Lanke a na Jáve. 

Oxalidales 

Oxalidaceae R. BROWN – kysličkovité. Byliny, často s cibuľovitými hľuzami alebo dužina-

tými podzemkami, niekedy kry alebo stromy, s vysokou hladinou rozpustených alebo 

kryštalických oxalátov. Listy striedavé, niekedy vytvárajúce prízemnú ružicu, dlaňovito ale-

bo perovito zložené alebo redukované na troj– alebo jednolístkové. Niektoré druhy reagujú 

na podráždenie zmenou polohy lístkov, iné prejavujú tiež spánkové pohyby lístkov – cez 

deň rozprestierajú lístky do plochy, v noci ich sklápajú k sebe. Súkvetia vrcholíkovité, 

niekedy redukované na jeden heterostylický kvet (má rôznu dĺžku čneliek), ktorý je 

obojpohlavný, päťpočetný (tyčiniek 10). Plod tobolka alebo bobuľa, semená niekedy 

balisticky rozširované za pomoci mäsitej, pružnej vrstvy osemenia. 6 rodov/880 druhov. 

Najpočetnejší je rod Oxalis – 800 druhov, ide hlavne o trváce byliny z južnej pologule, na 

severnej sú menej časté. Vo vlhkých a tienistých lesoch nájdeme porasty Oxalis acetosella – 

kysličky obyčajnej s bielymi kvetmi s ružovofialovým nádychom. 
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Zygophyllales 

Rad je izolovanou skupinou v rámci fabidovej vetvy, zahŕňa okolo 300 druhov, niektoré 

z nich majú veľké, ozdobné kvety a niekedy sa pestujú. Pochádzajú hlavne z arídnych oblas-

tí tropických a subtropických regiónov. 

Fabales 

Monofyletickosť radu Fabales je podporovaná rbcL sekvenciami. Morfolo-

gickými synapomorfiami môžu byť: veľké zelené embryo, cievne elementy 

s okienkovitou perforáciou a ďalšie. Fabales zahŕňajú 4 čeľade a asi 18 860 dru-

hov. Hlavné čeľade sú Fabaceae a Polygalaceae. 

Fabaceae LINDL. (=Leguminosae JUSS.) – bôbovité (motýľokveté) 

Byliny, kry, stromy alebo liany; s vysokým metabolizmom dusíka a nezvyčajný-

mi aminokyselinami; plastidy sitkovíc s proteínovými kryštálmi a zvyčajne aj so 

škrobovými zrnami. Korene s koreňovými hľúzkami obsahujúcimi baktérie 

z rodu Rhizobium, ktoré sú schopné fixovať atmosférický dusík. Listy spravidla 

striedavé, perovito (alebo dvakrát perovito) zložené, niekedy dlaňovito zložené 

alebo redukované na troj– až jednolístkové; celistvookrajové až vzácne zúbkaté, 

s perovitou žilnatinou, s prílistkami, koncové lístky niekedy premenené na 

úponky. Pre viaceré druhy sú charakteristické variačné (turgorové) nastie: 

nyktinastie – spánkové pohyby (ovplyvnené striedaním svetla a tmy – cez deň 

rozprestierajú lístky do plochy, v noci ich sklápajú) a seizmonastie, vyvolané 

mechanickým podráždením. Súkvetia takmer vždy strapcovité, niekedy redu-

kované na jeden kvet. Kvety zvyčajne obojpohlavné, pravidelné až súmerné, 

s krátkym čiaškovitým hypantiom. Kališných lístkov 5, spravidla sú zrastené. 

Korunných lupienkov 5, sú voľné alebo zrastené, buď sú všetky rovnaké alebo 

častejšie vytvárajú charakteristickú „motýľovitú“ korunu – 1 horný, veľký, sa 

nazýva strieška – vexillum, 2 bočné, menšie, sú krídla – alae, 2 spodné, 

zrastené, vytvárajú člnok – carina. Tyčiniek je zvyčajne 10 (9 zrastených a jedna 

voľná), celkove však počet tyčiniek môže varírovať od jednej až po mnoho. 

Môžu byť skryté v korune alebo sú predĺžené a nápadné. Peľové zrnká trikolpo-

rátne, trikolpátne alebo triporátne. Semenník vrchný, takmer vždy z 1 plodolis-

tu, apokarpný, na krátkom gynofore (stopkovitom kvetnom lôžku), s parietálnou 

placentáciou. Vajíčok od 1 po mnoho v plodoliste, usporiadaných na placente 

v dvoch radoch, často sú priečne alebo obrátené. Vnútorný povrch malého 

hypantia často produkuje nektár. Plodom je struk, niekedy nažka, mechúrik, 

kôstkovica alebo bobuľa. Semená na dlhom pútku, osemenie je často nápadne 

sfarbené. Endosperm zvyčajne chýba alebo je nepatrný. Embryo máva v semene 

veľké klíčne listy so zásobami škrobu a ďalších látok. 
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Obr. 71. Fabaceae: Pisum sativum. 

 

Kvetný vzorec:  alebo   K (5)  C 5  A 9+1 až   G 1 

Rozšírenie: Takmer kozmopoliticky rozšírená čeľaď, tretia najväčšia čeľaď 

cievnatých rastlín, vyskytuje sa v najrôznejších typoch vegetácie. 

Rody/druhy: 630/18000. 

Monofyletickosť čeľade Fabaceae je podporovaná viacerými morfologickými znakmi a dá-

tami z rbcL sekvencií. Fixácia dusíka, ktorá je pri mnohých bôbovitých vyvinutá, chýba pri 

líniách, ktoré divergovali veľmi skoro, je to teda homoplázia a nie synapomorfia pre túto 

čeľaď. V rámci čeľade Fabaceae je možné rozlíšiť tri podskupiny: „Caesalpinioideae“, 

Mimosoideae a Faboideae. Vo väčšine klasifikácií sa považujú za podčeľade, niekedy za 

samostatné čeľade. Kladistická analýza morfologických znakov a rbcL sekvencií ukázali, že 

„Caesalpinioideae“ sú parafyletickou skupinou, s niektorými rodmi bližšie príbuznými pod-

čeľadi Mimosoideae a s inými rodmi zasa podčeľadi Faboideae. Pôvodné Faboideae boli 
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tropickou skupinou drevín, neskôr sa od nich vyčlenili bylinné línie mierneho pásma. 

Morfologicky možno podčeľade charakterizovať nasledovne: Mimosoideae sú tropické 

a subtropické stromy, kry, vzácne byliny, s korunou pravidelnou, nenápadnou, s chlop-

ňovitou estiváciou, tyčiniek majú 10 až mnoho a tieto sú oproti korune nápadné, patrí sem 

napr. Mimosa – citlivka alebo Acacia – akácia; „Caesalpinioideae“ sú podobne teplomilné 

stromy, kry, vzácne byliny s kvetmi súmernými, niekedy až pravidelnými, nápadnými, so 

škridlicovitou estiváciou, tyčiniek majú 1 až 10 a tieto nie sú nápadné, patrí sem napr. rod 

Bauhinia – bauhínia, Gleditsia – gledíčia; Faboideae sú byliny, kry aj stromy s kvetmi 

súmernými, nápadnými, so škridlicovitou estiváciou a charakteristickou stavbou (strieška, 

krídla, člnok), tyčiniek spravidla 9+1, nenápadných. Vyskytujú sa v rôznych podnebných 

pásmach a patria sem všetky ďalej spomenuté druhy. 

Čeľaď má veľký hospodársky význam, mnoho druhov sa využíva vo výžive 

človeka aj hospodárskych zvierat. ● Pisum sativum – hrach siaty, rastlina s 1–3 

veľkými kvetmi v pazušných strapcoch, listy majú úponky; od mladšej doby 

kamennej je kultúrnou rastlinou, pestuje sa v rôznych odrodách líšiacich sa far-

bou kvetov a farbou a tvarom semien. ● Phaseolus vulgaris – fazuľa obyčajná, 

je stará juhoamerická (peruánska) kultúrna rastlina, v súčasnosti pestovaná 

v celom miernom pásme; listy nemajú úponky; početné odrody fazule majú 

semená rôzneho tvaru, veľkosti a sfarbenia – biele, žlté, čierne, fialové, rôzne 

mramorované a škvrnité. ● Lens esculenta – šošovica jedlá, má modrasto biele 

kvietky a ploché struky s 1–2 typickými šošovkovitými semenami, je kultúrnou 

rastlinou už od praveku. ● Arachis hypogaea – podzemnica olejná, je 

jednoročnou bylinou, je geokarpická – mladé plody sú stopkami zatlačované do 

zeme a v zemi plody dozrievajú na nepukavé struky s dvomi olejnatými seme-

nami. Z nepražených semien sa lisuje podzemnicový, čiže arašidový olej, praže-

né plody sa predávajú pod názvom búrske oriešky, arašidy. ● Glycine max – 

sója fazuľová je pôvodne vo východnej Ázii pestovaná kultúrna rastlina, dnes sa 

pestuje predovšetkým v subtrópoch, celá rastlina aj jej struky sú husto chlpaté, 

kvety svetlo modré, semená elipsoidné, hnedej, čiernej alebo žltej farby. 

Obsahujú bielkoviny, oleje a ďalšie látky a majú široké použitie v kuchyni 

priamo alebo v podobe múky, vylisovaného sójového oleja, sójového mlieka 

a rôznych ďalších výrobkov (napr. náhrada mäsa vo vegetariánskej výžive). 

Z ďalších druhov: Genista tinctoria – kručinka farbiarska tvorí listnaté 

kríčky so žltými kvetmi, v minulosti sa zo stoniek pripravovali extrakty na far-

benie textílií vďaka obsahu žltých farbív. ● Robinia pseudoacacia – agát biely, 

je jedným zo stromovitých zástupcov čeľade a i keď nám môže niekedy pripa-

dať ako domáca drevina, v skutočnosti ide o severoamerický druh, ktorý sa 

pestuje v Európe od 17. storočia a splaňuje, kvitne veľkými bielymi kvetmi 

v nápadných strapcoch. ● Astragalus glycyphyllos – kozinec sladkolistý, je 

jedným zo slovenských zástupcov najbohatšieho rodu v čeľadi (asi 2000 

druhov), má čiastočne drevnatejúcu stonku, vytvára plazivé jedince, rastúce na 

tienistých okrajoch lesov, na čistinkách a pri okrajoch lesných ciest, má krátko-

stopkaté strapce špinavo žltkastých kvetov. ● Faba bona (Vicia faba) – bôb 

obyčajný sa zvyčajne pestuje ako krmovina, niekedy aj ako potravina pre veľké 
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semená. ● Rod Vicia – vika má na Slovensku mnoho zástupcov, Vicia sativa – 

vika siata má fialové kvety, pestuje sa v mnohých odrodách ako krmovina, ale 

vyskytuje sa aj divorastúca, Vicia sepium – vika plotná má kvety bledofialové 

i belavé, struky čierne, rastie hojne na lúkach, poliach a brehoch vôd. ● 

Lathyrus vernus – hrachor jarný je skorá jarná bylina s párnoperovitými 

zloženými listami, na vrchole s hrotom, kvety sú najprv purpurové, neskôr 

modrajú. ● Melilotus alba – komonica biela a Melilotus officinalis – komonica 

lekárska sa líšia farbou kvetov (biela má farbu kvetov bielu, lekárska žltú), 

obsahujú kumaríny, od čoho pochádza ich charakteristická vôňa, rastú často na 

rôznych ruderálnych stanovištiach. ● Medicago sativa – lucerna siata je 

zástupcom rodu, ktorý je charakteristický kosákovito zahnutými až špirálovito 

zvinutými strukmi, pestuje sa ako krmovina. ● Asi 300 druhov patrí do rodu 

Trifolium – ďatelina, ktorý má kvety v hustých hlávkach, jeden z najbežnejších 

druhov je Trifolium pratense – ďatelina lúčna so svetloružovými až purpuro-

vými kvetmi, ďalej Trifolium repens – ďatelina plazivá, bielokvetá s plazivými 

stonkami, hojná na lúkach, pastvinách a v priekopách. ● Lotus corniculatus – 

ľadenec rožkatý je ďalšia bežná rastlina so žltými kvetmi. ● Anthyllis vulneraria 

– bôľhoj lekársky má tiež žlté kvety, ktoré sú nápadné vďaka bielo plstnatým 

kalichom. ● Coronilla varia – ranostaj pestrý tvorí na medziach, stráňach a bre-

hoch trsy položených stoniek, ktoré nesú dlhé okolíky kvetov kombinovanej, 

bielej a ružovej farby. 

 

Polygalaceae R. BROWN – horčinkovité. Byliny aj dreviny, s listami striedavými, jednodu-

chými, celistvookrajovými, s kvetmi súmernými, s rôznym počtom kvetných obalov, K 5  C 

3  A 8 G (2),  s polykolporátnym peľom. Plod je tobolka alebo kôstkovica, najväčší rod je 

Polygala – horčinka (550 druhov), rozšírená na rôznych kontinentoch okrem Austrálie. 

 

 

Rosales 

Monofyletickosť radu Rosales je silne podporovaná výsledkami analýz rbcL 

sekvencií a ďalších molekulárnych dát. Rad je morfologicky dosť heterogénny, 

ale jeho synapomorfiou môže byť redukcia (alebo chýbanie) endospermu pri zá-

stupcoch jeho čeľadí. Prítomnosť hypantia (pohárikovitá dolná časť kvetu, 

vzniknutá zrastom kvetného lôžka s dolnými časťami kalicha, koruny a nitiek 

tyčiniek, obaľujúcich čiastočne alebo úplne plod) môže byť tiež synapomorfiou, 

ktorá je zrejmá v čeľadiach Rosaceae – ružovité, Rhamnaceae – rešetliakovité 

a Ulmaceae – brestovité, ktorá sa však stratila pri viacerých odvodených čeľa-

diach, napr. Moraceae – morušovité, Urticaceae – pŕhľavovité, Cannabaceae – 

konopovité. Rad Rosales zahŕňa 9 čeľadí a okolo 6 300 druhov. 
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Rosaceae JUSS. – ružovité 

Byliny, kry alebo stromy, rastliny často s podzemkami, niekedy popínavé, na 

stonkách sa môžu vyskytovať tŕne alebo ostne. Listy zvyčajne striedavé, jedno-

duché až dlaňovito alebo perovito zložené, s prílistkami. Súkvetia vrcholíkovité 

aj strapcovité. Kvety často nápadné, obojpohlavné alebo zriedka jednopohlavné 

(rastliny potom jednodomé alebo dvojdomé), zvyčajne pravidelné, s hypantiom, 

ktoré môže byť ploché, čiaškovité alebo krčiažkovité, niekedy prirastá k stenám 

semenníka a v čase plodu sa môže nápadne zväčšovať a byť jeho časťou. Ka-

lišných lístkov zvyčajne 5, niekedy sa vyskytuje kalištek prílistkového pôvodu. 

Korunných lupienkov 5, estivácia škridlicovitá. Tyčiniek zvyčajne mnoho, často 

15 alebo viac ako 10, nitky tyčiniek voľné alebo na báze zrastené do diskovitého 

nektária; peľ trikolporátny. Gyneceum apokarpné alebo synkarpné z jedného až 

mnohých plodolistov, niekedy prirastené k hypantiu, semenník vrchný alebo 

spodný. V plodolistoch 1 alebo 2, niekedy aj mnoho vajíčok. Placentácia rôzne-

ho typu. Plody sú mechúriky, nažky, malvice a kôstkovice, výnimočne tobolky, 

v prípade apokarpných gyneceí sa často vytvárajú plodstvá (napr. plodstvo 

kôstkovičiek, plodstvo nažiek). Endosperm zvyčajne chýba. 

Kvetný vzorec:   K 5  C 5  A 10-  G 1- 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú rozšírení kozmopoliticky, ale najviac sú 

zastúpení na severnej pologuli. 

Rody/druhy: 85/3000. 

Čeľaď je tradične rozdeľovaná na 4 podčeľade: „Spiraeoideae“, Rosoideae, 

Prunoideae (syn. Amygdaloideae) a Maloideae. Základom rozdelenia je typ 

plodov a základné chromozómové číslo. Ako však naznačujú úvodzovky, pod-

čeľaď „Spiraeoideae“ je jasne nemonofyletická na základe chemických a mole-

kulárnych znakov, jednotlivé rody sa objavujú na rôznych miestach kladogramu 

čeľade. Keďže situácia nie je dostatočne vyjasnená, nechávame podčeľaď 

nateraz ešte v zaužívanom poňatí. 

„Spiraeoideae“ – prevažne dreviny, majú 2-5 plodolistov, ktoré sú voľné (apo-

karpné gyneceum), kvety s plochým alebo miskovitým lôžkom, plod je viac-

semenný mechúrik, zriedka tobolka. Základné chromozómové číslo x=9. 

Spiraea ×vanhouttei – tavoľník van Houtteho sa pestuje ako bohato bielo 

kvitnúci okrasný ker, často sa na okrajoch ciest v mestách a pod.  Kvetný 

vzorec: K 5 C 5 A 15- G 5. ● Aruncus vulgaris – udatník lesný je vysoká (viac 

ako 1 m) rastlina so štíhlymi klasmi žltkasto bielych kvetov, ktorá rastie v les-

ných roklinách a na tienistých stráňach. 
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Obr. 72. Rosaceae. Charakteristické znaky podčeľadí. 

 

Rosoideae – byliny aj dreviny (niekedy s ostňami – Rosa, Rubus), pri niekto-

rých druhoch sa vytvára kalištek prílistkového pôvodu (Fragaria). Plodolistov 

apokarpného gynecea veľa, niekedy sú uzavreté v hypantiu. Plody nažky, 

kôstkovice, 1-semenný mechúrik, ale často vytvárajú plodstvo. Základné chro-

mozómové číslo x=7 (vzácne 8). ● Rosa canina – ruža šípová, K5 C5 A  G ,  
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vytvára plod šípku, t. j. plodstvo nažiek uzavretých v hypantiu. Oddávna sa pou-

žíva ako ovocie a vo farmácii ako súčasť liečivých čajov a prípravkov. V príro-

de jestvuje viac než 250 druhov ruží a boli vyšľachtené ich rôzne kultivary. 

Ruža bola obľúbenou rastlinou ako v kultúrach Číny, Japonska, Perzie, tak aj 

v starovekom Grécku a v Rímskej ríši. Ruža zostala symbolickou rastlinou aj 

v kresťanstve a pre národy, ktoré ho prijali. Okrem symbolického významu sa 

veľkej obľube dodnes teší  ružový éterický olej získavaný z korunných lupien-

kov, ktorý sa využíva v  parfumerických a kozmetických prípravkoch. ● 

Fragaria vesca – jahoda obyčajná podobne ako ruža vytvára plodstvo nažiek, 

ale tie sa nachádzajú na zdužnatenom kvetnom lôžku. Plodstvá divorastúcich 

druhov i pestované kultivary sú obľúbeným ovocím. ● Rubus idaeus – ostružina 

malinová a Rubus fruticosus – ostružina černicová sú charakteristické plod-

stvom kôstkovičiek. Sú súčasťou najväčšieho rodu podčeľade (1000–1200 

druhov). Taxonómia druhov rodu Rubus je nesmierne zložitá, pretože len 300–

400 druhov sa rozmnožuje pohlavne, ostatné druhy sú apomiktické. Tieto 

vznikajú často ako výsledok zložitých hybridizačných procesov a keďže sú to 

fakultatívne apomikty (t. j. niekedy produkujú aj pohlavne vzniknuté potom-

stvo), môžu sa zúčastňovať ďalších procesov hybridizácie i procesov vzniku 

ďalších apomiktických taxónov. Jedným zo základných problémov taxonómie 

tohto rodu je otázka, ktoré z rôznych evolučných línií v tomto rode možno 

považovať za druhy a ktoré nie. ● Podobné taxonomické problémy vďaka 

apomixii spôsobuje aj rod Alchemilla – alchemilka, ktorého kvety sú značne 

redukované, zelenkasto žlté, zložené len z kališka a kalicha, spravidla len  

4–početné, bez koruny, so 4 tyčinkami a jednoplodolistovým piestikom. ● 

V priekopách a pri cestách a husích pasienkoch sa vyskytuje zástupca ďalšieho 

rodu nátržník, Potentilla anserina – nátržník husí, je to druh s rozprestretou, 

zakoreňujúcou stonkou a nepárno perovito zloženými listami, zatiaľ čo Poten-

tilla argentea – nátržník strieborný, má priamu stonku a charakteristické, 

zospodu bieloplstnaté, dlaňovito 5–početné listy. Na mokrých lúkach a v luž-

ných lesoch je pomerne hojnou rastlinou Filipendula ulmaria – túžobník bresto-

vý. Ako liečivá je vyhľadávaná vňať rastliny Agrimonia eupatoria – repík 

lekársky. Používa sa pri tráviacich ťažkostiach. Zaujímavá je stavba jeho plodu, 

kde háčikaté nedužinaté hypantium uzatvára spravidla 2 nažky. 

Prunoideae – dreviny (niekedy s tŕňami – Prunus), v kvete zvyčajne jeden plo-

dolist, uložený voľne v hypantiu, s ktorým nezrastá, plod kôstkovica. Základné 

chromozómové číslo: x=8. ● Rod Prunus je u nás zastúpený divorastúcim 

druhom Prunus spinosa – slivka trnková (trnka), K 5 C 5 A 20 G 1. Plody 

ďalších, pestovaných druhov sú známe ako chutné kôstkovice, ale majú aj 

využitie v potravinárskom priemysle na výrobu kompótov, džemov, sirupov, 

niektoré ako sušené ovocie a na výrobu destilátov a likérov. Väčšina na jar 

kvitnúcich druhov patrí medzi medonosné rastliny, niektoré (napr. čerešňa) 

poskytujú aj dobre spracovateľné drevo. Z rodu Prunus sa pestuje Prunus 
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domestica – slivka domáca, ktorá pochádza z Kaukazu a odtiaľ sa šírilo jej 

pestovanie do celého sveta. ● Cerasus avium – čerešňa vtáčia sa pestuje v rôz-

nych kultivaroch, najviac sa cení skupina kultivarov „srdcovky“ s plodmi väčší-

mi než 1 cm v priemere. ● Armeniaca vulgaris – marhuľa obyčajná sa pestovala 

v Číne už pred 2000 rokmi, odtiaľ sa jej kultivary rozšírili do ďalších oblastí 

s vhodnými klimatickými podmienkami (vyžaduje pomerne teplé oblasti bez 

jarných mrazov). ● Persica vulgaris – broskyňa obyčajná pochádza podobne 

ako marhuľa z Číny, kde sa pestovala už v 3. tisícročí pred n. l., doklady 

o pestovaní v strednej Európe sú už z obdobia okolo roku 800 n. l.  

Maloideae – dreviny, semenník je spodný s 2–5 plodolistami, ktoré sú zrastené 

s vnútornou stranou hypantia, plod malvica. Jej vonkajšie oplodie – exokarp je 

blanité, stredné – mezokarp je mäsité a dužinaté (tieto časti vznikajú premenou 

hypantia), endokarp je predstavovaný najčastejšie blanitým endokarpom – 

jadrovníkom (vzniká z plodolistov a v jeho puzdrách sa nachádzajú semená). 

Základné chromozómové číslo x=17 (niekedy x=15, 16). Podčeľaď je pravdepo-

dobne príkladom poukazujúcim na význam hybridizácie v evolúcii. Základné 

chromozómové číslo 17 naznačuje, že podčeľaď mohla vzniknúť allopolyploidi-

záciou zo starého prunoidného (x=8) a spiraeoidného (x=9) typu rastliny. Súčas-

né dostupné dáta nepodporujú úplne túto hypotézu, ale na základe nich je možné 

uvažovať, že skupina je odvodená od spiraeoidného typu autopolyploidizáciou 

a následnou stratou 1 chromozómu (prípadne aj ďalších). ● Malus domestica – 

jabloň domáca, strom poskytujúci najvýznamnejší druh ovocia v miernom 

podnebnom pásme, je viacnásobný hybrid, ktorého pôvod nie je spoľahlivo 

objasnený. V súčasnosti sú najvýznamnejšie jej trhové kultivary ‘Idared’, 

‘Golden Delicious’, ‘Jonathan’, ‘James Grieve Red’, ‘Mac Intosh Red’ a ďalšie. 

Malus sylvestris (jabloň planá) sa ako ovocie využívala už v predhistorickej 

dobe, v súčasnosti len ako podnož pod kultivary jablone domácej. K 5 C 5 A  

G  (5). ● Pyrus communis – hruška obyčajná poskytuje tiež chutné plody, 

pestuje sa v sadoch a záhradách, využíva sa aj v konzervárenskom priemysle. 

Jej pôvod nie je presne známy. ● Rod jarabina na Slovensku zastupujú viaceré 

druhy, Sorbus aucuparia – jarabina vtáčia sa najčastejšie vysádza pozdĺž ciest aj 

ako ozdobná rastlina, je odolná voči imisiám a kalamitám, dobre znáša náročné 

horské prostredie. ● Rod  Crataegus – hloh je veľmi polymorfným rodom 

v dôsledku intenzívnej hybridizácie, často sú krížence hojnejšie ako „čisté“ 

druhy. Listy a kvety hlohov boli využívané v ľudovom liečiteľstve pre obsah 

glykozidov s kardiotonickým účinkom, dnes sa zbierajú hlavne pre farmaceutic-

ké účely. Pomerne hojným druhom je napr. Crataegus laevigata – hloh 

obyčajný. 
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Urticaceae JUSS. – pŕhľavovité 

Byliny, vzácne dreviny; s prítomnosťou cystolitov (= výrastky bunkovej steny 

dovnútra bunky, prestúpené organickou zlúčeninou). Prítomné sú trichómy, kto-

ré sú často jednoduché, často s mineralizovanými bunkovými stenami, niekedy 

sú trichómy pŕhlivé. Listy striedavé alebo protistojné, zvyčajne jednoduché, 

celistvookrajové až pílkovité, s perovitou alebo dlaňovitou žilnatinou; prílistky 

zvyčajne prítomné. Súkvetia strapcovité, kvety jednopohlavné (rastliny jedno-

domé až dvojdomé), zvyčajne pravidelné, nenápadné. Okvetné lístky šupinko-

vité, v počte 4, tyčiniek zvyčajne 4 alebo 5, stoja oproti okvetným lístkom, 

v púčikoch sú sklonené do stredu kvetu, pri rozkvitaní sa prudko narovnávajú 

a vysypávajú peľ. Peľové zrnká 2– alebo 3– až multiporátne. Semenník vrchný, 

z 1 plodolistu, v skutočnosti však zrastený z dvoch plodolistov, z ktorých je 

jeden silne redukovaný; placentácia bazálna. Vajíčko 1, priame. Plod zvyčajne 

nažka, endosperm niekedy chýba. 

Kvetný vzorec: ♂    P 4  A 4-5        ♀    P 4  G (1) 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade sú rozšírení na celom svete, od tropických až 

po mierne podnebné pásma. 

Rody/druhy: 40/900. 

Najväčším rodom je rod Pilea – pilea. ● U nás rastie okrem iných druhov 

Urtica dioica – pŕhľava dvojdomá, známa ruderálna rastlina s pŕhlivými trichó-

mami. Obsahujú amíny acetylcholín, histamín a serotonín. 

 

Moraceae LINK – morušovité sú zväčša dreviny, kry alebo liany s mliečnicami; s jednodu-

chými celistvookrajovými alebo zúbkatými listami, s prílistkami. Kvety majú jednopohlavné 

(rastliny sú jednodomé), nenápadné, často v jahňadách. Okvetné lístky najčastejšie v počte 

4–5, tyčinky na samčích kvetoch v počte 1–5, v samičích kvetoch sa nachádza synkarpné 

gyneceum tvorené 2 plodolistami, semenník je vrchný. Plodom je bobuľa alebo nažka. 53 

rodov/1500 druhov. ● Medzi zástupcov čeľade patrí rod Morus – moruša, niektoré jej druhy 

sa pestujú aj u nás. Morus alba – moruša biela je známa predovšetkým ako zdroj potravy 

(listy) pre húsenice priadkovca morušového. ● Najväčším rodom v čeľadi je Ficus – 

figovník (alebo fikus), ktorý má kvety v guľatých alebo obrátenovajcovitých schránkach 

(syconium), ktoré v čase zrelosti plodov zdužnatejú. Habitus zástupcov rodu je veľmi varia-

bilný, od stromov, cez kry až po epifyty a liany („škrtiče“, ktoré obrastú iný strom adventív-

nymi koreňmi tak silno, že odumrie). Jediný európsky druh pôvodom zo Stredozemia je Fi-

cus carica – figovník obyčajný, poskytujúci súplodie – figy. 

 

Cannabaceae ENDL. – konopovité je blízko príbuzná čeľadiam Urticaceae a Moraceae. 

Zástupcovia čeľade sú drsne chlpaté byliny bez mliečnic a bez pŕhlivých trichómov. Rastli-

ny sú dvojdomé, kvety päťpočetné, samčie s piatimi tyčinkami stojacimi oproti okvetným 

lístkom. Samičie kvety majú okvetné lístky zrastené, jednopuzdrový semenník s jediným 

vajíčkom. Plodom je nažka. Patria sem 2 rody (Humulus a Cannabis). ● Humulus lupulus – 

chmeľ obyčajný je dvojdomá rastlina. S dozrievaním nažiek sa zväčšujú listene jeho súkvetí 
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a vytvárajú známu chmeľovú šišticu. Na listeňoch a nažkách sú žliazky, obsahujúce horké 

látky (humulón, humulén, lupulínová kyselina) s antibiotickými účinkami. Pri výrobe piva 

sa chmeľom chmelí slad a pivo získava špecifickú chuť. Látky z chmeľu majú aj ukľudňu-

júce účinky. ● Cannabis sativa – konopa siata sa pestuje už vyše 4 000 rokov, pestovali ju 

už Indovia a Skýti pre omamný exkrét a olejnaté semená, neskôr pre konopné vlákna, 

odolné proti vlhku a hnilobe, používané v textilnom priemysle, ďalej na výrobu lán, motú-

zov, vriec a pod. V subtropickom a tropickom podnebí obsahuje konopná živica (predovšet-

kým subspecies resp. species indica) okrem iných aj omamný tetrahydrokanabinol, ktorý je 

súčasťou omamnej drogy, nazývanej v Oriente hašiš, v Mexiku a USA marihuana, ktorá sa 

používa na fajčenie, žuvanie, pitie extraktu, miešanie do cukroviniek. Užívanie marihuany 

má však negatívne účinky na nervový systém a vedie zvyčajne po dvoch rokoch k návyku 

a prechodu na tvrdšie drogy. 

 

Cucurbitales 

Cucurbitaceae JUSS. – tekvicovité 

Byliny, popínavé alebo plazivé, zvyčajne so špirálovito stočenými a často roz-

konárenými úponkami, vyrastajúcimi viac-menej bočne z uzlov stonky (pravde-

podobne ide o modifikované bočné stonky); cievne zväzky zvyčajne bikolaterál-

ne, často v 2 koncentrických kruhoch; často obsahujú alkaloidy a horké tetra- 

a pentacyklické triterpenoidné saponíny. V pletivách sa často vyskytujú cysto-

lity. Listy striedavé, zvyčajne jenoduché, dlaňovito laločnaté, viac-menej 

pílkovité, s dlaňovitou žilnatinou, prílistky chýbajú. Súkvetia vrcholíkovité, 

niekedy redukované na jeden kvet. Kvety zvyčajne jednopohlavné (rastliny 

jednodomé alebo dvojdomé), pravidelné, s krátkym až predĺženým hypantiom, 

často kvitnú len jeden deň. Kališných lístkov 5, spravidla zrastených, často sú aj 

redukované. Korunných lupienkov zvyčajne 5, sú zrastené, koruna je zvonko-

vitá, s úzkou rúrkou a rozširujúcimi sa cípmi koruny, biela, žltá až oranžová 

a červená. Tyčinky 3–5, prirastené k hypantiu, rôzne zrastené a modifikované, 

zdanlivo vyzerajúce ako 3, peľové zrnká veľmi variabilné, s 3 až mnohými 

brázdami a pórmi. Semenník spodný alebo polospodný s parietálnou pla-

centáciou, vzniká zrastením 3 plodolistov. Plodom je bobuľa, s kožovitým až 

tvrdým epikarpom, vzácnejšie dužinatá až suchá tobolka, semená hladké, ose-

menie z niekoľkých vrstiev, najvrchnejšia vrstva niekedy dužinatá, endosperm 

najčastejšie chýba. 

Kvetný vzorec: ♂    K (5)  C (5)  A (2)+(2)+1         ♀    K (5)  C  (5)  G (3) 

Rozšírenie: Zástupcovia sú najviac rozšírení v trópoch a subtrópoch, ale 

niekoľko druhov sa vyskytuje aj v miernom pásme. 
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Rody/druhy: 118/825. 

Čeľaď je významná predovšetkým rastlinami s jedlými plodmi. ● Cucurbita 

pepo – tekvica obyčajná, pôvodom z Texasu (dodnes tam rastie aj planá) sa 

v Európe pestuje od 16. storočia. Jednotlivé plody sú rôznej veľkosti a tvaru, 

s rôznymi farbami a kresbami oplodia. Využíva sa ako potravina (tekvica, pati-

zón, cukina) aj na ozdobné účely. ● Cucumis sativus – uhorka siata, pôvodom 

z Indie, Pakistanu, ako kultúrna rastlina známa už 5 000 rokov, v Európe od 

stredoveku. ● Cucumis melo – melón cukrový (ananásový) pochádza z Afriky 

a do Európy bol dovezený z Orientu v 5. storočí, pestuje sa pre aromatické 

plody s tenkým vonkajším oplodím, spravidla ryhovaným, sieťovaným alebo 

mriežkovaným, vnútorné oplodie je belavé, žlté, zelené alebo oranžové. ● 

Citrullus lanatus – dyňa červená (vodný melón) je pôvodne tropická africká 

rastlina, pestovaná pre plody, ktoré môžu byť tmavozelené, svetlozelené 

s vnútorným sladkým a šťavnatým oplodím červenej, zriedka žltej alebo oranžo-

vej farby. 

 

Čeľaď Begoniaceae BERCHTOLD & J. PRESL – begóniovité je blízko príbuzná čeľadi 

Cucurbitaceae. Sú to polokry alebo kry, často s hypokotylovými alebo podzemkovými 

hľuzami, v pletivách často s cystolitami. Listy striedavé, kvety jednopohlavné. Plodom je 

tobolka alebo bobuľa. Rôzne druhy begónií sú obľúbenými pestovanými rastlinami ako 

kvetinové koberce, iné pre pestrofarebné čepele listov alebo ozdobné kvety. 

 

Fagales 

Rad Fagales je monofyletický, monofyletickosť v rámci Fabíd je dokladovaná 

na odení žliazkatými alebo hviezdicovitými trichómami, jednopohlavnými kvet-

mi a okvetím veľmi redukovaným alebo chýbajúcim, zvyčajne spodným semen-

níkom s jedným alebo dvoma vajíčkami v puzdre, chýbaním nektárií a nepuka-

vými plodmi. Sú to stromy alebo kry so striedavými listami s prílistkami, 

obsahujúce taníny. Najčastejšie sú vetroopelivé, s kvetmi v jahňadách. Monofy-

letickosť je tiež podporovaná molekulárnymi znakmi (rbcL, matK sekvencie). 

Rad pozostáva z 8 čeľadí a zahŕňa asi viac ako 1110 druhov. 

Fagaceae DUMORT. – bukovité 

Stromy alebo kry; obsahujú taníny. Trichómy jednoduché alebo hviezdicovité, 

niekedy tiež vo forme žliazkatých šupín. Listy zvyčajne striedavé, jednoduché, 

ale často laločnaté, celistvookrajové až pílkovité, s perovitou žilnatinou, s opa-

davými prílistkami. Súkvetia vrcholíkovité, vzpriamené alebo previsnuté, prí-

padne kvety jednotlivé. Samčie a samičie kvety môžu byť v tom istom alebo 
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v rôznych súkvetiach. Kvety jednopohlavné (rastliny zvyčajne jednodomé), 

pravidelné, viac-menej nenápadné, samčie kvety v redukovaných vrcholíkoch 

podopretých listeňom, samičie kvety po 1–3, podopreté stonkovou čiaškou. 

Okvetné lístky v počte 6, redukované a nenápadné. Tyčinky 4 až početné, peľo-

vé zrnká trikolporátne alebo trikolpátne. Semenník spodný, zrastený zvyčajne 

z 3 plodolistov, s axilárnou placentáciou. Vajíčka s 2 obalmi, po 2 v puzdre, ale 

len jedno z nich dozreje na semeno, druhé abortuje. Plod je nažka úplne alebo 

čiastočne obalená ježatou, mäkko ostnitou alebo šupinatou stonkovou čiaškou, 

v semenách nie je vyvinutý endosperm. 

Kvetný vzorec: ♂    P 6  A 4-         ♀    P 6  G (3) 

Rozšírenie: Zástupcovia tejto čeľade tvoria lesy v miernom a tropickom pásme 

severnej pologule, niektorí zástupcovia rastú aj v Južnej Amerike a v Austrálii. 

Rody/druhy: 9/900. 

 

 

Obr. 73. Fagaceae. 
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Fagus sylvatica – buk lesný je strom so šedou kôrou, hlavná drevina buko-

vých lesov. Plody sú trojboké nažky obalené mäkko ostnitou čiaškou – bukvice, 

obvykle sú v čiaške dve. Drevo sa používa na výrobu nábytku, sústružnícke 

a kolárske práce. Bukvice sú vhodnou potravou pre lesnú zver. ● Na južnej 

pologuli ho nahrádza rod Nothofagus – pabuk. ● Castanea sativa – gaštan jedlý 

je teplomilná drevina, podobne ako orech ho rozšírili Rimania po celom svojom 

impériu. Plody sú srdcovito-bochníkovité nažky obvykle po 3 v ježatej čiaške. 

Potrebuje dlhé vegetačné obdobie s teplou jeseňou, v zime však znesie aj mrazy 

do mínus 27 C. ● Rod Quercus – dub, je najväčším rodom čeľade, má 450 dru-

hov. Sú to stromy so silným kmeňom a rozpukanou borkou, perovitolaločnatými 

listami. Plod je žaluď (elipsoidná alebo okrúhla nažka uložená v šupinatej 

čiaške). Kôra je liečivá, obsahuje triesloviny (adstringens). Taxonomicky nie 

celkom vyjasnená skupina, existuje viacero druhov, ktoré sa medzi sebou krížia. 

Q. petraea – dub zimný, plody má sediace; listy na báze klinovité, chlpy na rube 

listov (lupa!) hviezdicovité. Q. robur – dub letný – plody sú na stopkách; listy 

na báze srdcovité, chlpy na rube listov len jednoduché. Na výslnných stráňach 

a skalnatých stepiach rastie Quercus pubescens – dub plstnatý s listami na rube 

husto plstnatými. V južnej Európe rastie Quercus suber – dub korkový, z ktoré-

ho sa získava pravý korok. 

Betulaceae GRAY (incl. Corylaceae) – brezovité (vrátane lieskovitých) 

Stromy alebo kry; obsahujú taníny. Kôra stromov býva hladká až šupinovitá, 

niekedy sa odlupuje v tenkých vrstvách. Listy striedavé, jednoduché, dvojito 

pílkovité, s perovitou žilnatinou, s prílistkami. Kvety pravidelné, nenápadné, 

v previsnutých alebo vo vzpriamených jahňadách, jednopohlavné (rastliny 

jednodomé), samčie a samičie kvety v oddelených súkvetiach. Súkvetia sa často 

zakladajú už na jeseň a prečkávajú zimu. Na vretene jahňady sú za každým 

podporným listeňom 3 alebo 2 kvety spolu (vytvárajú tzv. dicházium). Kvety sú 

spravidla podopreté ešte 1–2 nezrastenými alebo zrastenými listencami. Okvet-

né lístky v počte 0–6, redukované. Tyčinky zvyčajne 1–4, niekedy je ich 

zdanlivo viac v dôsledku vytvárania 3–kvetých vrcholíkových súkvetí a často aj 

rozštepovania nitiek tyčiniek (čím je možné jednu tyčinku považovať zdanlivo 

za dve). Peľové zrnká 3–7–porátne. Semenník spodný, synkarpný, vzniká 

zrastením zvyčajne 2 plodolistov. Vajíčka s jedným obalom, zvyčajne po 

2 v puzdre, ale jedno z nich abortuje. Plodom je oriešok alebo nažka, často 

spojená s rôzne zrasteným a zväčšeným systémom listeňov a listencov (krídlatá 

nažka), endosperm v semene chýba. 

Kvetný vzorec: ♂    P 0-6  A 1-4            ♀    P 0-6  G (2) 

Rozšírenie: Hlavne v severnom miernom pásme, niektoré druhy aj v tropických 

horách Južnej Ameriky (Andy) a v Argentíne. 
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Obr. 74. Betulaceae: Corylus avellana. 

Rody/druhy: 6/157. 

Betulaceae sa považujú za monofyletické a pozostávajú z dvoch monofyle-

tických skupín (podčeľadí): Betuloideae majú samčie kvety v trojkvetých skupi-

nách a aspoň redukované okvetie, samičím kvetom okvetie chýba. ● Alnus 

glutinosa – jelša lepkavá rastie vo vlhkých, lužných lesoch. Listene samičích 

kvetov drevnatejú a zostávajú zrastené aj po vypadaní semien (vytvárajú útvar 

podobný šiške). ● Betula pendula – breza previsnutá je strom ♂ P (4) A 2 

[rozštiepené], ♀ P 0 G (2). Drevo sa používa v rezbárstve, nábytkárstve. Mladé 

púčiky a listy ako liečivá droga (zápaly močových ciest, reumatizmus, 

menštruačné ťažkosti). ● Coryloideae majú samčie kvety jednotlivé v pazu-

chách listeňov, okvetie chýba; pri samičích kvetoch je redukované okvetie 

vyvinuté. ● Corylus avellana – lieska obyčajná ♂ P 0 A 4, ♀ P z lalokov G (2), 

poskytuje lieskové oriešky s vysokým obsahom olejov. ● Carpinus betulus – 

hrab obyčajný tvorí väčšinou s dubom dubohrabiny, v lese priaznivo ovplyvňuje 

pôdu, jeho listy rýchlo zotlievajú na humus. Má pevné, húževnaté, ťažko štiepa-

teľné drevo. Plody sú vajcovité, sploštené oriešky s viac–menej plochým 

krídlom, ktoré vzniká zrastom 3 listencov. 
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Príbuzná je čeľaď Juglandaceae PERLEB – orechovité s 8 rodmi a 59 druhmi rozšírenými 

hlavne v severnom miernom a v subtropickom pásme. Sú to jednodomé aromatické stromy 

so striedavými perovitými listami. Kvety sú jednopohlavné, opeľované vetrom. Semenník 

samičích kvetov je spodný a pozostáva z dvoch zrastených plodolistov vytvárajúcich 

jednoduché puzdro s jedným vajíčkom. Obvykle je plod kôstkovica alebo oriešok. Semená 

nemajú endosperm. ● Juglans regia – orech kráľovský je stredne vysoký strom so šedou 

kôrou, dosahujúci až 30 m výšky. Listy sú perovité, pozostávajú zo 7–9 párov elipsovitých 

lístkov. V Strednej Ázii tvorí lesy. Do rímskych čias sa vyskytoval len na Balkáne, v antike 

ho však Rimania s obľubou pestovali a rozšírili po celom svojom impériu. Plody sa niekedy 

označujú ako kôstkovice – vonkajší (dužinatý) obal pripomína mezokarp, vnútorný tvrdý 

obal pripomína endokarp. Iná teória hovorí, že vonkajší obal zodpovedá skôr čiaške  obaľu-

júcej vlastný plod – oriešok. Preto sa zvykne nazývať nepravá kôstkovica. Tá má špeciálnu 

terminológiu: vonkajší dužinatý obal – rubina; vlastný plod, nepravá kôstka – orech 

s drevnatým obalom – škrupinou. Konzumujú sa klíčne listy. 

 

MALVIDY (PRAVÉ ROSIDY II) 

Brassicales 

Rad je charakteristický predovšetkým prítomnosťou špecifických látok – gluko-

zinolátov (obsahujúcich síru) a enzýmu tioglukozidázy (myrozinázy), ktorý ich 

rozkladá. Tieto látky zohrávajú úlohu v chemickej obrane rastlín. Morfologicky 

sú Brassicales pomerne ťažko charakterizovateľné, znaky v nich rôzne varírujú. 

Jadrom radu je čeľaď Brassicaceae, ktorá má však pomerne dobré charakte-

ristické znaky. 

Brassicaceae BURNETT (=Cruciferae JUSS.) – kapustovité (krížaté) 

Byliny, kry a stromy; s glukozinolátmi a idioblastami, tzv. myrozínovými bun-

kami. Významným systematickým znakom je prítomnosť určitých typov trichó-

mov na rastlinách určitého druhu, trichómy môžu byť jednoduché, rozkonárené, 

hviezdicovité aj žliazkaté. Listy zvyčajne striedavé, niekedy v prízemnej ružici, 

jednoduché, často perovito delené alebo zložené; celistvookrajové až pílkaté, 

prílistky sú prítomné, ale môžu aj chýbať. Súkvetia strapcovité, niekedy reduko-

vané na jeden kvet. Kvety zvyčajne obojpohlavné, pravidelné (krížaté – 2 osi 

súmernosti), takmer vždy im chýba podporný listeň; kvetné lôžko pretiahnuté 

(stopkovité), nesúce na vrchole piestik, teda vytvárajúce tzv. gynofor. Kališné 

lístky 4, voľné, korunné lupienky 4, voľné, často vytvárajúce kríž, estivácia zvi-

nutá alebo škridlicovitá. Tyčiniek spravidla 6, z toho 4 vnútorné dlhšie a 2 von-

kajšie kratšie (tyčinky tetradynamické). Peľové zrnká trikolporátne alebo trikol-
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pátne. Plodolisty 2, zrastajú do vrchného semenníka, s parietálnou placentáciou. 

Semenník býva rozdelený na dve puzdrá druhotnou priehradkou bez cievnych 

zväzkov, ktorá spája placenty. Priehradka nie je vytvorená stenami plodolistov. 

Vajíčka 1 až mnoho na každej placente, priečne alebo obrátené. Zvyčajne sú 

v kvete prítomné nektárové disky alebo žliazky. Plodom je šešuľa, šešuľka, 

struk alebo nažka. Semená často lemované, niekedy s osemením, ktoré po na-

vlhčení slizovatie. Endosperm v semenách chýba alebo je nepatrný. 

Kvetný vzorec:   K 4  C 4  A 4+2  G (2) 

 

Obr. 75. Brassicaceae. 
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Rozšírenie: Rozšírené kozmopoliticky, hlavne v miernom podnebnom pásme, 

s centrami v Stredozemí, v juhozápadnej a v Strednej Ázii. 

Rody/druhy: 410/4100. 

Pôvodnú kapustu (Brassica oleracea – kapusta obyčajná) zbierali na pobre-

žiach severnej Európy už pred 8 000 rokmi. Divorastúca Brassica oleracea ra-

stie aj dnes na skalných útesoch pobrežia Atlantického oceánu v západnej Euró-

pe. Na stanovištiach ju často obmýva morská voda a prítomnosť solí jej sťažuje 

možnosť čerpať vodu z pôdy, preto musí v sebe vodu udržať. Uskladňuje ju 

v zhrubnutých stonkách a v zmnožených listoch. Listy má pokryté kutikulou 

a voskovitou vrstvičkou. Z pestovaných rastlín sú významné skupiny kultivarov 

Brassica oleracea ‘capitata’ – hlávková kapusta, Brassica oleracea ‘sabauda’ – 

hlávkový kel, Brassica oleracea ‘gemmifera’ – ružičkový kel,  Brassica 

oleracea  ‘gongylodes’ – kaleráb, Brassica oleracea ‘botrytis’ – karfiol, ďalej 

kultivary kapusty repkovej: Brassica napus ‘napus’ – repka olejka, jej semená 

majú až 40% repkového oleja, pestuje sa vo veľkom na poliach. Brassica rapa 

‘pekinensis’ – pekinská kapusta (kapusta poľná pekinská) je vítanou zeleninou 

do šalátov. ● Sinapis arvensis – horčica obyčajná, sýtožltokvetá bylina je 

burinou, oproti pestovanej Sinapis alba – horčici bielej, ktorá sa používa na 

výrobu potravinárskeho korenia, stolnej horčice (vyrába sa z kaše získanej 

rozomletím semien zozbieraných tesne pred dozretím a pridaním octu, muštu, 

múky, soli a rôznych prísad korenia). ● Z divorastúcich druhov spomeňme: 

Cardaria draba – vesnovka obyčajná, je pomerne hojná na rumoviskách a na 

poliach ako problematická burina, spozná sa dobre podľa charakteristických 

srdcovitých šešuliek. ● Podobne burinou je Thlaspi arvense – peniažtek roľný 

s bohatým strapcom bielych kvietkov, ktoré sú po odkvitnutí nahradené plo-

chými, široko krídlatými šešuľkami („peniažky“). Capsella bursa-pastoris – 

kapsička pastierska je kozmopoliticky rozšírenou burinou, jej šešuľky sú spra-

vidla trojuholníkovité. ● Alyssum montanum – tarica horská patrí medzi ozdob-

né jarné žlto kvitnúce druhy, vyskytujúce sa na slnečných kamenistých stráňach, 

často na vápenci, ale aj na mierne kyslých podkladoch. ● Alliaria petiolata – 

cesnačka lekárska sa na jar prezradí charakteristickým cesnakovým zápachom, 

vyžaduje miesta s vysokou vzdušnou vlhkosťou. ● Arabidopsis thaliana – aráb-

kovka Thalova je častou, ale nevýznamnou burinou na poliach, preslávila sa ako 

modelový objekt rôznych genetických štúdií. ● Cardamine bulbifera (=Denta-

ria bulbifera) – žerušnica cibuľkonosná má fialové kvety a je charakteristická 

prítomnosťou rozmnožovacích pacibuliek v pazuchách listov. Cardamine pra-

tensis – žerušnica lúčna sa objavuje skoro na jar na vlhkejších lúkach, korunné 

lupienky má biele alebo ružové, často s tmavšími fialovými žilkami. ● Barbarea 

vulgaris – barborka obyčajná má kvety sýto žlté, kvitne na jar. Veľmi dobre 

známou rastlinou z čeľade kapustovité je ● Armoracia rusticana – chren 

dedinský, bežne pestovaný a splaňujúci druh. Pestuje sa pre dužinatý koreň, 

ktorý sa používa ako korenina pre svoju pálivú chuť a priaznivé účinky na trá-
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venie. Obsahuje glukozinoláty, predovšetkým sinigrin, z ktorého sa pôsobením 

myrozinázy uvoľňuje allylizothiokyanát, ktorý je pôvodcom štipľavej chuti 

a pachu chrenu. Pravdepodobne ho ako prvé pestovali rôzne slovanské národy 

od začiatku stredoveku (i keď doklady o pestovaní sú až z 12. storočia) a využí-

vali ho ako liečivú rastlinu na problémy pri trávení a pre jeho silné antibakte-

riálne účinky. Neskôr pestovanie chrenu prevzali aj iné národy. 

 

Malvales 

Malvales sú zjavne monofyletické, morfologické synapomorfie sa týkajú viace-

rých znakov, napr. špeciálneho typu floému, prítomnosti hviezdicovitých trichó-

mov, sekrečných buniek, ktoré produkujú slizy, zrastených kališných lístkov 

atď. Monofyletickosť podporujú aj rbcL a atpB sekvencie. Do radu patrí 

9 čeľadí a približne 3 500 druhov. Jadrom radu je čeľaď Malvaceae, ktorá býva 

tradične rozdeľovaná na štyri čeľade: Malvaceae s. str. – slezovité, Tiliaceae – 

lipovité, Sterculiaceae – lajnovcovité a Bombacaceae – bombaxovité. Ukázalo 

sa však, že tieto čeľade nie sú monofyletické, ale ako celok Malvaceae s. l. je 

monofyletická. 

Malvaceae JUSS. – slezovité 

Stromy, kry, liany alebo byliny, často s prítomnosťou kanálikov so slizom. Bý-

vajú odené mnohobunkovými, hviezdicovitými alebo žliazkatými trichómami. 

Listy zvyčajne striedavé, jednoduché, často dlaňovito delené alebo dlaňovito 

zložené, celistvookrajové až pílkovité, s dlaňovitou žilnatinou, majú prílistky. 

Súkvetia vrcholíkovité, vzácnejšie strapcovité, niekedy redukované na jeden 

kvet, často s väčším počtom listeňov. Kvety obojpohlavné alebo jednopohlavné, 

zvyčajne pravidelné, často s kalíškom prílistkového pôvodu. Kališných lístkov 

5, sú spravidla zrastené, s chlopňovitou estiváciou. Korunných lupienkov 5, 

voľných, s estiváciou škridlicovitou, zvinutou alebo chlopňovitou, niekedy 

môžu korunné lupienky chýbať. Tyčiniek 5 až mnoho, často sú zrastené a vytvá-

rajú rúrku (monadelfické tyčinky) okolo piestika. Peľové zrnká zvyčajne 

trikolporátne, triporátne až multiporátne. Semenník vrchný, vzniká zrastením 2 

až mnohých plodolistov (niekedy sú plodolisty zrastené len na báze), pla-

centácia axilárna. Nektáriá vytvárajú mnohobunkové žliazkaté trichómy na 

kališných lístkoch, prípadne aj na korunných lupienkoch. Plodom je tobolka, 

schizokarpium, oriešok, plodstvo mechúrikov, kôstkovica alebo bobuľa. Seme-

ná sú s endospermom, niekedy s trichómami alebo mäskom. 

Kvetný vzorec:   K (5)  C 5 alebo 0  A (5-)  G (2-) 



 156 

 

Obr. 76. Malvaceae: Tilia cordata. 

Rozšírenie: Vyskytujú sa v tropickom až miernom pásme. 

Rody/druhy: 200/2500. 

 
Z Malvaceae s. str. sem patrí Malva sylvestris – slez lesný, trváca rastlina 

s kvetným vzorcom K (5)  C 5  A ()  G () s ružovými kvetmi. ● Najväčším 

rodom čeľade je tropický rod Hibiscus – ibištek (300 druhov), najznámejším 

druhom je ľudovo nazývaná „čínska ruža”, Hibiscus rosa-chinensis – ibištek 

čínsky. ● Z hospodársky významných rodov sem patrí Gossypium – bavlník, 

ktorého rôzne druhy poskytujú semená s osemením, na ktorom sa nachádzajú 

jednobunkové, 2–5 cm dlhé trichómy, ktoré sa oddeľujú od semien a spra-

covávajú ako textilná surovina. ● Do niekdajšej čeľade Tiliaceae patria z rastlín 

mierneho pásma lipy: Tilia platyphyllos – lipa veľkolistá s kvetným vzorcom 

K 5 C 5 A  G (5), sa často vysádza v parkoch aj v lesoch, listy má na rube 

páperisté s chumáčikmi bielych chlpov pri rozkonárení žiliek. Ďalší druh Tilia 

cordata – lipa malolistá je zložkou listnatých a zmiešaných sutinových lesov, 

často sa vysádza (symbolický strom), listy má holé, len s chumáčikmi hrdza-

vých chlpov pri rozkonárení žiliek na rube listov. Pre vysokú tvorbu nektáru 

v kvetoch ich hojne navštevujú včely a kvet lipy sa oddávna zbiera pre liečivé 
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účinky. Zápar zo suchého lipového kvetu účinkuje predovšetkým potopudne, 

znižuje teplotu a účinkuje tiež diureticky, vhodný je pri chrípkach, angínach 

a podobne. 

Do pôvodnej čeľade Sterculiaceae patria druhy rodu Cola: Cola nitida – kola lesklá a 

Cola acuminata – kola končistá, poskytujú surovinu pre výrobu kolového extraktu (využíva 

sa pri výrobe Coca-Coly a Pepsi-Coly). ● Najznámejšou rastlinou z tejto skupiny je Theo-

broma cacao – kakaovník, stará kultúrna rastlina, už pred vyše 2 000 rokmi ju pestovali 

obyvatelia strednej Ameriky pre semená, z ktorých vyrábali špeciálny nápoj a placky (za 

100 kakaových bôbov bolo možné kúpiť otroka). Do Európy priviezli kakaovník v 16. sto-

ročí Španieli a v Španielsku bola aj prvýkrát vyrobená čokoláda. Theobroma cacao je 

typický predstaviteľ flóry tropickej ekvatoriálnej klímy od nížin po 200–300 m n. m. Je to 

stálozelený strom s hrubým kmeňom. Zaujímavá je kauliflória (kvety vyrastajú na kmeni). 

Plod je 30 cm vysoká tobolka, vo vnútri sa nachádza 20-40 semien, nazývaných kakaové 

bôby. Tiež je zaujímavé, že na približne každých 500 kvetov pripadne len 1 plod. Plody sa 

po zbere fermentujú, na 1 kg kakaových bôbov treba semená z 15–30 toboliek. Hlavní pro-

ducenti kakaových bôbov sú Pobrežie Slonoviny, Brazília, Ghana, Nigéria a Kamerun. ● 

Poslednou skupinou sú Bombacaceae, pôvodné v trópoch: známym je hlavne nápadný koša-

tý strom Adansonia digitata – baobab dlaňovitý zo stepí strednej Afriky s nízkym kmeňom, 

dosahujúcim hrúbku až 9 m v priemere. 

 

 

Sapindales 

Sapindales sú jasne monofyletickou skupinou, synapomorfiami sú perovito zlo-

žené listy a kvety s dobre vyvinutými nektárotvornými diskami. Zvyčajne sú to 

dreviny so 4– alebo 5– početnými kvetmi. Monofyletickosť silne podporujú aj 

analýzy, založené na rbcL a atpB sekvenciách. Rad pozostáva z 9 čeľadí a okolo 

5 800 druhov. Druhy z čeľade Sapindaceae boli často v minulosti zaraďované 

do samostatných čeľadí (napr. Acer – Aceraceae, Aesculus – Hippocastana-

ceae). 

Rutaceae JUSS. – rutovité 

Zvyčajne stromy a kry, často obsahujú triterpenoidy, alkaloidy a fenolické látky, 

ďalej v lyzigénnych intercelulárach obsahujú aromatické éterické oleje. Listy 

majú spravidla striedavé, perovito zložené alebo redukované (3– alebo 1–lístko-

vité), bez prílistkov. Kvety vo vrcholíkovitých súkvetiach, obojpohlavné alebo 

aj jednopohlavné, vo vnútri s diskovitým intrastaminálnym nektáriom (t. j. 

nachádzajúcim sa medzi tyčinkami a piestikom), so 4–5 kališnými lístkami a  

4–5 korunnými lupienkami. Tyčinky sú v dvojnásobnom počte, t. j. 8–10, 

niekedy mnoho. Peľové zrnká 3–6–kolporátne. Semenník je vrchný, synkarpný, 
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vznikol zrastením 4–5 plodolistov (v rode Citrus je plodolistov 10–15), niekedy 

sú plodolisty zrastené len čnelkou, placentácia je axilárna. Plodom môže byť 

bobuľa, kôstkovica, tobolka, nažka aj mechúriky. Semená môžu byť s endo-

spermom aj bez neho. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  C 4-5  A 8-  G (4-) 

Rozšírenie: Vyskytujú sa v tropických a teplých oblastiach mierneho pásma, 

zvlášť v južnej Afrike a v Austrálii. 

Rody/druhy: 155/930. 

Najznámejším rodom je rod Citrus – citrónovník, vytvárajúci bobule zvlášt-

nej stavby, tzv. hesperídium. Rozlišujeme na ňom: vonkajšie oplodie, ktoré je 

sfarbené žlto až oranžovo a má početné lyzigénne interceluláry s voňavým 

éterickým olejom, nazýva sa flavedo. Pod ním je albedo (stredné oplodie), ried-

ke biele parenchymatické pletivo a ďalej dužina, pulpa (vnútorné oplodie) so 

semenami, jednotlivé plátky predstavujú plodolisty na povrchu s s blanitými 

priehradkami. Vo vnútri celého plodu sa ešte nachádza stredná dutina vyplnená 

parenchýmom. Rod Citrus je taxonomicky pomerne zložitý, spomenieme u nás 

najčastejšie predávané druhy: Citrus limon – citrónovník pravý (citrónovník) – 

nie je známy jeho pôvod, snáď pochádza z Indie, Citrus sinensis – citrónovník 

pomarančový (pomarančovník) je pôvodný v Číne, od 16. storočia sa pestuje 

v Portugalsku a neskôr v ďalších subtropických oblastiach Európy, Citrus 

reticulata – citrónovník mandarínkový (mandarínkovník) a Citrus paradisi – 

citrónovník rajský (grapefruitovník). Plody citrusov sú šťavnaté, osviežujúce, 

s vysokým obsahom vitamínu C, ale aj ďalších vitamínov; z minerálnych látok 

majú v plodoch najvyšší obsah draslík a vápnik. 

 

Sapindaceae JUSS. (incl. Aceraceae, Hippocastanaceae) – mydlovníkovité 

(vrátane javorovitých, pagaštanovitých) 

Stromy, kry alebo liany so striedavými alebo protistojnými listami, často perovi-

to alebo dlaňovito zloženými, bez prílistkov aj s prílistkami. Súkvetia vrcholíko-

vité. Kvety zvyčajne jednopohlavné (rastliny jednodomé, viac-menej dvojdomé 

alebo polygamické), pravidelné až súmerné, vo vnútri s diskovitým extrastami-

nálnym nektáriom (t. j. nachádzajúcim sa medzi korunou a tyčinkami). Kališ-

ných lístkov 4–5, korunných lupienkov 4–5, niekedy chýbajú, zvyčajne s viac-

menej bazálnymi príveskami na vonkajšej strane. Tyčiniek zvyčajne 8 alebo 

menej. Peľové zrnká spravidla trikolporátne. Vrchný semenník vzniká zrastom 

2 až 3 plodolistov, je synkarpný s axilárnou placentáciou. Plody sú tobolky, 

krídlaté nažky, prípadne bobule, semená sú bez endospermu. 
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Kvetný vzorec:  alebo   K 4-5  C 4-5  A 4-8  G (2-3) 

Rozšírenie: Prevažne v trópoch a subtrópoch, niekoľko rodov aj v miernom 

pásme. 

Rody/druhy: 147/2215. 

Dobre známou rastlinou z tejto čeľade je Aesculus hippocastanum – pagaš-

tan konský, ktorý sa začal hojne pestovať v 17. storočí ako ozdobný strom 

záhrad, parkov a alejí, kvety má súmerné spravidla so 7 tyčinkami. Piestik je 

z troch plodolistov, v každom plodoliste sú 2 vajíčka, ale do semena sa vyvinie 

spravidla len jedno vajíčko, takže plodom je tobolka s jedným semenom s lesk-

lým hnedým osemením a ježatým oplodím. Semená sa používajú hlavne vo 

farmaceutickom priemysle pre vysoký obsah flavonoidov a saponínu escínu. ● 

Ďalší rod Acer – javor je u nás zastúpený viacerými druhmi. Kvety javorov 

bývajú obojpohlavné, ale funkčne jednopohlavné, na funkčne samčích sú 

zakrpatené piestiky, na funkčne samičích sa neotvárajú tyčinky. Acer pseudo-

platanus – javor horský s kvetným vzorcom K 5  C 5  A 8  G (2) a plodom 

krídlatou dvojnažkou je typickou zložkou horských lesov. Podobne Acer 

platanoides – javor mliečny, má plody krídlaté dvojnažky, jeho mladé listové 

stopky pri poranení ronia biely latex, je zložkou zmiešaných, najmä sutinových 

lesov a často sa pestuje. ● Na Slovensku sa hojne pestuje hlavne v mestách aj 

severoamerický Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý s 3–7–početnými 

perovito zloženými listami. 

 

Asteridová vetva (=Sympetalae) 

Táto veľká skupina zahŕňajúca asi jednu tretinu (4700 rodov, 80 000 druhov) 

všetkých krytosemenných rastlín je pravdepodobne monofyletická na základe 

dôkazov z rbcL, atpB, ndhF, matK a 18S rDNA sekvencií a na základe vajíčok 

len s jedným obalom (integumentom). Väčšina členov tejto vetvy má tenui-

nucelátne vajíčka (t. j. s nucelom zakrpateným, v dobe vývoja zárodočného 

mieška už resorbovaným na tenkú vrstvu obaľujúcu zárodočný miešok). Po 

fytochemickej stránke sa v skupine často vyskytujú iridoidy, ktoré nie sú známe 

v žiadnej inej skupine rastlín, podobne asteridy zahŕňajú všetky druhy produku-

júce tropánové alkaloidy. 

Väčšina príslušníkov asteridovej vetvy sú byliny. Niekoľkí zástupcovia sú 

dreviny, ale medzi asteridami je bylinný habitus častejší ako medzi rosidami. 

Tradične bola väčšina členov tejto skupiny známa ako Sympetalae, čo je názov 

odvodený od sympetálnej, teda zrastenolupienkovej koruny. Oproti tradičným 

Sympetalae boli niektoré skupiny z asteridovej vetvy vyňaté a opačne, boli sem 
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zahrnuté aj niektoré skupiny s voľnými korunnými lupienkami. Najvýznam-

nejšiu výnimku tvorí voľnolupienkový rad Apiales, kde však ontogenetické 

štúdie ukázali, že vývin lupienkov je podobný ako pri ostatných asteridách (t. j. 

vyvíjajú sa z kruhovitého primordia ako keby koruna mala byť zrastená, ale 

v neskoršom vývine sa tento kruh rozdelí na jednotlivé lupienky). Voľné ko-

runné lupienky sú teda v Apiales sekundárne odvodené z pôvodne zrastených 

lupienkov. Ďalšie skupiny rastlín s voľnými korunnými lupienkami sú medzi 

fylogeneticky bazálnymi čeľaďami asteríd (napr. čeľaď Cornaceae). A teda, 

hoci sympetálne koruny necharakterizujú celú skupinu asteríd, tento znak sa 

musel objaviť vo veľmi ranom štádiu evolúcie tejto skupiny. 

Cornales sú pravdepodobne sesterskou skupinou zvyšku tejto vetvy. Ostat-

né čeľade patria do dvoch vetiev: radu Ericales (na základe DNA sekvencií) 

a jadrových asteríd (na základe znakov: počet tyčiniek sa rovná počtu korun-

ných lupienkov, nitky tyčiniek prirastajú ku korune, koruna zvyčajne sympetál-

na, DNA sekvencie). Treba si všimnúť však aj to, že spravidla sympetálna 

koruna a tyčinky prirastené ku korune sú aj znakom viacerých členov Ericales. 

Jadrové asteridy zahŕňajú dve hlavné vetvy: Lamiidy (Pravé asteridy I: 

Garryales, Gentianales, Lamiales a Solanales) a Campanulidy (Pravé asteri-

dy II: Aquifoliales, Apiales, Dipsacales a Asterales). 

 

 

Cornales 

Cornales je pomerne malý monofyletický rad, pravdepodobne predstavuje sesterskú skupinu 

ostatných členov asteridovej vetvy. Pozostáva zo 6–7 čeľadí a asi 650 druhov. Medzi čeľade 

radu patrí aj čeľaď Cornaceae DUMORT. – drieňovité. Sú to dreviny s listami väčšinou 

protistojnými, spravidla celistvookrajovými. Kvety vo vrcholíkovom súkvetí, s kalichom 

a korunou, najčastejšie 4–, niekedy 5–početné, tyčiniek 4–10, peľové zrnká zvyčajne 

trikolporátne, s apertúrou so stenčeninou tvaru písmena H. Semenník spodný, vzniká 

zrastením 2–3 plodolistov, v každom puzdre semenníka je 1 vajíčko. Plodom je kôstkovica 

s 1 až niekoľkými semenami. Cornaceae sú rozšírené predovšetkým v severnom miernom 

pásme. ● Prevažne juhoeurópsky druh Cornus mas – drieň obyčajný kvitne na jar pred 

rozvinutím listov stopkatými žltými kvetmi nakopenými v súkvetí, kôstkovičky (drienky) sa 

často používajú na zaváranie ako kompóty a džemy, príp. sa z nich pripravuje alkoholický 

nápoj drienkovica. ● Pomerne bežným krom je Swida sanguinea – svíb krvavý, charakte-

ristický hlavne v zime dlhými intenzívne lesklo červenými konármi. 

Ericales 

Monofyletickosť Ericales je silne podporovaná na základe 18S rDNA, rbcL 

a atpB sekvencií. Morfologicky sú pomerne ťažko charakterizovateľné. Členo-
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via radu Ericales sa zvyčajne odlišujú od ostatných jadrových asteríd kvetmi, 

ktoré majú tyčiniek dvakrát viac ako korunných lupienkov alebo majú tyčiniek 

mnoho (oproti jadrovým asteridám, ktoré majú tyčinky v rovnakom alebo 

menšom počte než je počet korunných lupienkov). Aj tu je však výnimka – 

čeľaď Primulaceae z Ericales má redukovaný počet tyčiniek, ale občas je prí-

tomný ešte druhý kruh staminódií. Ericales zahŕňajú 23 čeľadí a asi 9 500 

druhov. 

Primulaceae VENTENAT – prvosienkovité 

 

Obr. 77. Primulaceae: Primula veris. 

Byliny, niekedy polokry, často obsahujúce triterpenoidné saponíny a taníny. 

Listy striedavé, protistojné alebo praslenovité, často vytvárajúce prízemnú ruži-

cu listov. Sú jednoduché, celistvookrajové až pílkovité, niekedy laločnaté, 

s perovitou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetia zvyčajne strapcovité; kvety oboj-

pohlavné, spravidla pravidelné, niekedy heterostylické. Kališné lístky v počte 5, 
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zrastené. Korunné lupienky tiež v počte 5, zrastené. Tyčiniek 5, stoja oproti 

korunným cípom, nitky tyčiniek prirastajú ku korune, (zriedka je vytvorený 

kruh staminódií stojacich oproti kališným lístkom – Soldanella), peľové zrnká 

trikolporátne alebo 5–8–zonokolpátne. Semenník vrchný, zriedka polospodný, 

vzniká zrastením 5 plodolistov, je lyzikarpný s centrálnou placentáciou. Vajíčok 

spravidla mnoho. Plod tobolka, semená s endospermom, niekedy s mäskom. 

Kvetný vzorec:   K (5)  [C (5)  A 5]  G (5) 

Rozšírenie: Prevažne mierne až arktické pásmo severnej pologule. 

Rody/druhy: 20/1000. 

Z našich bežnejších druhov sú si veľmi podobné dva druhy prvosienok. 

Skoro na jar rozkvitajú mnohé lúky a háje druhom Primula veris – prvosienka 

jarná, ktorá má kalich nafúknutý, korunu žĺtkovožltú, často s oranžovou škvr-

nou. Oproti tomu Primula elatior – prvosienka vyššia, má kalich ku korunnej 

rúrke pritlačený, kvety sírovožlté, vyskytuje sa aj vo vyšších polohách. ● 

Ozdobou horských lesov, bučín a klimaxových smrečín bývajú rôzne druhy 

rodu Soldanella – soldanelka, s okrúhlo obličkovitými listami, medzi ktorými sa 

nachádza stvol s modrofialovými kvetmi, napr. Soldanella carpatica – soldanel-

ka karpatská. ● Menej typický habitus, plazivú stonku s listami a jednotlivými 

žltými kvetmi v pazuchách listov má Lysimachia nummularia – čerkáč peniažte-

kovitý. 

Ericaceae JUSS. – vresovcovité 

Stromy, kry, liany, niekedy epifytické, vzácnejšie mykoparazitické rastliny bez 

chlorofylu (Monotropa – hniliak). Listy striedavé, niekedy protistojné alebo 

praslenovité, jednoduché, celistvookrajové až pílkovité, niekedy podvinuté, 

s perovitou, viac–menej rovnobežnou alebo dlaňovitou žilnatinou, bez prí-

listkov. Súkvetia rôzneho typu. Kvety zvyčajne obojpohlavné, vzácne jedno-

pohlavné (potom rastliny zväčša dvojdomé), pravidelné alebo je naznačená sú-

mernosť, spravidla viac–menej previsnuté. Kališné lístky 4 alebo 5, voľné alebo 

na báze zrastené. Korunné lupienky 4 alebo 5, zrastené, často do rúrkovitej 

alebo krčiažkovitej koruny, niekedy koruna zvonkovitá, výnimočne voľné 

korunné lupienky (to je potom prípad reverzie). Tyčiniek 8–10, ich nitky sú 

voľné alebo prirastené ku korune, niekedy s rožkatými výrastkami, podobne 

peľnice môžu mať prívesky. Peľové zrnká v tetrádach, spravidla trikolporátne. 

Semenník vrchný až spodný, synkarpný, vzniká spravidla zrastením 5 plodo-

listov, s axilárnou alebo parietálnou placentáciou. Na báze alebo vrchole semen-

níka sú často prítomné nektárotvorné pletivá. Plodom je tobolka, bobuľa alebo 

kôstkovica, semená majú endosperm. 

Kvetný vzorec:  alebo   K 4-5  [C (4-5)  A 8-10]  G (5) 
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Rozšírenie: Kozmopoliticky, zvlášť v tropických horách, v južnej Afrike, na 

východe Severnej Ameriky  a vo východnej Ázii, často na kyslých pôdach. 

Rody/druhy: 130/2700. 

Tu uvedená charakteristika (monofyletickej) čeľade Ericaceae vychádza z morfologic-

kých a molekulárnych kladistických analýz,  je pomerne široká a zahŕňa 6 tradične rozlišo-

vaných čeľadí (Ericaceae s. str., Empetraceae, Epacridaceae, Monotropaceae, Pyrolaceae 

a Vacciniaceae). Pokiaľ ich hodnotíme jednotlivo, vedie to k parafyletickosti Ericaceae 

s. str. 

Po celej Európe, v nížinách aj v horách, na veľmi chudobných pôdach, 

štrkoviskách, na kyslom humuse a rašelinách vytvára často súvislé porasty 

Calluna vulgaris – vres obyčajný, 20–50 cm vysoký kríček s listami v tvare 

krátkych ihličiek, s ružovými drobnými kvetmi. ● Rod Rhododendron – rodo-

dendron zahŕňa prevažne vysokohorské druhy, rozšírené hlavne v Himalájach; 

v Alpách rastie na vápencoch a dolomitoch Rhododendron hirsutum – 

rododendron chlpatý, na nevápenatých horninách Rhododendron ferrugineum – 

rododendron hrdzavý. Rôzne druhy rodu sa často pestujú ako dekoratívne 

dreviny. ● Oproti vrchnému semenníku uvedených rodov majú spodný semen-

ník dobre známe rastliny s plodmi bobuľami: lesklo červené bobule, ktoré sa 

vyvíjajú z ružových kvetov má vždyzelený krík Vaccinium vitis-idaea – brusni-

ca obyčajná; modročierno oinovatené bobule má Vaccinium myrtillus – brusnica 

čučoriedková (čučoriedka). 

 

Z ďalších čeľadí radu spomenieme aspoň čeľaď Theaceae D. DON – čajovníkovité, dreviny 

s jednoduchými, striedavými, často trvácimi listami, obojpohlavnými, päťpočetnými kvetmi, 

s početnými tyčinkami, vrchným semenníkom zrasteným z 3–5 plodolistov. Plodom je 

tobolka. Najznámejším zástupcom čeľade je Camellia (Thea) chinensis – čajovník čínsky, 

ktorý sa pestoval v Číne prinajmenšom od 4. storočia nášho letopočtu, neskôr, v 9. storočí sa 

pestovanie čajovníka dostalo do Japonska. Od 19. storočia sa čajovník pestuje na Jáve, 

Sumatre, Srí Lanke a postupne v ďalších krajinách. V Európe je čaj, pripravovaný z listov 

čajovníka, známy asi od roku 1600. Čajovník sa pestuje na plantážach väčšinou na svahoch 

hôr, kvalita čaju závisí od toho, ktoré listy, prípadne iné časti rastliny sa v čaji nachádzajú. 

Zozbierané listy sa buď sparia alebo mierne pražia a potom vysušia (zelený čaj), alebo sa 

čerstvo natrhané listy nechajú fermentovať až zhnednú, potom sa sušia, až úplne sčernejú 

a stvrdnú (čierny čaj). 

 

Čeľaď Sarraceniaceae DUMORT. – saracéniovité je charakteristická podobnými morfolo-

gickými adaptáciami ako čeľaď Nepenthaceae (rad Polygonales), je prispôsobená hmyzo-

žravosti, ale ak Nepenthaceae sú ázijskou čeľaďou, tak Sarraceniaceae sú nezávislou 

vývojovou vetvou rozšírenou v Severnej Amerike a na severe Južnej Ameriky, zahŕňajúcou 

3 rody a 15 druhov. 
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JADROVÉ ASTERIDY 

Jadrové asteridy (Lamiidy a Campanulidy) zahŕňajú druhy s tyčinkami priraste-

nými ku korune, tyčiniek je rovnaký počet alebo menej ako počet zrastených 

korunných lupienkov, semenník je zrastený zvyčajne z dvoch plodolistov. 

Monofyletickosť skupiny podporujú aj molekulárne dáta. 

LAMIIDY (PRAVÉ ASTERIDY I) 

Garryales 

Malý rad, pozostávajúci z dvoch čeľadí prevažne vždyzelených stromov alebo krov, pochá-

dzajúcich z Ameriky alebo z Ázie. U nás sa občas pestuje napr. Aucuba japonica – aukuba 

japonská z východnej Ázie (čeľaď Garryaceae). 

Solanales 

Monofyletickosť radu je podporovaná charakteristickými pravidelnými, sympe-

tálnymi kvetmi so zriasenou estiváciou. Členovia tejto skupiny majú striedavé, 

jednoduché listy bez prílistkov a kvety, v ktorých počet tyčiniek sa rovná počtu 

korunných lupienkov. Rad je bezpochyby členom asteridovej vetvy, čo dokazu-

je tenuinucelátne vajíčko s 1 obalom, a zároveň členom vetvy jadrových asteríd 

vďaka sympetálnym kvetom s tyčinkami prirastenými ku korune a dvom zraste-

ným plodolistom. Rad pozostáva zo 6 čeľadí a asi 7 400 druhov. Postavenie 

čeľade Boraginaceae však zatiaľ nie je celkom jasné, napriek podrobným štú-

diám viac ako šiestich génov. 

Solanaceae JUSS. – ľuľkovité 

Byliny, kry aj stromy, s prítomnosťou rôznych alkaloidov (nikotín, solanín, to-

matín, hyoscyamín, atropín, skopolamín a ďalšie). Trváce byliny, vytvárajúce 

niekedy podzemkové hľuzy. Stonka s bikolaterálnymi cievnymi zväzkami. Listy 

striedavé, jednoduché, niekedy delené až perovito zložené, celistvookrajové až 

pílkovité, bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, niekedy redukované na jeden 

kvet. Kvety obojpohlavné, pravidelné. Kališných lístkov je 5, sú zrastené, nie-

kedy sa za plodu zväčšujú. Korunných lupienkov 5, zrastených do rúrkovitej, 

lievikovitej až zvonkovitej koruny. Tyčinky spravidla v počte 5, nitky tyčiniek 

prirastajú ku korune, peľové zrnká 3–5–porátne alebo kolporátne. Semenník je 

vrchný, vzniká zrastením 2 plodolistov, priehradka v semenníku je orientovaná 

mierne šikmo voči mediáne kvetu (teda voči rovine súmernosti kvetu, ktorá 
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prechádza aj stredom stonky). Placentácia axilárna, v semenníku sú 2 puzdrá, 

v každom sa nachádza veľa vajíčok, výnimočne sú redukované na jedno. 

Plodom je spravidla bobuľa alebo tobolka, semená s endospermom. 

Kvetný vzorec:   K (5)  [C (5)  A 5]  G (2) 

Rozšírenie: V mnohých oblastiach sveta, najväčšiu diverzitu dosahujú v tró-

poch Južnej Ameriky.  

Rody/druhy: 140/2900. 

 

 

Obr. 78. Solanaceae: Solanum tuberosum. 

Rod Solanum – ľuľok predstavuje najpočetnejší rod čeľade s 1400 druhmi. 

Hospodársky najvýznamnejším zástupcom rodu je Solanum tuberosum – ľuľok 

zemiakový (zemiak), pochádza z Južnej Ameriky, od polovice 16. storočia sa 

cez Španielsko, Írsko a Anglicko dostal do celej Európy, kde je bežne pestova-

nou rastlinou od konca 18. storočia. Známych je vyše tisíc odrôd, ktoré sa 

pestujú pre podzemkové hľuzy (zemiaky). Hľuzové púčiky obsahujú jedovatý 

alkaloid solanín. Bežnou burinou polí, záhrad a rumovísk v tepleších oblastiach 

je Solanum nigrum – ľuľok čierny s bielymi kvetmi a čiernymi, lesklými, malý-
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mi bobuľami. ● Atropa bella-dona – ľuľkovec zlomocný, je prudko jedovatá, 

starodávna liečivá rastlina, využívaná v ľudovom liečiteľstve aj vo farmaceutic-

kom priemysle. Obsahuje smrteľne jedovaté alkaloidy hyoscyamín, skopolamín, 

atropín atď. Obsahové látky postihujú najmä nervovú sústavu, vyvolávajú pocit 

sucha v ústach, poruchy videnia, zrýchlený pulz, znižujú krvný tlak. Známe sú 

prípady otráv detí pri zbere lesných plodov. V stredoveku ženy používali kvap-

ky z ľuľkovca na rozšírenie zreničiek, čo sa považovalo za jeden zo znakov 

ženskej krásy. ● Hyoscyamus niger – blen čierny, jedovatá rastlina, je nebezpeč-

ný v kultúre maku, lebo jeho semená sa ťažko odstraňujú zo zmesi semien tých-

to druhov. Jeho kvety majú veľkú žltkastú korunu, fialovo žilkovanú. ● Obľúbe-

nou zeleninou je Lycopersicon esculentum – rajčiak jedlý (paradajka) s históriou 

podobnou zemiaku, i keď spočiatku sa pestoval predovšetkým ako ozdobná rast-

lina. ● Zvláštny typ plodu, tzv. vysýchavú dutú bobuľu má Capsicum annuum – 

paprika ročná. Do Európy ju priniesla Kolumbova výprava ako indiánske 

korenie. V súčasnosti sa buď konzumuje čerstvé oplodie alebo sa silne pálivé 

odrody sušia, prípadne aj melú a používajú ako korenie. ● Nicotiana tabacum – 

tabak virgínsky sa pestuje na celom svete pre prípravu tabakových výrobkov 

s obsahom prudko jedovatého alkaloidu nikotínu. Ako ozdobná rastlina sa pe-

stuje tiež Physalis alkekengi – machovka čerešňová (machovka židovská 

čerešňa), ktorá má v čase plodu výrazne zväčšené, nápadné oranžové kalichy. 

 

Boraginaceae JUSS. – borákovité 

Byliny alebo dreviny, často obsahujúce alkaloidy. Na stonkách aj listoch je cha-

rakteristická prítomnosť štetín a chlpov, najčastejšie jednobunkových. V bun-

kách pokožky sa mnohokrát nachádzajú cystolity. Listy zvyčajne striedavé, 

jednoduché, celistvookrajové, s perovitou žilnatinou, na báze zbiehavé alebo až 

objímavé, bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, spravidla je to závinok alebo 

dvojzávinok. Kvety zvyčajne obojpohlavné a pravidelné. Kališných lístkov 5, 

voľné až zrastené, niekedy sa kalich po odkvitnutí zväčšuje. Korunných lu-

pienkov 5, zrastených do svietnikovitej, rúrkovitej alebo zvonkovitej koruny. 

V korunnom hrdle sú často vyvinuté výrastky (fornices), ktoré vytvárajú 

pakorunku (tiež môžu byť redukované na štetôčky), striedajú sa s tyčinkami, 

ktorých je 5 a nitkami sú prirastené ku korune. Peľové zrnká trikolporátne alebo 

triporátne až polykolpátne alebo polykolporátne. Semenník je vrchný, vzniká 

zrastením 2 plodolistov, je okrúhly alebo hlboko štvorlaločný, s axilárnou 

placentáciou. Má 4 puzdrá, t. j. každý plodolist sa pri vývine rozdelí na 2 časti, 

oddelené priehradkou. V každom puzdre je 1 vajíčko. Okolo semenníka sa 

zvyčajne nachádza diskovité nektárium. Plodom sú 4 tvrdky alebo 4–semenná 

kôstkovica, oplodie je tvrdé, má rôzne výrastky, háčiky a iné útvary, slúžiace na 

rozširovanie semien (zoochória). Endosperm často chýba. 
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Obr. 79. Boraginaceae: Symphytum officinale. 

Kvetný vzorec:   K 5  [C (5)  A 5]  G (2) 

Rozšírenie: Zástupcovia čeľade rastú hlavne v miernych podnebných pásmach, 

ale zasahujú aj do trópov a subarktických oblastí. 

Rody/druhy: 130/2600. 

Skorou jarnou rastlinou je Pulmonaria officinalis – pľúcnik lekársky, kvitne 

spočiatku červenými, neskôr modravejúcimi kvetmi. Má listy s výraznými bie-

lymi škvrnami. Vyskytuje sa však len na západnom Slovensku, na väčšine 

nášho územia rastie Pulmonaria obscura – pľúcnik tmavý, bez výrazných škvŕn 

na listoch. ● Symphytum officinale – kostihoj lekársky býva mohutná bylina 

charakteristická krídlatou stonkou, korunou ružovo až tmavofialovou, prípadne 

bielou. Je to liečivá rastlina, droga z nej účinkuje priaznivo pri zápaloch kostí, 

zlomeninách, ale aj pri ochoreniach dýchacích ciest. Menší vzrast má druh so žl-

tými kvetmi, Symphytum tuberosum – kostihoj hľuznatý. ● Onosma tornense – 

rumenica turnianska je vzácnym druhom, vyskytujúcim sa pri Turni nad 
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Bodvou. ● Oproti všetkým ostatným druhom čeľade Boraginaceae je Cerinthe 

minor – voskovka menšia úplne holá, sivozelená bylina; všetky jej trichómy sú 

redukované na cystolitové hrbolčeky. Najčastejšie sa vyskytuje na suchých 

lúkach. ● Myosotis sylvatica – nezábudka lesná je zástupcom pomerne roz-

siahleho rodu (100 druhov) so závinkami blankytne modrých väčších alebo 

menších kvetov. Na mokrých lúkach a pri potokoch rastie ďalší druh, Myosotis 

palustris – nezábudka močiarna. ● Bežnou burinou je Echium vulgare – hadinec 

obyčajný. 

 

Do radu Solanales patria ešte ďalšie čeľade, z ktorých si pozornosť zaslúži napr. čeľaď 

Convolvulaceae JUSS. – pupencovité, ktorej zástupcovia sú typickí popínavým habitom, 

v stonke majú  bikolaterálne cievne zväzky. Často vytvárajú článkované mliečnice. Listy 

striedavé, jednoduché. Kvety obojpohlavné, pravidelné, päťpočetné, semenník vrchný, zras-

tá z 2 častí, v každom puzdre semenníka sú 2 vajíčka. Plodom je tobolka alebo 4 tvrdky. Na 

okrajoch ciest, pri plotoch a inde nájdeme Convolvulus arvensis – pupenec roľný. Starou 

stredoamerickou kultúrnou rastlinou je Ipomoea batatas – povojník batátový, ktorý poskytu-

je koreňové hľuzy podobné zemiakom (batáty), v trópoch sú bežnou potravinou. Vzhľadom 

na monofyletickosť čeľade Convolvulaceae sa do nej v súčasnosti zahŕňa aj niekdajšia 

samostatná, i keď príbuzná čeľaď Cuscutaceae – kukučinovité, čo sú nezelené parazitické 

rastliny bez koreňov, s tenkou stonkou, ktorá sa ovíja okolo tela hostiteľa. Sú to v podstate 

parazitickému životu prispôsobené a redukované pupencovité rastliny. 

Gentianales 

Gentianales sú monofyletickou skupinou, monofyletickosť je založená na prí-

tomnosti prílistkov (čo nie je pri asteridách bežný znak), niekedy však veľmi 

redukovaných až chýbajúcich (napr. čeľaď Gentianaceae) a na prítomnosti 

zvláštnych žliazkatých trichómov (koléterov) na vrchnej strane prílistkov alebo 

na báze kvetnej stopky. Tieto trichómy produkujú sliz a pomáhajú chrániť rasto-

vý vrchol. Iné možné synapomorfie môžu byť: prítomnosť bikolatelárnych ciev-

nych zväzkov, protistojné listy, prítomnosť niektorých typov indolových 

alkaloidov, z molekulových znakov rbcL a matK sekvencie a restrikčné miesta 

cpDNA. Gentianales sú zjavným členom asteridovej vetvy, majú tenuinucelátne 

vajíčko s 1 obalom a zároveň sú členom jadrových asteríd, pretože majú sympe-

tálnu korunu a tyčinky prirastené ku korune v počte rovnajúcom sa počtu 

korunných cípov. Rad pozostáva zo 5 čeľadí a asi 14 000 druhov, hlavné čeľade 

sú Gentianaceae, Rubiaceae a Apocynaceae. 

Gentianaceae JUSS. – horcovité 

Byliny až kry a malé stromy, stonky majú často krídlaté a cievne zväzky sú 

bikolaterálne. Spravidla obsahujú iridoidy. Listy zvyčajne protistojné alebo 

krížmo protistojné, jednoduché, celistvookrajové, často viac-menej sediace, 
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s perovitou žilnatinou, prílistky chýbajú, ale kolétery sú často prítomné na báze 

adaxiálnej strany kvetnej stopky. Súkvetia vrcholíkovité, niekedy redukované na 

jeden kvet. Kvety obojpohlavné, pravidelné. Kališné lístky v počte 4 alebo 5, 

zrastené, často s kolétermi na vrchnej strane. Korunné lupienky v počte 4 alebo 

5, vytvárajú rúrkovitú, lievikovitú, zvonkovitú alebo svietnikovitú korunu. 

Tyčinky zvyčajne 4 alebo 5, nitky tyčiniek prirastené ku korune, peľové zrnká 

zvyčajne trikolporátne alebo triporátne. Semenník vrchný, zrastá z 2 plodo-

listov, s parietálnou, vzácnejšie axilárnou placentáciou. Vajíčka spravidla 

početné na každej placente. Plodom je tobolka, semená majú dobre vyvinutý 

endosperm. 

Kvetný vzorec:   K 4-5  [C (4-5)  A 4-5]  G (2) 

Rozšírenie: Po celom zemskom povrchu, najväčšia diverzita čeľade je v mier-

nom a subtropickom pásme a v horách trópov. 

Rody/druhy: 84/970. 

Hlavným a najväčším rodom 

čeľade je rod Gentiana – horec, 

ktorého zástupcovia sú jedno-

ročné aj trváce byliny, vyskytu-

júce sa prevažne vo vysokých 

horách severného mierneho 

pásma. Z našich druhov je naj-

ozdobnejší, ale aj pomerne 

vzácny Gentiana clusii – horec 

Clusiov, ktorý vytvára prízem-

né ružice listov s krátkou byľou 

a jediným tmavomodrým, veľ-

kým (5–7 cm) kvetom. Oproti 

nemu Gentiana asclepiadea – 

horec luskáčovitý na vhodných 

stanovištiach pomerne hojný, 

má po 1–3 kvety v pazuchách 

listeňov. ● Centaurium ery-

thraea – zemežlč menšia je 

liečivá rastlina, ktorá obsahuje 

glykozidické horčiny uvoľňu-

júce vylučovanie žalúdočných 

štiav, urýchľujú trávenie a sú 

súčasťou mnohých priemyselne 

vyrábaných čajovín.  

 

Obr. 80. Gentianaceae: Gentiana 
clusii. 
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Rubiaceae JUSS. – marenovité 

Stromy, kry, liany alebo byliny; 

cievne zväzky nie sú bikolaterálne, 

spravidla obsahujú iridoidy a rôzne 

alkaloidy. Listy protistojné alebo 

v praslenoch, zvyčajne celistvo-

okrajové, s perovitou žilnatinou; so 

zrastenými prílistkami medzi listo-

vými stopkami, niekedy sú prílistky 

podobné listom (a teda vytvárajú 

nepravý praslen), s kolétermi na 

vrchnej strane prílistku. Súkvetia 

vrcholíkovité, niekedy redukované 

na jeden kvet. Kvety zvyčajne 

obojpohlavné a pravidelné, často 

s heterostýliou. Kališné lístky 4–5, 

zrastené, niekedy s kolétermi na 

vrchnej strane. Korunné lupienky 

4 alebo 5, zrastené, vytvárajú rúr-

kovitú alebo lievikovitú korunu, 

často zvonka chlpatú. Tyčinky zvy-

čajne 4 alebo 5, nitky tyčiniek pri-

rastené ku korune, peľové zrnká 

trikolporátne. Semenník spodný, 

vzniká zrastením 2(–5) plodolistov, 

zvyčajne má axilárnu placentáciu. 

Okolo semenníka sa často nachádza nektáriový disk. Plod je tobolka, 

kôstkovica, bobuľa alebo dvojnažka. Semená spravidla majú endosperm. 

Kvetný vzorec:   K (4-5)  [C (4-5)  A 4-5] G  (2) 

Rozšírenie: Kozmopolitické, najväčšiu diverzitu dosahujú v tropických a sub-

tropických oblastiach. 

Rody/druhy: 550/9000. 

Najznámejším druhom čeľade, vyskytujúcim sa na Slovensku je Galium 

aparine – lipkavec obyčajný so 4–početnými kvetmi, veľmi nepríjemná burina 

na poliach a v záhradách, ale i na pustých miestach, so štvorhrannými stonkami 

a s veľmi drsnými, prichytávajúcimi sa listami. Na lúkach, vo svetlých lesoch 

a krovinách nájdeme Galium mollugo – lipkavec mäkký. Skorým jarným dru-

hom s voňavými bielymi kvetmi je Galium odoratum – lipkavec voňavý, ktoré-

ho vňať obsahuje mnoho kumarínov, využíva sa aj ako liečivá rastlina. Vďaka 

žltým kvetom (v rode sú kvety spravidla biele) sa ľahko pozná Galium verum – 

Obr. 81. Rubiaceae: Galium 
mollugo. 



 171 

lipkavec syridlový, rastúci na lúkach, medziach a v priekopách. ● Medzi tro-

pické druhy z tejto čeľade patrí Coffea arabica – kávovník arabský, podieľa sa 

90% na svetovej produkcii kávy. Predpokladá sa, že druh pochádza z horských 

lesov Etiópie. Sú to vždyzelené kry alebo malé stromy s voňavými kvetmi  

 K (5) [C (5) A 5] G  (2). Plodom sú kôstkovice s dvomi kôstkami, v ktorých 

pergamenovité vnútorné oplodie uzatvára tvrdé semeno – kávové zrno. Pôvodne 

sa z plodov pripravoval alkoholický nápoj skvasením dužinatého oplodia. Na 

liečenie sa používal už v 6. storoči v Jemene a v Arábii. V Európe sa pitie kávy 

šírilo búrlivo od konca 17. storočia. Najkvalitnejšia káva je z rastlín pestova-

ných v nadmorskej výške 1200–1800 m. Plody dozrievajú o 7–9 mesiacov po 

odkvitnutí. Ihneď sa musia zbaviť oplodia, čo sa deje buď mokrou cestou – 

proces prebieha v prúde čistej tečúcej vody na ozubených valcoch; alebo suchou 

cestou – káva je potom menej kvalitná. Tak sa získa zelená káva, ktorá sa ďalej 

technologicky upravuje pražením, čím sa získa konzumná káva. Semená 

kávovníka obsahujú 0,30–2,36 % purínového derivátu – kofeínu. ● Cinchona 

succirubra – chinínovník páperistý, ktorý sa pestuje pre kôru, ktorá obsahuje 

chinín, celkove asi 30 druhov alkaloidov; je účinný proti malárii. 

 

Ďalšia čeľaď radu, Apocynaceae JUSS. – zimozeleňovité sú prevažne tropické dreviny, veľ-

mi rôzneho vzhľadu, niekedy sukulentné a podobné kaktusom; majú bikolaterálne cievne 

zväzky a mliečnice. Listy sú protistojné, jednoduché, celistvookrajové, prílistky redukované 

alebo chýbajú, kolétery sú však prítomné na báze listovej stopky. Kvety pravidelné, päť-

početné s dvojplodolistovým piestikom, vrchným semenníkom. Koruna kvetov je zrastená, 

často sa v nej vyskytujú rôzne výrastky alebo vytvára pakorunku. Tyčinky prirastajú ku ko-

rune, ale často aj k semenníku alebo ku čnelke, peľ je často zlepený do polinária (polinárium 

sa zachytáva na hmyz a celé je prenášané na iný kvet). Takisto plodolisty bývajú nezvyčajne 

zrastené, napr. tak, že zrastajú čnelky alebo blizny a semenníky sú voľné, inokedy sú zraste-

né plne. Plody sú mechúriky, tobolky, bobule alebo kôstkovice. Rozšírené sú hlavne v tró-

poch (355 rodov/3700 druhov). Niekedy sa od Apocynaceae oddeľuje samostatná čeľaď 

Asclepiadaceae – glejovkovité, v takom prípade však Apocynaceae nie sú monofyletické. 

Zo zástupcov Apocynaceae je dobre známa na jar kvitnúca Vinca minor – zimozeleň 

menšia, s modrými kvetmi a lesklo zelenými prezimujúcimi listami, často sa pestuje na 

tienistých miestach. 

 

 

Lamiales 

Lamiales (vrátane v minulosti rozlišovaných radov Bignoniales a Scrophularia-

les) sú jasne monofyletické. Zástupcovia Lamiales majú zvyčajne protistojné 

listy (ale s mnohými výnimkami). Kvety sú veľmi často súmerné, majú 

zvyčajne rôzne typy dvojpyskovitej koruny, ktorá vznikla charakteristickým 

zrastom piatich korunných lupienkov. Niektoré skupiny majú pravidelné kvety, 
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tak ako fylogeneticky bazálna čeľaď Oleaceae, ktorej zástupcovia majú pre 

Lamiales tiež nezvyčajné, 4–početné kvety. Všeobecne je v Lamiales veľmi 

častá redukcia tyčiniek na štyri didynamické (2 dlhšie a 2 kratšie) alebo na 

2 tyčinky. Lamiales sú jasne členom jadrových asteríd, čo indikujú rbcL 

sekvencie, sympetálna koruna, tenuinucelátne vajíčko s jedným obalom. Rad je 

pravdepodobne najbližším príbuzným radov Solanales a Gentianales, pozostáva 

asi z 21 čeľadí a 1100 rodov, 18 000 druhov. 

Pre čitateľa s určitými poznatkami o rade Lamiales (alebo pri porovnaní s inou doteraj-

šou literatúrou) bude zaiste nezvyčajné rozdelenie rodov do čeľadí tak, ako sú tu prezento-

vané. Predovšetkým ide o tradične chápanú čeľaď „Scrophulariaceae“, ktorá sa pri 

kladistických štúdiách ukázala ako polyfyletická, so spoločnými znakmi, ktoré sa zdajú byť 

ale sympleziomorfiami (dvojpyskovité koruny, 4 tyčinky, tobolky so semenami s malým 

endospermom). Niektorí členovia pôvodne opisovanej čeľade „Scrophulariaceae“ sú prav-

depodobne súčasťou rôznych iných skupín v rade Lamiales. Konkrétne vyčleňujeme tri 

„hlavné“ čeľade, ktoré sú v tomto chápaní monofyletické: Plantaginaceae (s hlavnými 

rodmi: Plantago, Veronica, Linaria, Antirrhinum, Gratiola, Digitalis, Mimulus, Callitriche, 

Hippuris, Globularia), Scrophulariaceae s. str. (Verbascum, Scrophularia, Buddleja) 

a Orobanchaceae (Pedicularis, Orobanche, Euphrasia, Bartsia, Melampyrum, Rhinanthus – 

takže okrem pôvodných Orobanchaceae sa sem dostali všetky poloparazitické rody zo 

„Scrophulariaceae“). 

 

Oleaceae HOFFMANNS. et LINK – olivovité. Čeľaď je pravdepodobne bazálnou skupinou 

v rámci radu Lamiales a zahŕňa 29 rodov/600 druhov, rozšírená je takmer kozmopoliticky, 

zvlášť v miernom a tropickom pásme Ázie. Sú to stromy alebo kry s listami zvyčajne 

striedavými, jednoduchými alebo perovito zloženými. Kvety obojpohlavné, pravidelné, 

najčastejšie 4–početné, niekedy polypetálne alebo apetálne, tyčinky 2, ich nitky prirastajú ku 

korune, semenník z 2 plodolistov, plody tobolky, bobule, kôstkovice, krídlaté nažky. ● 

V Stredozemí, ale aj v ďalších subtropických oblastiach sa hojne pestuje strom Olea euro-

paea – oliva európska, pre plody (kôstkovice) bohaté na olivový olej, ktorý sa z nich lisuje; 

tiež sa používajú ako pochutina, predovšetkým nezrelé plody naložené v soli alebo v octe. ● 

Plod čiernu bobuľu má Ligustrum vulgare – vtáčí zob obyčajný, ktorý je pomerne hojný 

v listnatých lesoch a často sa aj pestuje v živých plotoch. ● Forsythia suspenza – zlatovka 

(forzítia) previsnutá, pochádza z Číny, plod je tobolka a pestuje sa ako ozdobný ker, žlto 

kvitnúci na jar pred vypučaním listov. ● Podobne plod tobolku má Syringa vulgaris – 

orgován obyčajný, obľúbený ozdobný ker, pôvodom z Balkánu, hojne sa pestuje pre voňavé 

kvety vo veľkých súkvetiach. 

Plantaginaceae JUSS. (incl. Scrophulariaceae p. p.) – skorocelovité (vrátane 

časti krtičníkovitých) 

Byliny alebo menej často kry, niekdy vodné rastliny, autotrofné, často obsahujú-

ce fenolové glykozidy a triterpénové saponíny. Trichómy sú spravidla jednodu-

ché; niekedy žliazkaté. Listy striedavé alebo protistojné, niekedy v praslenoch, 
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jednoduché, celistvookrajové alebo zúbkaté či vrúbkované, s perovitou žilnati-

nou (ale oblúkovobežnou v rode Plantago); bez prílistkov. Súkvetia rôzneho 

typu. Kvety obojpohlavné a súmerné (ale viac-menej pravidelné v rode Planta-

go). Kališné lístky 4 alebo 5, zrastené, korunných lupienkov 5, alebo zriedka 4 

(v dôsledku splynutia 2 horných), sú zrastené, koruna je dvojpyskovitá až škľa-

bivá. Tyčinky zvyčajne 4, didynamické, niekedy redukované na 2, niekedy sa 

vyskytuje piata tyčinka v podobe staminódia; nitky prirastajú ku korune; peľnica 

2–puzdrová, s oddelenými časťami, ktoré pukajú pozdĺžnymi štrbinami; peľové 

zrnká sú často trikolporátne. Semenník vrchný, vzniká zrastením 2 plodolistov, 

placentácia je axilárna. Vajíčka početné v každom puzdre semenníka. Plod 

zvyčajne tobolka, semená s endospermom, niekedy krídlaté. 

Kvetný vzorec:  alebo   K (4-5)  [C (2+3) alebo (4)  A 2+2 alebo 2]  G (2) 

Rozšírenie: Takmer kozmopolitické, ale najhojnejšie je čeľaď zastúpená  

v miernych pásmach. 

Rody/druhy: 114/2100. 

 

Obr. 82. Plantaginaceae: Plantago media. 
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Rod Plantago – skorocel vytvára drobné nenápadné 4-početné kvety,  nako-

pené do hustých klasov. Plantago lanceolata – skorocel kopijovitý tvorí vzpria-

mené trsy kopijovitých listov a hnedé klasy, Plantago media – skorocel 

prostredný má klasy ružové a voňavé. Jeho klasy sú krátke, oproti dlhým 

klasom Plantago major – skorocelu väčšieho. ● Linaria vulgaris – pyštek oby-

čajný, má korunu úplne uzavretú tak, že vakovitá klenba spodného pysku tesne 

prilieha k vrchnému pysku a dá sa otvoriť len násilím, koruna sa vzadu pre-

dlžuje na mierne prehnutú špicatú ostrohu. ● Digitalis grandiflora – náprstník 

veľkokvetý, je ozdobou okrajov lesných ciest a rúbanísk. ● Rod Veronica – 

veronika má len 4 korunné lupienky a 2 tyčinky; s asi 400 druhmi patrí k naj-

väčším rodom čeľade, spomeňme aspoň: Veronica persica – veronika perzská, 

bežný burinný druh a Veronica chamaedrys – veronika obyčajná, bežná rastlina 

okrajov ciest, strání a lúk, dobre sa oproti iným druhom rodu rozozná podľa 

odenia stonky dvomi radmi kolmo odstávajúcich trichómov. 

Okrem rodu Plantago sa ďalšie tu uvedené rody a druhy tradične zaraďovali do čeľade 

„Scrophulariaceae“, ale ako sme spomenuli, ukázalo sa, že v takomto širokom poňatí by če-

ľaď „Scrophulariaceae“ bola polyfyletická. Plantaginaceae, tak ako sú tu prezentované, sú 

monofyletické. Čiže čeľaď Plantaginaceae zahŕňa aj väčšiu časť niekdajšej čeľade Scrophu-

lariaceae, okrem rodov Scrophularia a Verbascum a ich príbuzných (tie zostali súčasťou 

Scrophulariaceae s. str.), ďalej sem nepatria parazitické rody (sú súčasťou čeľade Oroban-

chaceae) a izolované rody Paulownia a Schlegelia.  Do čeľade Plantaginaceae zahŕňame aj 

zástupcov pôvodných čeľadí Callitrichaceae a Hippuridaceae, čo sú špecializované vodné 

rastliny s redukovanými kvetmi a skupinu vetroopelivých bylín (Plantaginaceae s. str.). 

Monofyletickosť Plantaginaceae je podporovaná cpDNA znakmi. Možno trochu zvláštne 

spojenie vetroopelivých rastlín rodu Plantago s rastlinami opeľovanými hmyzom nie je 

nezvyčajné, pokiaľ sa pozrieme na chemické dôkazy: prítomnosť aukubínu (iridoidný gly-

kozid), manitolu (cukrového alkoholu) a linoleovej a olejovej kyseliny. Štvorlupienková 

koruna v rode Plantago je pravdepodobne odvodená od kompletnej fúzie horných dvoch 

korunných lupienkov z ancestrálnej 5–lupienkovej koruny (čo nakoniec môžeme pozorovať 

aj pri niektorých druhoch rodu Veronica). Morfologické synapomorfie Plantaginaceae nie 

sú jasné, hoci skorý vývin tyčiniek vo vzťahu k vývinu koruny môže byť znakom podporu-

júcim monofyletickosť skupiny. 

Scrophulariaceae JUSS. – krtičníkovité 

Byliny alebo malé kry, autotrofné, obsahujúce iridodidy. Trichómy majú zvy-

čajne jednoduché, niekedy aj žliazkaté alebo hviezdovité. Listy striedavé alebo 

protistojné, jednoduché, celistvookrajové až pílkovité, s perovitou žilnatinou, 

bez prílistkov. Súkvetia strapcovité. Kvety obojpohlavné, súmerné alebo takmer 

pravidelné. Kališných lístkov  spravidla 5, zrastených. Korunné lupienky v poč-

te najčastejšie 5, zrastené, koruna často viac-menej dvojpyskovitá alebo s úzkou 

rúrkou a rozšíreným korunným hrdlom. Tyčinky 5, 4 alebo 2 (tendencia k znižo-

vaniu počtu tyčiniek, piata tyčinka sa môže vyskytovať v podobe staminódia); 

nitky tyčiniek prirastajú ku korune, peľnice 2–puzdrové, ale peľové komôrky 



 175 

splývajú a peľnica sa otvára priečnou štrbinou, peľové zrnká spravidla trikolpo-

rátne. Semenník vrchný, vzniká zrastením 2 plodolistov, placentácia axilárna. 

Vajíčka početné alebo len 1 v každom puzdre. Plodom je tobolka alebo dvoj-

nažka.  

Kvetný vzorec:   K (5)  [C (5)  A 5 alebo 2+2 alebo 2]  G (2) 

Rozšírenie: Od miernych po tropické oblasti na celej zemeguli, najväčšiu diver-

zitu dosahujú v Afrike. 

Rody/druhy: 24/1200. 

Päťcípu rúrkovitú korunu a 5 tyčiniek majú zástupcovia rodu Verbascum, 

napr. Verbascum thapsus – divozel malokvetý. ● Zvláštnu hnedočervenú a žlto-

zelenú farbu pyskovitej koruny (s veľmi krátkym dolným pyskom) má Scrophu-

laria nodosa – krtičník hľuznatý, charakteristický tiež štvorhrannou stonkou, 

ako aj  4 tyčinkami a 1 staminódiom v kvetoch. 

Pozri tiež poznámky k radu Lamiales a k čeľadi Plantaginaceae. 

 

 

Obr. 83. Scrophulariaceae: Verbascum thapsus. 
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Orobanchaceae VENT. – zárazovité 

Byliny; poloparazitické (t. j. s chlorofylom, haustóriá zasahujú do drevnej časti 

cievnych zväzkov hostiteľa) až parazitické (t. j. bez chlorofylu, haustóriá zasa-

hujú do lykovej časti cievnych zväzkov hostiteľa), s jedným veľkým alebo mno-

hými malými haustóriami, pripojenými ku koreňom hostiteľskej rastliny; často 

s fenolovými glykozidmi; zvyčajne obsahujúce iridoidy a orobanchín, ktorý 

zapríčiňuje černanie listov (alebo celej rastliny) pri sušení. Trichómy rôzneho 

typu, zvyčajne jednoduché. Listy striedavé alebo protistojné, jednoduché, často 

perovito laločnaté až strihané, niekedy redukované na šupiny, celistvookrajové 

až zúbkaté, s perovitou žilnatinou, bez prílistkov. Súkvetia zvyčajne strapcovité, 

niekedy redukované na jeden kvet. Kvety obojpohlavné, súmerné. Kališných 

lístkov zvyčajne 5, sú zrastené. Koruna dvojpyskovitá, zrastená z 5 korunných 

lupienkov. Tyčinky 4, didynamické, niekedy je prítomná piata tyčinka v podobe 

staminódia; nitky tyčiniek sú prirastené ku korune, peľnice pukajú 2 pozdĺžnymi 

štrbinami. Peľové zrnká často trikolporátne. Semenník vrchný, vzniká zrastením 

2 plodolistov, placentácia axilárna alebo parietálna. V kvete sú prítomné 

nektáriá. Plodom je tobolka, semená sú hranaté, s endospermom. 

Kvetný vzorec:   K (5)  [C (2+3)  A 2+2] G (2) 

Rozšírenie: Takmer kozmopolitické. 

Rody/druhy: 60/1700. 

Medzi zelené poloparazity (v minulosti rody zaraďované do čeľade Scro-

phulariaceae) patrí Euphrasia rostkoviana – očianka Rostkovova; má biele 

kvety v klasoch s listeňmi, v dolnej časti sú fialovo a žlto prúžkované. Očianky 

parazitujú predovšetkým na koreňoch tráv a ostríc. ● Rovnako na trávach para-

zitujú druhy rodu Rhinanthus – štrkáč, napr. Rhinanthus minor – štrkáč menší 

so žltými kvetmi a nápadne nafúknutým kalichom. ● Melampyrum nemorosum 

– čermeľ hájny je pomerne hojný druh nápadný modrofialovo sfarbenými listeň-

mi kvetov a jasnožltými korunami kvetov. ● Medzi pravé nezelené parazity 

patria zástupcovia ďalšieho rodu, z neho napr. Orobanche flava – záraza žltá 

parazituje na rastlinách z rodu Petasites – deväťsil. Jednotlivé druhy záraz má-

vajú obvykle špecifického hostiteľa a prežitie takýchto vysoko špecializovaných 

rastlín je možné len vysokou produkciou veľmi drobných semien. Jedna rastlina 

môže vytvoriť desiatky až stovky tisíc semien, ktoré sú navyše veľmi ľahké 

(1000 semien často neváži viac ako niekoľko desiatok miligramov). Semená 

majú veľmi malé, nedokonale diferencované embryo. Klíčenie semien indukujú 

látky vylučované koreňmi hostiteľa do vzdialenosti niekoľkých milimetrov od 

tohto koreňa. Najprv vyrastá zo semena tenký, niťovitý prokaulom, ktorý sa 

napojí na koreň hostiteľa a vytvorí drobný hľúzkovitý útvar (neskôr sa premení 

na primárne haustórium), z ktorého vyrastajú stonky. 
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Lamiaceae LINDL. (=Labiatae JUSS.) – hluchavkovité (pyskaté) 

 

Obr. 84. Lamiaceae: Lamium album. 

 
Byliny, kry alebo stromy, stonka často štvorhranná; rastliny obsahujúce iridoidy 

a fenolové glykozidy. Trichómy žliazkaté, obsahujúce éterické oleje, a jednodu-

ché, nežliazkaté. Listy zvyčajne protistojné, krížmo protistojné, niekedy prasle-

novité, jednoduché, celistvé alebo delené, niekedy perovito alebo dlaňovito 

zložené, celistvookrajové až pílkaté; bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité alebo 

strapcovité, často sú to paprasleny, ktoré môžu byť zostavené do klasov. Kvety 

obojpohlavné, súmerné. Kališných lístkov zvyčajne 5, sú zrastené, kalich môže 

byť pravidelný alebo súmerný, viac menej rúrkovitý alebo zvonkovitý, trváci 

(prítomný aj za plodu, niekdy sa aj zväčší). Korunné lupienky v počte 5, sú 

zrastené do dvojpyskovitej koruny (a tak ich počet nie je hneď zrejmý), niekedy 

je horný pysk zakrpatený, vzácnejšie je koruna takmer pravidelná. Tyčinky 4, 
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didynamické, prípadne takmer rovnaké, niekedy redukované len na 2; nitky 

tyčiniek prirastajú ku korune, peľové zrnká trikolpátne alebo hexakolpátne. 

Semenník vrchný, zrastá z 2 plodolistov, má 2 puzdrá, ale zdanlivo sú puzdrá 4, 

čo je zapríčinené priehradkou v každom puzdre, ktorá ho delí na dve časti. 

Placentácia axilárna. V každom plodoliste sú 2 vajíčka (t. j. jedno v každom 

puzdre semenníka). Často je prítomný nektáriový disk. Plodom pôvodnejších 

typov je kôstkovica alebo tobolka, pri väčšine druhov sú plodmi 4 tvrdky (každá 

vzniká z jednej polovice plodolistu). Semená majú endosperm len nepatrný 

alebo nie je vyvinutý vôbec. 

Kvetný vzorec:   K (5)  [C (2+3)  A 2+2]  G (2) 

Rozšírenie: Kozmopolitické, hojne sú zastúpené napr. v Stredozemí. 

Rody/druhy: 250/6900. 

Hospodársky význam jednotlivých zástupcov čeľade spočíva predovšetkým 

v produkcii éterických olejov niektorými druhmi, ktoré sa využívajú vo farma-

ceutickom a v kozmetickom priemysle. Významné je tiež využitie mnohých 

aromatických druhov v potravinárstve (ako koreniny). ● Ajuga reptans – zbeho-

vec plazivý je charakteristický plazivými výbežkami a papraslenmi modrých 

kvetov so zakrpateným horným pyskom. ● Na mnohých miestach nájdeme rôz-

ne druhy hluchaviek, Lamium album – hluchavka biela má kvety biele; Lamium 

maculatum – hluchavka škvrnitá sa podobá na predchádzajúci druh, ale kvety 

má fialovo-bielo škvrnité. Fialové kvety, drobnejšie ako hluchavka škvrnitá, má 

Lamium purpureum – hluchavka purpurová, častý burinný druh na poliach 

a rumoviskách. Na podobných miestach nájdeme aj Lamium amplexicaule – 

hluchavku objímavú so sediacimi obličkovitými listeňmi papraslenov, často 

vytvára kleistogamické kvety (t. j. také, v ktorých dôjde k opeleniu vlastným 

peľom, pričom kvety sa ani neotvoria). ● Blízkym príbuzným hluchaviek je 

Galeobdolon luteum – hluchavkovec žltý so žltými kvetmi; nájdeme ho predo-

všetkým v tienistých lesoch. ● Častým druhom je pomerne skoro na jar kvitnúca 

drobná rastlina Glechoma hederacea – zádušník brečtanovitý. ● Ďalším bežným 

druhom je Prunella vulgaris – černohlávok obyčajný. ● Medzi rastliny s vyšším 

obsahom éterických olejov, teda medzi aromatické rastliny patria ďalšie rody 

a druhy, z nich Origanum vulgare – pamajorán obyčajný, sa používa ako ko-

renina (oregáno) a má rôznorodé liečivé účinky pri chorobách dýchacích ciest 

a tráviacej sústavy. ● Z mnohých druhov rodu Thymus – materina dúška, 

spomeňme u nás najbežnejší druh, kvitnúci prevažne v júli, Thymus pulegioides 

– materina dúška vajcovitá, v éterickom oleji obsahuje rôzne voňavé látky, napr. 

tymol, karvakrol, linalol, citral, geraniol. Ako korenina (tymián) sa používajú 

sušené listy juhoeurópskeho druhu Thymus vulgaris – materina dúška obyčajná, 

ktorý však na Slovensku vo voľnej prírode nerastie. ● Rod Mentha – mäta je  

premenlivý a druhy medzi sebou často hybridizujú. Veľmi bežným druhom je 

po rozmrvení listov aromatická Mentha longifolia – mäta dlholistá, z pestova-
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ných kultivarov je najčastejšia  Mentha ×piperita – mäta pieporná (hybrid 

druhov Mentha aquatica × spicata) – obsahuje éterický olej s obsahom mento-

lu, mentónu a ďalších látok; má priaznivé účinky predovšetkým pri tráviacich 

ťažkostiach a pri ochoreniach horných dýchycích ciest. ● Rôzne terpenoidy 

obsahujú tiež viaceré druhy rodu Salvia – šalvia, ktoré sa využívajú vo farma-

ceutickom priemysle. Na Slovensku častými divorastúcimi druhmi rodu sú na 

lúkach a stráňach sa vyskytujúca Salvia pratensis – šalvia lúčna, s veľkými 

tmavomodrými kvetmi v málopočetných papraslenoch a Salvia verticillata – 

šalvia praslenatá, s početnými drobnejšími červenofialovými kvetmi v hustej-

ších papraslenoch. 

 

CAMPANULIDY (PRAVÉ ASTERIDY II) 

Aquifoliales 

Rad zastúpený niekoľkými čeľaďami z rôznych oblastí sveta. Typickým je rod Ilex – cezmí-

na, ktorý zahŕňa dreviny so štvorpočetnými kvetmi. 

Apiales 

Rad Apiales je monofyletický, z morfologických znakov ho charakterizuje koru-

na s voľnými korunnými lupienkami (čo je pri asteridách sekundárne získaný 

znak) a prítomnosť sekrečných kanálikov s obsahom éterických olejov a ďalších 

sekundárnych metabolitov. 

Apiaceae LINDL. (=Umbelliferae JUSS.) – mrkvovité (okolíkaté) 

Prevažne byliny až liany, aromatické, so sekrečnými kanálikmi obsahujúcimi 

éterické oleje a ďalšie látky; zásobnou látkou je trisacharid umbeliferóza. Byliny 

majú koreň často vretenovitý, valcovitý alebo kužeľovitý, prípadne je vytvorená 

hypokotylová hľuza alebo buľva. Stonky spravidla s dutými internódiami. Listy 

striedavé, často s veľkou pošvou, s čepeľou perovito dielnou až perovito striha-

nou (len výnimočne sú listy nedelené), celistvookrajové až zúbkaté, prílistky 

prítomné alebo chýbajú. Súkvetia sú najčastejšie zložené okolíky, niekedy sú 

okolíky jednoduché alebo okolíky vytvárajú strapce, klasy a podobne. Okrajové 

kvety v plochých zložených okolíkoch sú často väčšie ako v strede, čím dochá-

dza k vytváraniu útvaru nazývaného „biologický kvet“. Zriedkavo sú kvety 

vo vrcholíkovom súkvetí. Na zložených okolíkoch môžu byť prítomné listene 
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okolíkov – obaly a listene okolíčkov – obalčeky. Ich prítomnosť alebo neprí-

tomnosť je často významným taxonomickým znakom. Kvety zvyčajne oboj-

pohlavné, niekedy jednopohlavné (rastliny potom jednodomé až dvojdomé), 

pravidelné, pomerne malé. Kališné lístky v počte 5, sú voľné, veľmi redukova-

né. Korunných lupienkov 5, príležitostne viac, voľné (ako už bolo spomínané, je 

to sekundárne získaný znak z pôvodne zrastených korunných lupienkov). Farba 

kvetov je často biela alebo žltá. Tyčiniek 5, niekedy aj viac, nitky tyčiniek sú 

voľné, peľové zrnká spravidla trikolporátne. Semenník spodný, zrastá z 2 (me-

nej často 5) plodolistov, je synkarpný s axilárnou placentáciou, čnelka často 

s nektárotvornou štruktúrou (stylopódiom) na báze, v každom puzdre semenníka 

sa nachádza 1 vajíčko. Plodom je dvojnažka, ktorej dve časti sú spojené špeci-

fickým útvarom, karpoforom; v nažkách sú kanáliky s éterickými olejmi, na 

povrchu nažiek môžu byť rôzne chlpy, výrastky, ostne, háčiky a iné útvary. 

Semená majú endosperm s petroselénovou kyselinou.  

 

 

 

 

Obr. 85. Apiaceae: Daucus carota. 
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Kvetný vzorec:   K 5  C 5  A 5  G (2) 

Rozšírenie: Takmer kozmopolitické, rozšírené sú od tropického po mierne pod-

nebné pásma. 

Rody/druhy: 460/4250. 

Veľa zástupcov tejto čeľade je protandrických (t. j. tyčinky dozrievajú skôr ako piesti-

ky), hoci niektorí sú aj protogýnickí (napr. Sanicula – žindava). Sexuálna diferenciácia 

v okolíkoch je veľmi odlišná druh od druhu, ale napriek tomu, že väčšina kvetov je 

obojpohlavných, percento obojpohlavných kvetov je najvyššie v primárnych okolíkoch, 

v neskorších postupne klesá a posledné okolíky môžu vytvárať výlučne samčie kvety. 

Takisto okrajové kvety niektorých Apiaceae sú niekedy nepravidelné a zväčšené (Daucus 

carota – mrkva obyčajná) a slúžia na prilákanie opeľovačov. Väčšina zástupcov sú rastliny 

opeľované širokým spektrom hmyzu, často muchami, moskytami alebo komármi alebo 

nešpecializovanými včelami, motýľmi a morami. Samoopelivosť je normálna situácia 

a rastliny, ktoré by boli po opelení vlastným peľom sterilné, sú vzácne. Zvláštnym znakom 

čeľade je tiež úplné chýbanie medzidruhovej hybridizácie. 

Sanicula europaea – žindava európska má jednoduchý okolík, nájdeme ju 

vo vlhkých tienistých lesoch, hlavne v bučinách a v zmiešaných lesoch. ● 

Z ďalších druhov so zloženými okolíkmi sa mnohé druhy čeľade využívajú ako 

zelenina. K takýmto patrí Apium graveolens – zeler voňavý, pochádza zo 

slaných pobreží Európy a Ázie, pestuje sa od staroveku pre veľkú guľatú buľvu 

alebo ako listové korenie. ● Petroselinum crispum – petržlen záhradný, pochá-

dza z východného Stredozemia, tiež sa pestuje od staroveku ako koreňová alebo 

vňaťová zelenina. ● Daucus carota – mrkva obyčajná, je okrem pestovaných 

kultivarov (s koreňmi najčastejšie oranžovými od karoténu) častou burinou na 

medziach a úhoroch, kde sa ľahko spozná podľa dlhých perovitodielnych oba-

lov, ktoré sa po odkvitnutí zvinujú do klbka. ● Anethum graveolens – kôpor 

voňavý, pochádza z Orientu, listy sa požívajú ako ochucovadlo pre charakte-

ristickú vôňu a chuť, zo semien sa tiež získava éterický olej. ● Carum carvi – 

rasca lúčna, poskytuje v pestovaných kultivaroch jedno z najbežnejších korení 

(rasca, kmín), tieto nažky obsahujú veľa aromatického karvónu a limonénu. ● 

Z divorastúcich druhov čeľade Apiaceae je jednou z najhojnejších rastlín u nás 

burina Aegopodium podagraria – kozonoha hostcova, prítomná pri dedinských 

priekopách, v krovinách, v parkoch, v lužných lesoch aj inde. ● Heracleum 

sphondylium – boľševník borščový, je jedným z mohutnejších druhov (do 1,5 m 

vysokých), viacnásobne ho však prevýši Heracleum mantegazzianum – 

boľševník obrovský, ktorý môže dosahovať výšku až takmer 5 m. Pôvodne sa 

tento druh pestoval pre okrasu (pochádza zo západnej časti Kaukazu), avšak po 

splanení sa stal agresívnym typom inváznej rastliny, vytvára rozsiahle porasty, 

ktoré menia skladbu pôvodnej vegetácie, tým ju znehodnocuje a spôsobuje 

eróziu pôd. Celá rastlina obsahuje fotosenzibilné látky furanokumaríny, ktoré 

pod vplyvom svetla vyvolávajú na koži pľuzgiere a vyrážky – viackrát boli takto 

postihnuté deti, ktoré sa hrali s jeho veľkými listami. Ničenie porastov boľšev-
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níka je veľmi nákladné, najúčinnejšia je mechanická likvidácia pred vyseme-

nením v kombinácii s chemickými prípravkami. ● Prirodzeným druhom našich 

krovinatých strání, lesných okrajov, tienistých okrajov ciest a železničných tratí 

je Torilis japonica – torica japonská, s úzko trojuholníkovitými listami s nápad-

ne dlhým koncovým úkrojkom. ● Prudko jedovatá je celá rastlina Conium 

maculatum – bolehlav škvrnitý, obsahuje rôzne alkaloidy, ich hlavnú zložku 

tvorí koniín, pre druh je charakteristická prítomnosť červených škvŕn na báze 

stoniek (čo však majú aj niektoré ďalšie druhy z čeľade). ● Angelica sylvestris – 

angelika lesná je pomerne veľkou bylinou s veľmi bohatými okolíkmi ružovkas-

to bielych kvetov na vlhkých lúkach a lesných čistinách. ● Na záver z tejto 

početnej čeľade spomenieme ešte veľmi hojnú burinu s ryhovanou stonkou, 

tmavozelenými listami a bielymi okolíkmi: Anthriscus sylvestris – trebuľka 

lesná, ktorá osídľuje predovšetkým vlhkejšie tienisté miesta. 

Dipsacales 

Najcharakteristickejším znakom radu Dipsacales sú protistojné listy a kvety 

zvyčajne vo vrcholíkových súkvetiach. V kvetných znakoch sú dosť variabilné 

a ukazujú trendy od pravidelných, päťpočetných kvetov s piatimi tyčinkami 

a dvoma až piatimi plodolistami k súmerným kvetom s redukciou počtu tyčiniek 

a plodných plodolistov, až po zástupcov s jednou tyčinkou a často s jedno-

semenným plodom. 

Členenie radu Dipsacales nie je dostatočne preskúmané. V minulosti sa členili prevažne na 

Dipsacaceae (Dipsacus, Knautia, Succisa, atď.), Valerianaceae (Valeriana, Valerianella, 

Centranthus, atď.), Caprifoliaceae (s rodmi ako Lonicera, Sambucus, Viburnum), Adoxa-

ceae (s rodom Adoxa), prípadne sa z Caprifoliaceae vyčleňovali samostatné čeľade Sambu-

caceae, Viburnaceae a ďalšie. Niektoré kladistické štúdie naznačujú, že pre zachovanie 

monofyletickosti čeľadí je potrebné prijať široko ponímanú čeľaď Caprifoliaceae, ktorá by 

zahŕňala aj Dipsacaceae a Valerianaceae, ale do ktorej nepatria rody Sambucus a Viburnum 

– tieto sú zaradené do čeľade Adoxaceae a táto skutočnosť je dobre podporená morfo-

logickými aj molekulovými dátami. V ďalšom texte teda prijímame alternatívu užšie 

chápaných čeľadí v rámci Caprifoliaceae s. l. a vyššieuvedený koncept čeľade Adoxaceae. 

Dipsacaceae JUSS. – štetkovité 

Byliny, polokry, často s obsahom fenolových glykozidov a iridoidov. Listy 

protistojné, jednoduché, niekedy perovito delené až zložené, celistvookrajové až 

zúbkaté, bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, najčastejšie hlávka, podopretá 

listeňmi (podobnými zákrovu v čeľadi Asteraceae), okrajové kvety sú niekedy 

väčšie ako stredové. Kvety obojpohlavné, súmerné. Majú zákrovček zrastený 

z dvoch párov listencov. Kališné lístky v počte 5, niekedy 4, sú zrastené. 

Korunné lupienky zvyčajne tiež v počte 5 (niekedy 4), zrastené, niekedy až 



 183 

dvojpyskovité. Tyčinky 4, nitky tyčiniek prirastajú ku korune, peľ s tŕnistou 

skulptúrou, zvyčajne trikolporátny alebo triporátny. Semenník spodný, vzniká 

zrastením 2 plodolistov, je však jednopuzdrový a nachádza sa v ňom 1 vajíčko. 

Plodom sú jednosemenné nažky, na ktorých zostáva zákrovček a často aj kalich. 

Semeno má olejnatý endosperm. 

Kvetný vzorec:    K (5)  [C (5)  A 4] G (2) 

Rozšírenie: Európa, Ázia a stredná až južná Afrika. 

Rody/druhy: 11/350. 

Sú to rastliny prevažne suchších stanovíšť, u nás je najčastejším zástupcom 

nápadná, 1 až 2 m vysoká Dipsacus fullonum – štetka lesná, dvojročná rastlina 

vyskytujúca sa v priekopách, na násypoch, hrádzach, skládkach v oblastiach 

s ílovitou až hlinitou pôdou. ● Veľmi premenlivým taxónom je Knautia arven-

sis – chrastavec roľný s ružovými až modrofialovými kvetmi, rastúci na suchých 

a mezofilných lúkach, na násypoch a v priekopách, ako aj na pasienkoch 

a v krovinách. 

 

Čeľaď Valerianaceae BATSCH – valeriánovité sú príbuznou skupinou Dipsacaceae. Sú to 

byliny, zriedka polokry a kry; obsahujú iridoidné estery, valepotriáty. Listy majú striedavé, 

najčastejšie perovitodielne, bez prílistkov. Súkvetia vrcholíkovité, kvety drobné, nepravidel-

né, sú obojpohlavné aj jednopohlavné (potom sú rastliny jednodomé aj dvojdomé). Kalich je 

počas kvitnutia sotva viditeľný, zväčšuje sa za plodu, pôvodne je z 5 častí, ale pozorova-

teľných je spravidla iba niekoľko zubov alebo štetín. Korunných lupienkov 5. Tyčinky sa 

postupne pri odvodenejších druhoch redukujú od 4 ku 1, najčastejší počet sú 3, peľové zrnká 

najčastejšie trikolpátne, skulptúra exiny hladká alebo tŕnistá. Semenník je spodný, vzniká 

zrastením 3 plodolistov, 2 z nich sú však sterilné a jeden obsahuje jedno vajíčko. Plod 

nažka, semená bez endospermu. Asi 13 rodov/400 druhov, dobre známa je liečivá rastlina 

Valeriana officinalis – valeriána lekárska so sedatívnymi účinkami. 

 

Adoxaceae TRAUTV. – pižmovkovité sú byliny, kry a stromy s protistojnými, perovitodele-

nými alebo perovitozloženými listami, bez prílistkov aj s prílistkami. Súkvetia rôzneho typu, 

kvety malé, pravidelné, obojpohlavné, 3–6–početné (najčastejšie 5–početné), s kalichom 

a korunou. Tyčiniek najčastejšie 5, peľové zrnká trikolporátne. Semenník polospodný až 

spodný, zrastá z 3–5 plodolistov, v každom puzdre s 1 obráteným vajíčkom. Plod kôstkovica 

s 3–5 kôstkami, semená s bohatým endospermom. Asi 5 rodov/200 druhov v miernom 

a subtropickom pásme, niektoré skupiny aj v trópoch Ázie a Ameriky. ● Z našich zástupcov 

sú najznámejšie bazy: Sambucus nigra – baza čierna, pomerne hojne sa vyskytujúca drevina 

zvlášť na pôdach bohatých na dusík, veľmi obľúbená v ľudovom liečiteľstve, používajú sa 

kvety (vo vrcholíkovom súkvetí) a čierne plody predovšetkým na prípravu nápojov, štiav, 

vín a likérov, ale aj lekvárov a pod. Sambucus ebulus – baza chabdza je nepríjemne zapá-

chajúca bylina, je celá jedovatá, plody má tiež čierne a nesmie sa zameniť s bazou čiernou. 

Sambucus racemosa – baza červená je častejšia v pahorkatinách a horách, kvety má v strap-

coch, menia sa na červené kôstkovice. 
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Asterales 

Asterales sú monofyletické, synapomorfiami môžu byť základné chromozómo-

vé číslo x=9, charakteristická zásobná látka oligosacharid inulín a špecifické 

opeľovanie. Toto opeľovanie je umožnené predovšetkým vďaka tyčinkám, ktoré 

sú najčastejšie blízko pri sebe, spravidla zlepené až zrastené peľnicami do rúrky 

okolo čnelky (tzv. súpeľnicový kvet). Peľnice sa otvárajú introrzne, t. j. do-

vnútra tejto rúrky. Na začiatku kvitnutia sa predlžuje čnelka s bliznami, ktoré sú 

priložené k sebe a blizny sa otvárajú nad tyčinkami. Tento mechanizmus zabra-

ňuje samoopeleniu. Medzitým peľ vypadáva do peľnicovej rúrky, zachytáva sa 

na špecializovaných trichómoch čnelky, tieto ho vytláčajú von a čnelka tak 

posúva peľ k opeľovačom. Ak nedôjde k opeleniu rastlín peľom z inej rastliny, 

ramená blizny sa slimákovite stáčajú a dotýkajú sa čnelky na miestach, kde sa 

nachádza peľ vlastného kvetu, a tak môže dôjsť aspoň k opeleniu vlastným 

peľom. Čiže v skorej fáze kvitnutia rastliny preferujú alogamiu, ale v neskorej 

fáze je umožnená aj autogamia. 

Monofyletickosť radu je podporovaná tiež na základe cpDNA restrikčných 

miest a rbcL a atpB, ndhF a 18S rDNA sekvencií. Rad pozostáva z 12 čeľadí 

a okolo 24 900 druhov, hlavné čeľade sú Campanulaceae a Asteraceae. Astera-

les sú zjavne členmi jadrových asteríd na základe tenuinucelátneho vajíčka 

s jedným obalom, sympetálnych kvetov s tyčinkami v rovnakom počte ako je 

počet korunných cípov a na základe mnohých cpDNA znakov. Analýza rbcL 

sekvencií naznačuje, že rad je blízko príbuzný radom Apiales a Dipsacales 

(všetky rady obsahujú polyacetylény). Iridoidy, ktoré sú typické pre asteridy 

všeobecne (vyskytujú sa aj v malých čeľadiach radu Asterales: Menyanthaceae, 

Goodeniaceae, Stylidiaceae) sa však v čeľadiach Campanulaceae a Asteraceae 

nevyskytujú. 

Campanulaceae JUSS. – zvončekovité 

Prevažne byliny, niekedy dreviny; zásobná látka oligosacharid inulín; v rastli-

nách sú prítomné mliečnice s obsahom latexu; obsahujú tiež polyacetylény, ale 

nevytvárajú sa v nich iridoidy. Listy zvyčajne striedavé, jednoduché, niekedy 

laločnaté, celistvookrajové až pílkaté, s perovitou žilnatinou, bez prílistkov. Sú-

kvetia rôzneho typu. Kvety zvyčajne obojpohlavné, pravidelné až súmerné, 

niekedy resupinátne (otáčajúce sa počas vývinu o 180˚). Kališných lístkov 5, sú 

zrastené. Korunných lupienkov spravidla 5, sú zrastené a vytvárajú rúrkovitú 

alebo zvonkovitú korunu často modrej farby. Tyčiniek zvyčajne 5; nitky tyči-

niek voľné alebo distálne zrastené (t. j. nie na báze, ale ďalej od bázy), zvyčajne 

sa pripájajú na vrchol semenníka; peľnice voľné, často však vytvárajúce rúrko-

vitý útvar okolo čnelky alebo niekedy priamo zrastené (tento jav súvisí so 

špecializovaným opeľovaním – pozri opis radu Asterales); peľové zrnká s 3 až 
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12 apertúrami. Semenník spodný (prípadne polospodný) vzniká zrastením 2–5 

plodolistov, zvyčajne má axilárnu placentáciu, čnelka má trichómy umožňujúce 

vytláčanie peľu, uvoľneného z tyčiniek distálnym smerom. Vajíčka zvyčajne 

početné. Okolo semenníka sa nachádza nektárový disk. Plod je tobolka, zriedka 

bobuľa. 

Kvetný vzorec:  alebo   K (5)  C (5)  A 5  G (2-5) 

Rozšírenie: V miernom a subtropickom pásme a v tropických horách. 

Rody/druhy: 65/2200. 

 

Obr. 86. Campanulaceae: Campanula rapunculoides. 
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Rod Campanula – zvonček je charakteristický zvonkovitou päťcípou koru-

nou, spravidla modrej farby (niekedy farba koruny fialovomodrá, ružová alebo 

biela), voľnými tyčinkami a 3–5 puzdrovým semenníkom. Všeobecne je na Slo-

vensku rozšírený lúčny druh Campanula patula – zvonček konáristý, s čiarkovi-

to kopijovitými, celistvookrajovými strednými a hornými listami. Campanula 

rapunculoides – zvonček repkovitý je burinou, mnohé horské druhy sú však 

ozdobou skalnatých miest, napr. Campanula carpatica – zvonček karpatský. 

Asteraceae DUMORT. (=Compositae GISEKE) – astrovité 

Byliny, kry, menej často stromy a epifyty; zásobné látky sacharidy, medzi nimi 

aj oligosacharid inulín; často sú prítomné mliečnice, obsahujú tiež polyacetylé-

ny a terpenoidné aromatické oleje; spravidla aj seskviterpénové laktóny (ale 

chýbajú iridoidy). Listy striedavé, protistojné, alebo v praslenoch, v prízemnej 

ružici; jednoduché, ale niekedy delené (perovito a dlaňovito laločnaté, zárezové, 

dielne až strihané), celistvookrajové až rôzne zúbkaté, bez prílistkov. Súkvetia 

strapcovité; základným typom súkvetia je úbor, podopretý zákrovnými listeňa-

mi, úbory môžu byť primárnym súkvetím, ktoré skladá sekundárne súkvetia 

(napr. strapec úborov, vrcholík úborov a pod.). Kvety obojpohlavné alebo 

jednopohlavné, niekedy sterilné, pravidelné alebo súmerné. Kališné lístky silne 

metamorfované, vytvárajúce chocholec (pappus) zložený z 2 až mnohých, spra-

vidla trvácich častí, môže byť šupinkatý, ostitý, chĺpkatý; niekedy môže chýbať. 

Korunných lupienkov 5, sú zrastené. V evolúcii čeľade sa vytvorilo niekoľko 

typov kvetov. Pôvodným typom koruny kvetu je súmerná, 2-pyskovitá koruna, 

zvyčajne s 2 lupienkami v hornom pysku a 3 v dolnom pysku, vyskytuje sa však 

vzácne. Jazykovité kvety majú korunu súmernú, predĺženú, jazykovitú.  

Pôvod jazykovitých kvetov je však dvojaký. V prípade tzv. lúčovitých kvetov na okraji 

úboru ide o jednopyskovitú korunu, na ktorej horný pysk chýba a dolný je predĺžený, končí 

často 3 zúbkami, ktoré naznačujú súvislosť s dolným pyskom pôvodných kvetov astrovi-

tých. Pravé jazykovité kvety majú korunu zrastenú z 5 lupienkov, a preto často končiacu 5 

malými zúbkami. 

Rúrkovité kvety majú korunu pravidelnú, rúrkovitú. Kvety vyrastajú na 

lôžku úboru, ktoré môže byť plievkaté (t. j. s listeňmi jednotlivých kvetov na 

ploche lôžka) alebo bez plievok. Zostava jednotlivých typov kvetov v úbore je 

nasledovná: (1) len rúrkovité kvety v úbore – vytvárajú tzv. terč (rúrkokvetý 

úbor), (2) rúrkovité kvety v strede úboru a jazykovité kvety (samičie alebo 

sterilné) na okraji úboru (lúčovitý úbor) a (3) len jazykovité kvety v celom 

úbore (jazykokvetý úbor). Tyčiniek zvyčajne 5, nitky tyčiniek sú voľné, pri-

rastajú ku korune, peľnice zrastené (súpeľnicový kvet), vytvárajúce rúrku okolo 

čnelky s chlpmi umožňujúcimi špecializované opeľovanie (pozri popis radu 

Asterales); peľové zrnká spravidla trikolporátne. Semenník spodný, zrastá 

z dvoch plodolistov, vytvára však len jedno puzdro, placentácia bazálna, v puz-

dre sa nachádza len 1 vajíčko. Na vrchole semenníka sa nachádza nektárium. 
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Plodom je nažka s tvrdým oplodím, ovenčená zväčšeným chocholcom (teda pre-

meneným kalichom). Semená sú len s drobným endospermom alebo celkom bez 

endospermu. 

Kvetný vzorec:  alebo   K (5 - pappus)  [C (5)  A (5)] G (2) 

Rozšírenie: Kozmopolitické. 

Rody/druhy: 1529/23000. 

Asteraceae sú ľahko rozpoznateľnou skupinou rastlín, pre ktorú existuje veľa dôkazov 

monofyletickosti, tak morfologických, ako aj molekulárnych. Vzhľadom na vysokú diver-

zitu tejto skupiny boli vždy snahy rozčleniť ju na menšie jednotky. Najčastejšie sa 

v literatúre možno stretnúť s členením na podčeľaď Cichorioideae (niekedy hodnotenej na 

úrovni čeľade ako Cichoriaceae), ktorá má jazykokvetý úbor a v pletivách mliečnice produ-

kujúce latex, druhú podčeľaď Asteroideae s úborom rúrkokvetým alebo lúčovitým, pletivá 

bez mliečnic. K nim sa zvykla pripájať tretia podčeľaď pôvodnejších zástupcov čeľade, 

podčeľaď Barnadesioideae s dvojpyskovitými kvetmi v úbore. Takto chápané členenie však 

nedefinuje monofyletické skupiny (okrem Barnadesioideae). 

Podľa posledných výsledkov kladistických štúdií (morfologických aj molekulárnych) 

sa zdá byť rozumné vyčleniť 5 podčeľadí, i keď o niektorých vieme, že nie sú monofyle-

tické, ale zatiaľ ich akceptujeme, pretože nemáme dostatok dát na ich presnejšiu klasifiká-

ciu. Dôležitými znakmi pre vyčlenenie podčeľadí (prípadne ďalších tribusov v rámci 

podčeľadí) je typ kvetov, typ chocholca, umiestnenie blizien na dvojzárezovej čnelke (bliz-

na môže byť plošná, t. j. na  celom vnútornom povrchu čnelky alebo čiarkovitá v podobe 

línií na okraji vetiev čnelky) a molekulárne dáta. 

Barnadesioideae – malá skupina (9 rodov/94 druhov) juhoamerických druhov, prevažne 

stromov a krov s dvojpyskovitými kvetmi, vytvárajúcimi terč úboru, blizna plošná; skupine 

chýbajú inverzie chloroplastovej DNA, charakteristické pre všetky ďalšie skupiny. 

Mutisioideae – väčšia skupina (76/970) druhov vyskytujúcich sa hlavne v Amerike a v Afri-

ke, chýbajú v Európe. Kvety v úbore rôzneho typu, často dvojpyskovité, blizna plošná. 

Carduoideae – rastliny (83/2500) vyskytujúce sa na celom svete, hlavne v Euro-

ázii a v severnej Afrike s rúrkokvetým úborom, najčastejšie modrými alebo 

červenými kvetmi, plošnou bliznou; listy alebo aspoň zákrovné listene hrotité, 

ostité alebo háčikaté. Do tejto skupiny patria druhy, kde často už ich názov 

vystihuje charakteristiku tejto podčeľade (pichliač, bodliak). ● Cirsium arvense 

– pichliač roľný je trvácou burinou na poliach, úhoroch a rumoviskách, s cho-

cholíkom svetlofialovopurpurových drobných úborov. ● Na pasienkoch a ces-

tách sa vyskytuje Carduus nutans – bodliak ovisnutý s nápadnými, 4–6 cm 

veľkými, ovisnutými úbormi tmavopurpurovej farby. ● Ruderálnymi rastlinami 

sú aj lopúchy: Arctium lappa – lopúch väčší, ako aj Arctium tomentosum – 

lopúch plstnatý (oproti prvému druhu má pavučinatý zákrov), charakteristické 

ostrými háčikovitými špičkami zákrovných listeňov, ktorými sa zachytávajú na 

srsť zvierat, šaty a pod., čo pomáha ich rozširovaniu. Ozdobou polí je jednoroč-

ná, pekne kvitnúca burina s kvetmi v úboroch sýtomodrými, Cyanus segetum – 

nevädza poľná. 
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Obr. 87. Asteraceae – stavba kvetov a úborov. 
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Cichorioideae – skupina pravdepodobne nemonofyletická, jej zástupcovia (226/ 

3210) sú rozšírení v rôznych oblastiach sveta. Veľká časť z nich (vrátane všet-

kých na Slovensku sa vyskytujúcich zástupcov) má jazykokvetý úbor (ale ďalší 

zástupcovia majú úbor rúrkokvetý, napr. rod Vernonia – vernónia pochádzajúci 

prevažne z amerických trópov). Blizna v kvetoch je plošná. V pletivách spravid-

la majú mliečnice. ● Typickým zástupcom skupiny je Cichorium intybus – 

čakanka obyčajná, s charakteristickými svetlomodrými úbormi jazykovitých 

kvetov. ● Tragopogon orientalis – kozia brada východná má veľké úbory žltých 

kvetov, vyskytuje sa hlavne na lúkach, v priekopách a pri okrajoch ciest. ● Do 

Cichorioideae patria aj rôzne druhy rodov Taraxacum – púpava a Hieracium – 

jastrabník. Oba rody sú taxonomicky veľmi zložité, čo je dôsledkom nesmiernej 

variability v týchto rodoch, v ktorých je veľké množstvo druhov rozmnožujú-

cich sa apomikticky (agamospermicky) a vytvárajúcich tak veľký počet mikro-

spécií, drobných druhov. 

Asteroideae – monofyletická podčeľaď (1141/16230), jej zástupcovia sú roz-

šírení po celom svete. Úbory majú lúčovité, prípadne rúrkokveté. Blizna v kve-

toch v podobe dvoch čiarok na okraji vetiev čnelky; mliečnice neprítomné; 

obsahujú benzopyrány a benzofurány; tiež majú špecifické inverzie rbcL génu. 

● Bellis perennis – sedmokráska obyčajná je kozmopolitom severného mierneho 

pásma, drobná rastlina so žltými rúrkovitými kvetmi a bielymi jazykovitými, 

z vonkajšej strany červenkastými. ● Aster alpinus – astra alpínska, rastie na 

skalách a skalnatých svahoch, má 1 veľký úbor (4-5 cm), rúrkovité kvety má 

žlté, jazykovité svetlofialovomodré. ● Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská, 

s mnohými drobnými žltými úbormi kvetov, je druh pôvodom zo Severnej 

Ameriky, ktorý u nás zdomácnel. ● Podobný pôvod má  Stenactis annua – 

hviezdnik ročný so  svetlofialovými, zriedka bielymi jazykovitými kvetmi 

a žltými rúrkovitými kvetmi, zdomácnel na rumoviskách a pustých miestach. ● 

Leontopodium alpinum – plesnivec alpínsky, je oproti predchádzajúcim dvom 

druhom vzácnou vysokohorskou rastlinou, charakteristickou svojím plstnatým 

odením a žltkasto bielymi úbormi. Je zákonom chránený. ● Helianthus annuus 

– slnečnica ročná je jednoročná bylina, ktorá rýchle rastie. Vysoká stonka je 

zakončená veľkým úborom, rúrkovité kvety sú žltohnedé, jazykovité kvety 

jasne žlté. Plodom sú hranaté nažky, majú chocholec v tvare šupinkovitých šte-

tiniek, ktoré ľahko opadávajú. Získava sa z nich olej, používaný hlavne na 

potravinárske účely. Rastlina pochádza zo Strednej Ameriky, v Európe sa 

pestuje od 16. storočia. ● Zo Severnej Ameriky pochádza aj druh mimoriadne 

významný vzhľadom na silne alergénny peľ – Ambrosia artemisiifolia – 

ambrózia palinolistá. Vyskytuje sa na ruderálnych stanovištiach, na poliach 

a v okolí železničných tratí a staníc v teplejších oblastiach. ● Achillea 

millefolium – myší chvost (rebríček) obyčajný je polyploidným komplexom so 

štyrmi stupňami ploidie (2n=18, 36, 54, 72) a rozčleňuje sa do niekoľkých dru-

hov a poddruhov, charakterizovaných striedavými, dvojito a trojito perovito 
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strihanými listami, malými úbormi spravidla bielych kvetov (niekedy sú jazyko-

vité kvety ružovkasté). Používa sa ako liečivá rastlina na zlepšenie trávenia 

a zastavenie krvácania. ● Matricaria chamomilla – rumanček kamilkový je 

dobre známou voňavou liečivou rastlinou so žltými rúrkovitými a bielymi ja-

zykovitými kvetmi v úbore, lôžko úboru je duté. Rastie na okrajoch ciest, 

rumoviskách a poliach. Na viacerých miestach sa aj pestuje v niekoľkých skupi-

nách kultivarov. Droga obsahuje modrý éterický olej (farbu spôsobuje prí-

tomnosť chamazulénu), flavonoidy a ďalšie látky. Využíva sa hlavne ako proti-

zápalový prostriedok a na urýchlenie regenerácie tkanív. Príbuzným druhom je 

Matricaria discoidea – rumanček diskovitý, charakteristický úbormi bez bielych 

jazykovitých kvetov, pôvodný v severovýchodnej Ázii, v Európe sa vyskytuje 

od druhej polovice 19. storočia, predovšetkým na zošliapávaných miestach 

v dedinách, na úhoroch a rumoviskách. ● V porovnaní s rumančekom nevonia 

a lôžko úboru má vyplnené dreňou Tripleurospermum perforatum – paruman-

ček nevoňavý, vyskytujúci sa na podobných miestach ako rumanček. ● 

Charakteristické mohutné chocholíky plochých úborov so zlatožltými kvetmi 

(bez jazykovitých kvetov) má Tanacetum vulgare – vratič obyčajný, pomerne 

hojný na rôznych ruderalizovaných miestach. Využíva sa ako liečivá rastlina, 

ale jeho droga je jedovatá pre vysoký obsah tujónu v éterickom oleji. ● Menom 

Leucanthemum vulgare – margaréta biela sa označuje komplex blízko príbuz-

ných taxónov ozdobných rastlín lúk, pasienkov a ďalších vhodných miest. ● 

Všeobecne rozšíreným druhom je Artemisia vulgaris – palina obyčajná, ktorá 

má maličké úbory usporiadané v strapcoch a metlinách. ● Tussilago farfara – 

podbeľ liečivý je hojnou rastlinou na hlinitých pôdach, kvitne skoro na jar 

žltokvetými úbormi. Po odkvitnutí vyrastú stopkaté listy, na líci zelené, na rube 

bieloplstnaté. ● Podobne jarné kvitnúce výhonky so strapcom ružových úborov 

vyrastajú ešte pred vytvorením listov pri druhu Petasites hybridus – deväťsil 

hybridný, ktorý je hojný hlavne v pobrežných porastoch a náplavoch potokov 

a riek. ● Doronicum austriacum – kamzičník rakúsky je ozdobnou rastlinou so 

žltými kvetmi, rastúcou predovšetkým v horách strednej Európy. ● Senecio – 

starček je celosvetovo najväčším rodom čeľade, zahŕňa asi 1 500 druhov, ktoré 

majú veľkú variabilitu vo vegetatívnych častiach, do rodu patria drobné jedno-

ročné byliny, mohutné 1,5 m vysoké byliny lesných strání až po tropické 

rastliny s 3 m vysokými kmeňmi, na ktorých vyrastajú plstnaté listy a strapce 

úborov (vo výškach 3–4 tisíc metrov nad morom na východoafrickom vrchu 

Kilimandžáro). ● Calendula officinalis – nechtík lekársky je často pestovaná 

letnička s nažkami, ktoré nemajú chocholec. Využíva sa na prípravu liečivých 

mastí, pomáhajúcich pri kožných ochoreniach. 
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PRÍLOHY 

Prehľad systému CRONQUISTA 

 

Prehľad systému krytosemenných rastlín podľa CRONQUISTA (1988) do úrovne radov s vy-

branými čeľaďami, ktoré sa v tomto učebnom texte spomínajú podrobnejšie (priamo alebo 

nepriamo, zahrnuté v rámci iných čeľadí). 

 

 

C L A S S I S  

M A G N O L I O P S I D A  

 

SUBCLASSIS I. MAGNOLIIDAE 

Magnoliales (Austrobaileyaceae, 

Magnoliaceae) 

Laurales (Amborellaceae) 

Piperales (Piperaceae) 

Aristolochiales (Aristolochiaceae) 

Illiciales 

Nymphaeales (Nymphaeaceae) 

Ranunculales (Ranunculaceae) 

Papaverales (Papaveraceae, Fumariaceae) 

 

SUBCLASSIS II. HAMAMELIDAE 
Trochodendrales 

Hamamelidales 

Daphniphyllales 

Didymelales 

Eucommiales 

Urticales (Cannabaceae, Urticaceae) 

Leitneriales 

Juglandales (Juglandaceae) 

Myricales 

Fagales (Fagaceae, Betulaceae) 

Casuarinales 

 

SUBCLASSIS III. 

CARYOPHYLLIDAE 

Caryophyllales (Cactaceae, 

Chenopodiaceae, Amaranthaceae, 

Caryophyllaceae) 

Polygonales (Polygonaceae) 

Plumbaginales 

 

SUBCLASSIS IV. DILLENIIDAE 

Dilleniales 

Theales (Theaceae, Clusiaceae) 

Malvales (Tiliaceae, Malvaceae) 

Lecythidales 

Nepenthales (Sarraceniaceae, 

Nepenthaceae, Droseraceae) 

Violales (Violaceae, Cucurbitaceae) 

Salicales (Salicaceae) 

Capparales (Brassicaceae) 

Batales 

Ericales (Ericaceae) 

Diapensiales 

Ebenales 

Primulales (Primulaceae) 

 

SUBCLASSIS V. ROSIDAE 
Rosales (Grossulariaceae, Crassulaceae, 

Saxifragaceae, Rosaceae) 

Fabales (Fabaceae) 

Proteales 

Podostemales 

Haloragales 

Myrtales (Lythraceae, Onagraceae) 

Rhizophorales 

Cornales (Cornaceae) 

Santalales (Santalaceae, Loranthaceae, 

Viscaceae) 

Rafflesiales 

Celastrales 

Euphorbiales (Euphorbiaceae) 

Rhamnales 

Linales (Erythroxylaceae, Linaceae) 

Polygalales (Polygalaceae) 
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Sapindales (Sapindaceae, 

Hippocastanaceae, Aceraceae, 

Rutaceae) 

Geraniales (Oxalidaceae, Geraniaceae, 

Balsaminaceae) 

Apiales (Apiaceae) 

 

SUBCLASSIS VI. ASTERIDAE 

Gentianales (Gentianaceae) 

Solanales (Solanaceae, Convolvulaceae, 

Cuscutaceae, Menyanthaceae) 

Lamiales (Boraginaceae, Lamiaceae) 

Callitrichales 

Plantaginales (Plantaginaceae) 

Scrophulariales (Oleaceae, 

Scrophulariaceae, Orobanchaceae) 

Campanulales (Campanulaceae) 

Rubiales (Rubiaceae) 

Dipsacales (Caprifoliaceae, Adoxaceae, 

Valerianaceae, Dipsacaceae) 

Calycerales 

Asterales (Asteraceae) 

 

C L A S S I S  

L I L I O P S I D A  

 

SUBCLASSIS I. ALISMATIDAE 

Alismatales (Alismataceae) 

Hydrocharitales 

Najadales 

Triuridales 

 

SUBCLASSIS II. ARECIDAE 

Arecales (Arecaceae) 

Cyclanthales 

Pandanales 

Arales (Acoraceae, Araceae, Lemnaceae) 

 

SUBCLASSIS III. COMMELINIDAE 
Commelinales 

Eriocaulales 

Restionales 

Juncales (Juncaceae) 

Cyperales (Cyperaceae, Poaceae) 

Hydatellales 

Typhales 

 

SUBCLASSIS IV. ZINGIBERIDAE 

Bromeliales (Bromeliaceae) 

Zingiberales (Strelitziaceae, Musaceae) 

 

SUBCLASSIS V. LILIIDAE 

Liliales (Liliaceae [incl. Alliaceae, 

Amaryllidaceae, Anthericaceae, 

Asparagaceae, Colchicaceae, 

Convallariaceae, Hyacinthaceae, 

Melanthiaceae], Iridaceae) 

Orchidales (Orchidaceae) 
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Prehľad systému TACHTADŽJANA 

 

Prehľad systému krytosemenných rastlín podľa TACHTADŽJANA (TAKHTAJAN 1987) do 

úrovne radov s vybranými čeľaďami, ktoré sa v tomto učebnom texte spomínajú podrobnej-

šie (priamo alebo nepriamo, zahrnuté v rámci iných čeľadí). 

 

 

C L A S S I S  

M A G N O L I O P S I D A  

 

SUBCLASSIS A. MAGNOLIIDAE 

Superorder Magnolianae 

Magnoliales (Magnoliaceae), 

Eupomatiales, Annonales, Winterales, 

Illiciales, Austrobaileyales 

(Austrobaileyaceae), Laurales, 

Lactoridales, Chloranthales, Piperales 

(Piperaceae), Aristolochiales 

(Aristolochiaceae) 

Superorder Raflesianae 

Hydnorales, Rafflesiales, Balanophorales 

Superorder Nepenthanae 

Nepenthales 

Superorder Nymphaeanae 

Nymphaeales (Nymphaeaceae), 

Ceratophyllales (Ceratophyllaceae) 

Superorder Nelumbonanae 

Nelumbonales 

 

SUBCLASSIS B. RANUNCULIDAE 

Superorder Ranunculanae 

Ranunculales (Ranunculaceae), 

Glaucidiales, Paeoniales, Papaverales 

(Papaveraceae, Fumariaceae) 

 

SUBCLASSIS C. 

CARYOPHYLLIDAE 

Superorder Caryophyllanae 

Caryophyllales (Cactaceae, 

Caryophyllaceae, Amaranthaceae, 

Chenopodiaceae) 

Superorder Polygonanae 

Polygonales (Polygonaceae) 

Superorder Plumbaginanae 

Plumbaginales 

 

SUBCLASSIS D. HAMAMELIDIDAE 

Superorder Trochodendranae 

Trochodendrales, Cercidiphyllales, 

Eupteleales 

Superorder Eucommianae 

Eucommiales 

Superorder Hamamelidanae 

Hamamelidales, Daphniphyllales, 

Balanopales, Didymelales, 

Myrothamnales, Buxales, 

Simmondsiales, Casuarinales, Fagales 

(Fagaceae), Betulales (Betulaceae, 

Corylaceae) 

Superorder Juglandanae 

Myricales, Rhoipteleales, Juglandales 

(Juglandaceae) 

 

SUBCLASSIS E. DILLENIIDAE 

Superorder Dillenianae 
Dilleniales 

Superorder Theanae 

Actinidiales, Paracryphiales, Theales 

(Theaceae, Hypericaceae), 

Medusagynales, Ochnales, 

Ancistrocladales, Elatinales,  

Superorder Lecythidanae 

Lecythidales 

Superorder Sarracenianae 

Sarraceniales (Sarraceniaceae) 

Superorder Ericanae 

Ericales (Ericaceae, Empetraceae), 

Diapensiales, Ebenales, Sapotales, 

Primulales (Primulaceae) 

Superorder Violananae 

Violales (Violaceae), Tamaricales, 

Fouquieriales, Salicales (Salicaceae), 

Dioncophyllales, Cucurbitales 

(Cucurbitaceae), Begoniales, 
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Capparales (Brassicaceae), 

Moringales, Batales 

Superorder Malvanae 

Bixales, Malvales (Tiliaceae, Malvaceae) 

Superorder Urticanae 

Urticales (Cannabaceae, Urticaceae), 

Barbeyales 

Superorder Euphorbianae 

Euphorbiales (Euphorbiaceae), 

Thymelaeales 

 

SUBCLASSIS F. ROSIDAE 

Superorder Rosanae 

Cunoniales, Bruniales, Geissolomatales, 

Saxifragales (Crassulaceae, 

Saxifragaceae, Grossulariaceae), 

Droserales, Gunnerales, Rosales 

(Rosaceae), Crossosomatales, 

Podostemales 

Superorder Myrtanae 

Rhizophorales, Myrtales (Lythraceae, 

Onagraceae), Haloragales 

Superorder Fabanae 

Fabales (Fabaceae) 

Superorder Rutanae 

Connarales, Sapindales (Sapindaceae, 

Hippocastanaceae, Aceraceae), 

Rutales (Rutaceae), Leitneriales, 

Coriariales, Linales (Linaceae, 

Erythroxylaceae), Geraniales 

(Geraniaceae), Balsaminales, 

Tropaeolales, Limnanthales, 

Polygalales (Polygalaceae) 

Superorder Celastranae 

Celastrales, Santalales (Santalaceae, 

Loranthaceae, Viscaceae) 

Superorder Rhamnanae 

Rhamnales, Elaeagnales 

Superorder Proteanae 

Proteales 

Superorder Vitanae 

Vitales (Vitaceae) 

Superorder Cornanae 

Hydrangeales, Cornales (Cornaceae), 

Aralidiales, Toricelliales, Apiales 

(Araliaceae, Apiaceae), Pittosporales, 

Byblidales, Dipsacales 

(Caprifoliaceae, Sambucaceae, 

Adoxaceae, Valerianaceae, 

Dipsacaceae), Cynomoriales 

 

SUBCLASSIS G. LAMIIDAE 

Superorder Gentiananae 

Gentianales (Gentianaceae, Rubiaceae), 

Oleales 

Superorder Loasanae 

Loasales 

Superorder Solananae 

Solanales (Solanaceae), Convolvulales 

(Convolvulaceae, Cuscutaceae), 

Polemoniales, Boraginales 

(Boraginaceae) 

Superorder Lamianae 

Scrophulariales (Scrophulariaceae, 

Plantaginaceae), Hippuridales, 

Lamiales (Lamiaceae), 

Hydrostachyales 

 

SUBCLASSIS H. ASTERIDAE 

Superorder Campanulanae 

Campanulales (Campanulaceae), 

Stylidiales, Goodeniales, Calycerales 

Superorder Asteranae 

Asterales (Asteraceae) 

 

C L A S S I S  

L I L I O P S I D A  

 

SUBCLASSIS A. ALISMATIDAE 

Superorder Butomanae 

Butomales, Hydrocharitales, Alismatales 

(Alismataceae) 

Superorder Najadanae 

Aponogetonales, Scheuchzeriales, 

Juncaginales, Potamogetonales, 

Posidoniales, Zosterales, 

Cymodoceales, Najadales 

 

SUBCLASSIS B. TRIURIDIDAE 

Superorder Triuridanae 

Triuridales 

 

SUBCLASSIS C. LILIIDAE 

Superorder Lilianae 

Liliales (Liliaceae, Iridaceae), 

Burmanniales, Amaryllidales 

(Hyacinthaceae, Alliaceae, 



 198 

Amaryllidaceae), Asparagales 

(Convallariaceae, Asparagaceae), 

Smilacales, Dioscoreales, Taccales, 

Alstroemeriales, Haemodorales, 

Orchidales (Orchidaceae) 

Superorder Pontederianae 

Pontederiales, Phylidrales 

Superorder Bromelianae 

Bromeliales (Bromeliaceae), Velloziales 

Superorder Zingiberanae 

Zingiberales (Zingiberaceae, 

Strelitziaceae, Musaceae) 

Superorder Juncanae 

Juncales (Juncaceae), Cyperales 

(Cyperaceae) 

 

Superorder Hydatellanae 

Hydatellales 

Superorder Commelinanae 

Commelinales, Restionales, Poales 

(Poaceae) 

 

SUBCLASSIS D. ARECIDAE 

Superorder Arecanae 

Arecales (Arecaceae), Cyclanthales 

Superorder Pandananae 

Pandanales 

Superorder Aranae 

Arales (Araceae incl. Acoraceae, 

Lemnaceae) 

Superorder Typhanae 

Typhales 
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Prehľad systému APG II 

Prehľad systému krytosemenných rastlín podľa Angiosperm Phylogeny Group II (2003). 

V hranatých zátvorkách so znamienkom + sú uvedené akceptovateľné, monofyletické alter-

natívy k širšie chápaným čeľadiam. 

 

Amborellaceae 

Chloranthaceae 

Nymphaeaceae 

[+Cabombaceae] 

 

Austrobaileyales 

Austrobaileyaceae 

Schisandraceae 

[+Illiciaceae] 

Trimeniaceae 

 

Ceratophyllales 

Ceratophyllaceae 

 

MAGNOLIIDS 

 

Canellales 

Canellaceae 

Winteraceae 

 

Laurales 

Atherospermataceae 

Calycanthaceae 

Gomortegaceae 

Hernandiaceae 

Lauraceae 

Monimiaceae 

Siparunaceae 

 

Magnoliales 

Annonaceae 

Degeneriaceae 

Eupomatiaceae 

Himantandraceae 

Magnoliaceae 

Myristicaceae 

 

Piperales 

Aristolochiaceae 

Hydnoraceae 

Lactoridaceae 

Piperaceae 

Saururaceae 

 

MONOCOTS 

 

Petrosaviaceae 

 

Acorales 

Acoraceae 

 

Alismatales 

Alismataceae 

Aponogetonaceae 

Araceae 

Butomaceae 

Cymodoceaceae 

Hydrocharitaceae 

Juncaginaceae 

Limnocharitaceae 

Posidoniaceae 

Potamogetonaceae 

Ruppiaceae 

Scheuchzeriaceae 

Tofieldiaceae 

Zosteraceae 

 

Asparagales 

Alliaceae 

[+Agapanthaceae] 

[+Amaryllidaceae] 

Asparagaceae 

[+Agavaceae] 

[+Aphyllanthaceae] 

[+Hesperocallidaceae] 

[+Hyacinthaceae] 

[+Laxmanniaceae] 

[+Ruscaceae] 

[+Themidaceae] 

Asteliaceae 

Blandfordiaceae 

Boryaceae 

Doryanthaceae 

Hypoxidaceae 

Iridaceae 

Ixioliriaceae 

Lanariaceae 

Orchidaceae 

Tecophilaeaceae 

Xanthorrhoeaceae 

[+Asphodelaceae] 

[+Hemerocallidaceae] 

Xeronemataceae 

 

Dioscoreales 

Burmanniaceae 

Dioscoreaceae 

Nartheciaceae 

 

Liliales 

Alstroemeriaceae 

Campynemataceae 

Colchicaceae 

Corsiaceae 

Liliaceae 

Luzuriagaceae 

Melanthiaceae 

Philesiaceae 

Rhipogonaceae 

Smilacaceae 

 

Pandanales 

Cyclanthaceae 

Pandanaceae 

Stemonaceae 

Triuridaceae 

Velloziaceae 

 

COMMELINIDS 

 

Dasypogonaceae 

 

Arecales 
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Arecaceae 

 

Commelinales 

Commelinaceae 

Haemodoraceae 

Hanguanaceae 

Philydraceae 

Pontederiaceae 

 

Poales 

Anarthriaceae 

Bromeliaceae 

Centrolepidaceae 

Cyperaceae 

Ecdeiocoleaceae 

Eriocaulaceae 

Flagellariaceae 

Hydatellaceae 

Joinvilleaceae 

Juncaceae 

Mayacaceae 

Poaceae 

Rapateaceae 

Restionaceae 

Sparganiaceae 

Thurniaceae 

Typhaceae 

Xyridaceae 

 

Zingiberales 

Cannaceae 

Costaceae 

Heliconiaceae 

Lowiaceae 

Marantaceae 

Musaceae 

Strelitziaceae 

Zingiberaceae 

 

EUDICOTS 

 

Buxaceae 

[+Didymelaceae] 

Sabiaceae 

Trochodendraceae 

[+Tetracentraceae] 

 

Proteales 

Nelumbonaceae 

Proteaceae 

[+Platanaceae] 

 

Ranunculales 

Berberidaceae 

Circaeasteraceae 

[+Kingdoniaceae] 

Eupteleaceae 

Lardizabalaceae 

Menispermaceae 

Papaveraceae 

[+Fumariaceae] 

[+Pteridophyllaceae] 

Ranunculaceae 

 

CORE EUDICOTS 

 

Aextoxicaceae 

Berberidopsidaceae 

Dilleniaceae 

 

Gunnerales 

Gunneraceae 

[+Myrothamnaceae] 

 

Caryophyllales 

Achatocarpaceae 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Ancistrocladaceae 

Asteropeiaceae 

Barbeuiaceae 

Basellaceae 

Cactaceae 

Caryophyllaceae 

Didiereaceae 

Dioncophyllaceae 

Droseraceae 

Drosophyllaceae 

Frankeniaceae 

Gisekiaceae 

Halophytaceae 

Molluginaceae 

Nepenthaceae 

Nyctaginaceae 

Physenaceae 

Phytolaccaceae 

Plumbaginaceae 

Polygonaceae 

Portulacaceae 

Rhabdodendraceae 

Sarcobataceae 

Simmondsiaceae 

Stegnospermataceae 

Tamaricaceae 

Santalales 

Olacaceae 

Opiliaceae 

Loranthaceae 

Misodendraceae 

Santalaceae 

 

Saxifragales 

Altingiaceae 

Aphanopetalaceae 

Cercidiphyllaceae 

Crassulaceae 

Daphniphyllaceae 

Grossulariaceae 

Haloragaceae 

[+Penthoraceae] 

[+Tetracarpaeaceae] 

Hamamelidaceae 

Iteaceae 

[+Pterostemonaceae] 

Paeoniaceae 

Saxifragaceae 

 

ROSIDS 

 

Aphloiaceae 

Geissolomataceae 

Ixerbaceae 

Picramniaceae 

Strasburgeriaceae 

Vitaceae 

 

Crossosomatales 

Crossosomataceae 

Stachyuraceae 

Staphyleaceae 

 

Geraniales 

Geraniaceae 

[+Hypseocharitaceae] 

Ledocarpaceae 

Melianthaceae 

[+Francoaceae] 
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Vivianiaceae 

 

Myrtales 

Alzateaceae 

Combretaceae 

Crypteroniaceae 

Heteropyxidaceae 

Lythraceae 

Melastomataceae 

[+Memecylaceae] 

Myrtaceae 

Oliniaceae 

Onagraceae 

Penaeaceae 

Psiloxylaceae 

Rhynchocalycaceae 

Vochysiaceae 

 

EUROSIDS I 

 

Zygophyllaceae 

[+Krameriaceae] 

Huaceae 

 

Celastrales 

Celastraceae 

Lepidobotryaceae 

Parnassiaceae 

[+Lepuropetalaceae] 

 

Cucurbitales 

Anisophylleaceae 

Begoniaceae 

Coriariaceae 

Corynocarpaceae 

Cucurbitaceae 

Datiscaceae 

Tetramelaceae 

 

Fabales 

Fabaceae 

Polygalaceae 

Quillajaceae 

Surianaceae 

 

Fagales 

Betulaceae 

Casuarinaceae 

Fagaceae 

Juglandaceae 

[+Rhoipteleaceae] 

Myricaceae 

Nothofagaceae 

Ticodendraceae 

 

Malpighiales 

Achariaceae 

Balanopaceae 

Bonnetiaceae 

Caryocaraceae 

Chrysobalanaceae 

[+Dichapetalaceae] 

[+Euphroniaceae] 

[+Trigoniaceae] 

Clusiaceae 

Ctenolophonaceae 

Elatinaceae 

Euphorbiaceae 

Goupiaceae 

Humiriaceae 

Hypericaceae 

Irvingiaceae 

Ixonanthaceae 

Lacistemataceae 

Linaceae 

Lophopyxidaceae 

Malpighiaceae 

Ochnaceae 

[+Medusagynaceae] 

[+Quiinaceae] 

Pandaceae 

Passifloraceae 

[+Malesherbiaceae] 

[+Turneraceae] 

Peridiscaceae 

Phyllanthaceae 

Picrodendraceae 

Podostemaceae 

Putranjivaceae 

Rhizophoraceae 

[+Erythroxylaceae] 

Salicaceae 

Violaceae 

 

Oxalidales 

Brunelliaceae 

Cephalotaceae 

Connaraceae 

Cunoniaceae 

Elaeocarpaceae 

Oxalidaceae 

 

Rosales 

Barbeyaceae 

Cannabaceae 

Dirachmaceae 

Elaeagnaceae 

Moraceae 

Rhamnaceae 

Rosaceae 

Ulmaceae 

Urticaceae 

 

EUROSIDS II 

 

Tapisciaceae 

 

Brassicales 

Akaniaceae 

[+Bretschneideraceae] 

Bataceae 

Brassicaceae 

Caricaceae 

Emblingiaceae 

Gyrostemonaceae 

Koeberliniaceae 

Limnanthaceae 

Moringaceae 

Pentadiplandraceae 

Resedaceae 

Salvadoraceae 

Setchellanthaceae 

Tovariaceae 

Tropaeolaceae 

 

Malvales 

Bixaceae 

[+Diegodendraceae] 

[+Cochlospermaceae] 

Cistaceae 

Dipterocarpaceae 

Malvaceae 

Muntingiaceae 

Neuradaceae 

Sarcolaenaceae 

Sphaerosepalaceae 

Thymelaeaceae 
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Sapindales 

Anacardiaceae 

Biebersteiniaceae 

Burseraceae 

Kirkiaceae 

Meliaceae 

Nitrariaceae 

[+Peganaceae] 

[+Tetradiclidaceae] 

Rutaceae 

Sapindaceae 

Simaroubaceae 

 

ASTERIDS 

 

Cornales 

Cornaceae 

[+Nyssaceae] 

Curtisiaceae 

Grubbiaceae 

Hydrangeaceae 

Hydrostachyaceae 

Loasaceae 

 

Ericales 

Actinidiaceae 

Balsaminaceae 

Clethraceae 

Cyrillaceae 

Diapensiaceae 

Ebenaceae 

Ericaceae 

Fouquieriaceae 

Lecythidaceae 

Maesaceae 

Marcgraviaceae 

Myrsinaceae 

Pentaphylacaceae 

[+Ternstroemiaceae] 

[+Sladeniaceae] 

Polemoniaceae 

Primulaceae 

Roridulaceae 

Sapotaceae 

Sarraceniaceae 

Styracaceae 

Symplocaceae 

Tetrameristaceae 

[+Pellicieraceae] 

Theaceae 

Theophrastaceae 

 

EUASTERIDS I 

 

Boraginaceae 

Icacinaceae 

Oncothecaceae 

Vahliaceae 

 

Garryales 

Eucommiaceae 

Garryaceae 

[+Aucubaceae] 

 

Gentianales 

Apocynaceae 

Gelsemiaceae 

Gentianaceae 

Loganiaceae 

Rubiaceae 

 

Lamiales 

Acanthaceae 

Bignoniaceae 

Byblidaceae 

Calceolariaceae 

Carlemanniaceae 

Gesneriaceae 

Lamiaceae 

Lentibulariaceae 

Martyniaceae 

Oleaceae 

Orobanchaceae 

Paulowniaceae 

Pedaliaceae 

Phrymaceae 

Plantaginaceae 

Plocospermataceae 

Schlegeliaceae 

Scrophulariaceae 

Stilbaceae 

Tetrachondraceae 

Verbenaceae 

 

Solanales  

Convolvulaceae 

Hydroleaceae 

Montiniaceae 

Solanaceae 

Sphenocleaceae 

 

EUASTERIDS II 

 

Bruniaceae 

Columelliaceae 

[+Desfontainiaceae] 

Eremosynaceae 

Escalloniaceae 

Paracryphiaceae 

Polyosmaceae 

Sphenostemonaceae 

Tribelaceae 

 

Apiales 

Apiaceae 

Araliaceae 

Aralidiaceae 

Griseliniaceae 

Mackinlayaceae 

Melanophyllaceae 

Myodocarpaceae 

Pennantiaceae 

Pittosporaceae 

Torricelliaceae 

 

Aquifoliales 

Aquifoliaceae 

Cardiopteridaceae 

Helwingiaceae 

Phyllonomaceae 

Stemonuraceae 

 

Asterales 

Alseuosmiaceae 

Argophyllaceae 

Asteraceae 

Calyceraceae 

Campanulaceae 

[+Lobeliaceae] 

Goodeniaceae 

Menyanthaceae 

Pentaphragmataceae 

Phellinaceae 

Rousseaceae 

Stylidiaceae 

[+Donatiaceae] 
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Dipsacales 

Adoxaceae 

Caprifoliaceae 

[+Diervillaceae] 

[+Dipsacaceae] 

[+Linnaeaceae] 

[+Morinaceae] 

[+Valerianaceae] 

 

TAXA OF 

UNCERTAIN 

POSITION 

 

Aneulophus 

Apodanthaceae 

Bdallophyton 

Balanophoraceae 

Centroplacus 

Cynomorium 

Cytinus 

Dipentodon 

Gumillea 

Hoplestigma 

Leptaulus 

Medusandra 

Metteniusa 

Mitrastema 

Pottingeria 

Rafflesiaceae 

Soyauxia 

Trichostephanus 
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Zoznam čeľadí slovenskej flóry 

Zoznam čeľadí slovenskej flóry (základ zoznamu podľa diela Flóra Slovenska I, 1966, upra-

vený a doplnený, zahŕňajúci pôvodné aj introdukované taxóny) so zaradením akceptovaných 

čeľadí do radov použitého systému v tomto učebnom texte. Tučne sú vyznačené čeľade 

akceptované, v prípade neakceptovaných čeľadí nasleduje za šípkou akceptovaná čeľaď, 

ktorá ich zahŕňa.  

 

Aceraceae  Sapindaceae 

Acoraceae  Acorales 

Adoxaceae  Dipsacales 

Aesculaceae  Sapindaceae 

Agavaceae  Asparagales 

Aizoaceae  Caryophyllales  

Alismataceae  Alismatales 

Alliaceae  Asparagales 

Amaranthaceae  Caryophyllales 

Amaryllidaceae  Asparagales 

Ambrosiaceae  Asteraceae 

Anacardiaceae  Sapindales 

Anthericaceae  Agavaceae 

Apiaceae  Apiales 

Apocynaceae  Gentianales 

Aquifoliaceae  Aquifoliales 

Araceae  Alismatales 

Araliaceae  Apiales 

Aristolochiaceae  Piperales 

Asclepiadaceae  Apocynaceae 

Asparagaceae  Asparagales 

Aspidiaceae  Dryopteridaceae 

Aspleniaceae  Polypodiales 

Asteraceae  Asterales 

Athyriaceae  Woodsiaceae 

Azollaceae  Salviniaceae 

Balsaminaceae  Ericales 

Begoniaceae  Cucurbitales 

Berberidaceae  Ranunculales 

Betulaceae  Fagales 

Bignoniaceae  Lamiales 

Blechnaceae  Polypodiales 

Boraginaceae  Solanales 

Brassicaceae  Brassicales 

Buddlejaceae  Scrophulariaceae 

Butomaceae  Alismatales 

Buxaceae  Buxales 

Cactaceae  Caryophyllales 

Caesalpiniaceae  Fabaceae 

Callitrichaceae  Plantaginaceae 

Calycanthaceae  Laurales 

Campanulaceae  Asterales 

Cannabaceae  Rosales 

Caprifoliaceae  Dipsacales 

Caryophyllaceae  Caryophyllales 

Celastraceae  Celastrales 

Ceratophyllaceae  Ceratophyllales 

Cichoriaceae  Asteraceae 

Cistaceae  Malvales 

Colchicaceae  Liliales 

Commelinaceae  Commelinales 

Convallariaceae Ruscaceae 

Convolvulaceae  Solanales 

Cornaceae  Cornales 

Corylaceae  Betulaceae 

Crassulaceae  Saxifragales 

Cryptogrammaceae  Polypodiales 

Cucurbitaceae  Cucurbitales 

Cupressaceae  Pinales 

Cuscutaceae  Convolvulaceae 

Cyperaceae  Poales 

Daucaceae  Apiaceae 

Dennstaedtiaceae  Polypodiales  

Dipsacaceae  Dipsacales 

Droseraceae  Polygonales 

Dryopteridaceae  Polypodiales 

Elaeagnaceae  Rosales 

Elatinaceae  Malpighiales 

Empetraceae  Ericaceae 

Ephedraceae  Gnetales 

Equisetaceae  Equisetales 

Ericaceae  Ericales 

Euphorbiaceae  Malpighiales 

Fabaceae  Fabales 

Fagaceae  Fagales 

Fumariaceae  Ranunculales  

Gentianaceae  Gentianales 

Geraniaceae  Geraniales 
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Ginkgoaceae  Ginkgoales 

Globulariaceae  Plantaginaceae 

Grossulariaceae  Saxifragales 

Haloragaceae  Saxifragales 

Hamamelidaceae  Saxifragales 

Heliotropiaceae  Boraginaceae 

Hemerocallidaceae  Asparagales 

Hippocastanaceae  Sapindaceae 

Hippuridaceae  Plantaginaceae 

Hostaceae  Agavaceae 

Huperziaceae  Lycopodiaceae 

Hyacinthaceae   Asparagales 

Hydrangeaceae  Cornales 

Hydrocotylaceae  Araliaceae 

Hydrocharitaceae  Alismatales 

Hydrophyllaceae  Boraginaceae 

Hypericaceae  Malpighiales 

Hypolepidaceae  Denstaedtiaceae 

Chenopodiaceae  Amaranthaceae 

Illecebraceae  Caryophyllaceae 

Impatientaceae  Balsaminaceae 

Iridaceae  Asparagales 

Juglandaceae  Fagales 

Juncaceae  Poales 

Juncaginaceae  Alismatales 

Lamiaceae  Lamiales 

Lauraceae  Laurales  

Lemnaceae  Araceae 

Lentibulariaceae  Lamiales 

Liliaceae  Liliales 

Linaceae  Malpighiales 

Linnaeaceae  Dipsacales 

Lobeliaceae  Asterales 

Loniceraceae  Caprifoliaceae 

Loranthaceae  Santalales 

Lycopodiaceae  Lycopodiales 

Lythraceae  Myrtales 

Magnoliaceae  Magnoliales 

Malvaceae  Malvales 

Marsileaceae  Polypodiales 

Melanthiaceae  Liliales 

Menyanthaceae  Asterales 

Monotropaceae  Ericaceae 

Moraceae  Rosales 

Najadaceae  Hydrocharitaceae 

Nyctaginaceae  Caryophyllales 

Nymphaeaceae  Nymphaeales 

Oenotheraceae  Onagraceae 

Oleaceae  Lamiales 

Onagraceae  Myrtales 

Ophioglossaceae  Ophioglossales 

Orchidaceae  Asparagales 

Orobanchaceae  Lamiales 

Oxalidaceae  Oxalidales 

Paeoniaceae  Saxifragales 

Papaveraceae  Ranunculales 

Parnassiaceae  Celastrales 

Paulowniaceae  Lamiales 

Phytolaccaceae  Caryophyllales 

Pinaceae  Pinales 

Plantaginaceae  Lamiales 

Platanaceae  Proteales 

Plumbaginaceae  Polygonales 

Poaceae  Poales 

Polemoniaceae  Ericales 

Polygalaceae  Fabales 

Polygonaceae  Polygonales 

Polypodiaceae  Polypodiales 

Portulacaceae  Caryophyllales 

Potamogetonaceae  Alismatales 

Primulaceae  Ericales 

Pyrolaceae  Ericaceae 

Ranunculaceae  Ranunculales 

Resedaceae  Brassicales 

Rhamnaceae  Rosales 

Rosaceae  Rosales 

Rubiaceae  Gentianales 

Ruscaceae  Asparagales 

Rutaceae  Sapindales 

Salicaceae  Malpighiales 

Salviniaceae  Polypodiales 

Sambucaceae  Adoxaceae 

Santalaceae  Santalales 

Sapindaceae  Sapindales 

Saxifragaceae  Saxifragales 

Scrophulariaceae  Lamiales 

Selaginellaceae  Lycopodiales 

Scheuchzeriaceae  Alismatales 

Silenaceae  Caryophyllaceae 

Simaroubaceae  Sapindales 

Solanaceae  Solanales 

Sparganiaceae  Poales 

Staphyleaceae  Crossosomatales 

Tamaricaceae  Polygonales 

Taxaceae  Pinales 

Thelypteridaceae  Polypodiales 

Thymelaeaceae  Malvales 

Tiliaceae  Malvaceae 
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Tofieldiaceae  Alismatales 

Trapaceae  Lythraceae 

Triglochinaceae  Juncaginaceae 

Tropaeolaceae  Brassicales 

Typhaceae  Poales 

Ulmaceae  Rosales 

Urticaceae  Rosales 

Utriculariaceae  Lentibulariaceae 

Vacciniaceae  Ericaceae 

Valerianaceae  Dipsacales 

Verbenaceae  Lamiales 

Viburnaceae  Adoxaceae 

Violaceae  Malpighiales 

Viscaceae  Santalales 

Vitaceae  Vitales 

Woodsiaceae  Polypodiales 

Zanichelliaceae  Potamogetonaceae 

Zygophyllaceae  Zygophyllales 
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TAXONOMICKÝ INDEX 

Taxonomický index obsahuje všetky vedecké názvy organizmov, ktoré sa vyskytujú v tomto 

učebnom texte od hierarchickej úrovne radu po hierarchickú úroveň rodu vrátane. Tučne 

vyznačené čísla stránok pri čeľadiach označujú stranu s podrobnejším opisom čeľade. 

 
Abies, 71, 72, 73 

Acacia, 140 

Acanthaceae, 202 

Acer, 157, 159 

Aceraceae, 157, 158, 195, 197, 204 

Aconitum, 116 

Acoraceae, 90, 195, 198, 199, 204 

Acorales, 90, 91, 199, 204 

Acorus, 90 

Actinidiaceae, 202 

Actinidiales, 196 

Adansonia, 157 

Adonis, 116 

Adoxa, 182 

Adoxaceae, 182, 183, 195, 197, 203, 204, 

205, 206 

Aegopodium, 181 

Aesculaceae, 204 

Aesculus, 12, 157, 159 

Aextoxicaceae, 200 

Agapanthaceae, 199 

Agavaceae, 96, 102, 199, 204, 205 

Agave, 102 

Aglaophyton, 34, 39 

Agrimonia, 144 

Achariaceae, 201 

Achatocarpaceae, 200 

Achillea, 189 

Aizoaceae, 200, 204 

Ajuga, 178 

Akaniaceae, 201 

Aldrovanda, 123 

Alchemilla, 144 

Alisma, 93 

Alismataceae, 93, 195, 197, 199, 204 

Alismatales, 91, 195, 197, 199, 204, 205, 

206 

Alliaceae, 96, 101, 102, 195, 197, 199, 

204 

Alliaria, 154 

Allium, 97 

Alnus, 12, 151 

Alocasia, 92 

Aloe, 102 

Alopecurus, 113 

Alseuosmiaceae, 202 

Alstroemeriaceae, 199 

Alstroemeriales, 198 

Altingiaceae, 200 

Alyssum, 154 

Alzateaceae, 201 

Amaranthaceae, 119, 121, 194, 196, 200, 

204, 205 

Amaryllidaceae, 96, 97, 102, 195, 198, 

199, 204 

Amaryllidales, 197 

Amborella, 81, 84, 85 

Amborellaceae, 194, 199 

Amborellales, 85 

Ambrosia, 189 

Ambrosiaceae, 204 

Amygdaloideae, 142 

Anacardiaceae, 202, 204 

Ananasus, 105 

Anarthriaceae, 200 

Ancistrocladaceae, 200 

Ancistrocladales, 196 

Anemone, 116 

Anethum, 181 

Aneulophus, 203 

Angelica, 182 

Anisophylleaceae, 201 

Annonaceae, 199 

Annonales, 196 

Anthericaceae, 195, 204 

Anthriscus, 182 

Anthurium, 92 

Anthyllis, 141 

Antirrhinum, 172 

Aphanopetalaceae, 200 

Aphloiaceae, 200 

Aphyllanthaceae, 199 

Apiaceae, 9, 12, 30, 179, 180, 181, 195, 

197, 204 

Apiales, 160, 179, 184, 195, 197, 204 

Apium, 181 
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Apocynaceae, 168, 171, 202, 204 

Apodanthaceae, 203 

Aponogetonaceae, 199 

Aponogetonales, 197 

Aquifoliaceae, 204 

Aquifoliales, 160, 179, 204 

Arabidopsis, 154 

Araceae, 91, 92, 195, 198, 199, 204, 205 

Arachis, 140 

Arales, 195, 198 

Araliaceae, 197, 204, 205 

Aralidiales, 197 

Arctium, 187 

Arecaceae, 30, 102, 195, 198, 200 

Arecales, 102, 195, 198, 199 

Argophyllaceae, 202 

Archaefructaceae, 76 

Archaefructus, 76, 81, 84 

Archaeopteris, 36 

Aristolochia, 12, 89 

Aristolochiaceae, 88, 89, 90, 194, 196, 

199, 204 

Aristolochiales, 194, 196 

Armeniaca, 145 

Armoracia, 154 

Arrhenatherum, 113 

Artemisia, 190 

Arum, 92 

Aruncus, 142 

Asarum, 89, 90 

Asclepiadaceae, 171, 204 

Asparagaceae, 96, 101, 102, 195, 198, 

199, 204 

Asparagales, 94, 96, 101, 198, 199, 204, 

205 

Asparagus, 101 

Asphodelaceae, 96, 101, 199 

Aspidiaceae, 204 

Aspleniaceae, 51, 53, 204 

Asplenium, 53 

Asteliaceae, 199 

Aster, 189 

Asteraceae, 12, 21, 30, 182, 184, 186, 

187, 195, 197, 202, 204 

Asterales, 160, 184, 186, 195, 197, 202, 

204, 205 

Asteroideae, 187, 189 

Asteropeiaceae, 200 

Astragalus, 140 

Atherospermataceae, 199 

Athyriaceae, 204 

Athyrium, 53, 54 

Atriplex, 12, 121 

Atropa, 166 

Aucuba, 164 

Aucubaceae, 202 

Austrobaileyaceae, 194, 196, 199 

Austrobaileyales, 84, 85, 86, 196, 199 

Avena, 110 

Avenella, 113 

Azollaceae, 36, 51, 204 

Balanopaceae, 201 

Balanopales, 196 

Balanophoraceae, 203 

Balanophorales, 196 

Balsaminaceae, 195, 202, 204, 205 

Balsaminales, 197 

Bambusa, 110, 113 

Bambusoideae, 113 

Baragwanathia, 42 

Barbarea, 154 

Barbeuiaceae, 200 

Barbeyaceae, 201 

Barbeyales, 197 

Barnadesiinae, 22 

Barnadesioideae, 187 

Bartsia, 172 

Basellaceae, 200 

Bataceae, 201 

Batales, 194, 197 

Bauhinia, 140 

Bdallophyton, 203 

Begoniaceae, 148, 201, 204 

Begoniales, 196 

Bellis, 189 

Berberidaceae, 114, 200, 204 

Berberidopsidaceae, 200 

Beta, 121 

Betula, 151 

Betulaceae, 150, 151, 194, 196, 201, 204 

Betuloideae, 151 

Biebersteiniaceae, 202 

Bignoniaceae, 202, 204 

Bignoniales, 171 

Bixaceae, 201 

Blandfordiaceae, 199 

Blechnaceae, 204 

Bombacaceae, 155, 157 
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Bonnetiaceae, 201 

Boraginaceae, 164, 166, 167, 168, 195, 

197, 202, 204, 205 

Boraginales, 197 

Boryaceae, 199 

Botrychium, 46 

Brachyelytrum, 26 

Brassica, 154 

Brassicaceae, 12, 15, 30, 152, 153, 194, 

197, 201, 204 

Brassicales, 128, 152, 201, 204, 205, 206 

Bretschneideraceae, 201 

Briza, 112 

Bromeliaceae, 105, 195, 198, 200 

Bromeliales, 105, 195, 198 

Bromus, 112 

Brunelliaceae, 201 

Bruniales, 197 

Buddleja, 172 

Buddlejaceae, 204 

Burmanniaceae, 199 

Burmanniales, 197 

Burseraceae, 202 

Butomaceae, 199, 204 

Butomales, 197 

Butomus, 12 

Buxaceae, 200, 204 

Buxales, 196 

Byblidaceae, 202 

Byblidales, 197 

Cabombaceae, 199 

Cactaceae, 119, 121, 127, 194, 196, 200, 

204 

Caesalpiniaceae, 204 

Caesalpinioideae, 139 

Calamites, 47 

Calceolariaceae, 202 

Calendula, 190 

Callitrichaceae, 174, 204 

Callitrichales, 195 

Callitriche, 12, 172 

Calluna, 163 

Caltha, 115, 116 

Calycanthaceae, 199, 204 

Calyceraceae, 202 

Calycerales, 195, 197 

Camellia, 163 

Campanula, 185, 186 

Campanulaceae, 184, 185, 195, 197, 202, 

204, 205 

Campanulales, 195, 197 

Campynemataceae, 199 

Canellaceae, 199 

Canellales, 88, 199 

Cannabaceae, 141, 146, 194, 197, 201, 

204 

Cannabis, 146 

Cannaceae, 200 

Cannellaceae, 88 

Capparales, 194, 197 

Caprifoliaceae, 182, 195, 197, 203, 204, 

205 

Capsella, 154 

Capsicum, 166 

Cardamine, 154 

Cardaria, 154 

Carduoideae, 187 

Carduus, 187 

Carex, 107, 108 

Caricaceae, 201 

Carlemanniaceae, 202 

Carpinus, 151 

Carum, 181 

Caryocaraceae, 201 

Caryophyllaceae, 12, 119, 120, 194, 196, 

200, 204, 205 

Caryophyllales, 119, 194, 196, 200, 204, 

205 

Castanea, 150 

Casuarinaceae, 201 

Casuarinales, 194, 196 

Cedrus, 72, 73 

Celastraceae, 132, 201, 204 

Celastrales, 128, 132, 194, 197, 201, 204, 

205 

Centaurium, 169 

Centranthus, 182 

Centrolepidaceae, 200 

Centroplacus, 203 

Cephalotaceae, 201 

Cerastium, 120 

Cerasus, 145 

Ceratophyllaceae, 196, 199, 204 

Ceratophyllales, 196, 199, 204 

Ceratophyllum, 84 

Ceratozamia, 66 

Cercidiphyllaceae, 200 
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Cercidiphyllales, 196 

Cerinthe, 168 

Cichoriaceae, 187, 204 

Cichorioideae, 187, 189 

Cichorium, 189 

Cinchona, 171 

Cinnamomum, 88 

Circaeasteraceae, 200 

Cirsium, 187 

Cistaceae, 201, 204 

Citrullus, 148 

Citrus, 12, 158 

Clematis, 116 

Clethraceae, 202 

Clusiaceae, 30, 194, 201 

Cocos, 104 

Coffea, 171 

Cochlospermaceae, 201 

Cola, 157 

Colchicaceae, 94, 195, 199, 204 

Colchicum, 94 

Colocasia, 92 

Combretaceae, 201 

Commelinaceae, 104, 200, 204 

Commelinales, 104, 195, 198, 200, 204 

Compositae, 30, 186 

Conium, 182 

Connaraceae, 201 

Connarales, 197 

Consolida, 116 

Convallaria, 101 

Convallariaceae, 195, 198 

Ruscaceae, 96 

Convolvulaceae, 168, 195, 197, 204 

Convolvulales, 197 

Convolvulus, 168 

Cooksonia, 39 

Cordaianthus, 60 

Cordaitaceae, 60 

Cordaites, 60, 61 

Coriariaceae, 201 

Coriariales, 197 

Corispermum, 12 

Cornaceae, 160, 194, 197, 202, 204 

Cornales, 160, 194, 197, 202, 204, 205 

Cornus, 160 

Corsiaceae, 199 

Corydalis, 118 

Corylaceae, 150, 196, 204 

Coryloideae, 151 

Corylus, 12, 151 

Corynocarpaceae, 201 

Costaceae, 200 

Crassula, 127 

Crassulaceae, 126, 127, 194, 197, 200, 

204 

Crataegus, 12, 145 

Crocus, 9, 99 

Crossosomataceae, 200 

Crossosomatales, 197, 200, 205 

Cruciferae, 30, 152 

Crypteroniaceae, 201 

Cryptogrammaceae, 204 

Ctenolophonaceae, 201 

Cucumis, 148 

Cucurbita, 148 

Cucurbitaceae, 147, 148, 194, 196, 201, 

204 

Cucurbitales, 128, 147, 196, 201, 204 

Cunoniaceae, 201 

Cunoniales, 197 

Cupressaceae, 68, 70, 204 

Cupressales, 204 

Cupressus, 70 

Curcuma, 105 

Curtisiaceae, 202 

Cuscutaceae, 168, 195, 197, 204 

Cyanus, 187 

Cyatheaceae, 50 

Cycadaceae, 65, 66 

Cycadales, 61, 64 

Cycas, 64, 65, 66 

Cyclanthaceae, 199 

Cyclanthales, 195, 198 

Cymodoceaceae, 199 

Cymodoceales, 197 

Cynomoriales, 197 

Cynomorium, 203 

Cyperaceae, 107, 195, 198, 200, 204 

Cyperales, 105, 195, 198 

Cyperus, 9, 108 

Cypripedium, 101 

Cyrillaceae, 202 

Cystopteris, 53 

Cytinus, 203 

Dactylis, 112 

Dactylorhiza, 101 

Daphne, 12, 29 
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Daphniphyllaceae, 200 

Daphniphyllales, 194, 196 

Dasypogonaceae, 199 

Datiscaceae, 201 

Daucaceae, 204 

Daucus, 180, 181 

Degeneriaceae, 199 

Dendrobium, 101 

Dennstaedtiaceae, 52, 204 

Dentaria, 154 

Dianthus, 120 

Diapensiaceae, 202 

Diapensiales, 194, 196 

Didiereaceae, 200 

Didymelaceae, 200 

Didymelales, 194, 196 

Dieffenbachia, 93 

Diegodendraceae, 201 

Diervillaceae, 203 

Digitalis, 172, 174 

Dichapetalaceae, 201 

Dilleniaceae, 200 

Dilleniales, 194, 196 

Dioncophyllaceae, 200 

Dioncophyllales, 196 

Dioon, 65, 66 

Dioscorea, 94 

Dioscoreaceae, 199 

Dioscoreales, 94, 198, 199 

Dipentodon, 203 

Dipsacaceae, 182, 183, 195, 197, 203, 

204 

Dipsacales, 160, 182, 184, 195, 197, 203, 

204, 205, 206 

Dipsacus, 182, 183 

Dipterocarpaceae, 201 

Dirachmaceae, 201 

Donatiaceae, 202 

Doronicum, 190 

Doryanthaceae, 199 

Dracaena, 101 

Drephanophycus, 42 

Drosera, 123 

Droseraceae, 122, 123, 194, 200, 204 

Droserales, 197 

Drosophyllaceae, 200 

Dryopteridaceae, 52, 54, 55, 204 

Dryopteris, 54, 55 

Ebenaceae, 202 

Ebenales, 194, 196 

Ecdeiocoleaceae, 200 

Ehrhartoideae, 113 

Echium, 168 

Elaeagnaceae, 201, 204 

Elaeagnales, 197 

Elaeocarpaceae, 201 

Elatinaceae, 201, 204 

Elatinales, 196 

Elytrigia, 113 

Emblingiaceae, 201 

Empetraceae, 163, 196, 204 

Encephalartos, 65, 66 

Ensete, 105 

Epacridaceae, 163 

Ephedra, 75 

Ephedraceae, 75, 204 

Ephedrales, 204 

Epilobium, 12, 131 

Epipactis, 101 

Equisetaceae, 36, 47, 49, 204 

Equisetales, 40, 47, 204 

Equisetum, 48, 49 

Eragrostis, 113 

Ericaceae, 25, 162, 163, 194, 196, 202, 

204, 205, 206 

Ericales, 122, 160, 194, 196, 202, 204, 

205 

Eriocaulaceae, 200 

Eriocaulales, 195 

Eriophorum, 108 

Erythronium, 95 

Erythroxylaceae, 137, 194, 197, 201 

Erythroxylum, 137 

Eucalyptus, 77, 131 

Eucommiaceae, 202 

Eucommiales, 194, 196 

Euonymus, 132 

Euphorbia, 12, 133, 134 

Euphorbiaceae, 132, 133, 194, 197, 201, 

204 

Euphorbiales, 194, 197 

Euphrasia, 172, 176 

Euphroniaceae, 201 

Eupomatiaceae, 199 

Eupomatiales, 196 

Eupteleaceae, 200 

Eupteleales, 196 

Eurystoma, 58 
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Faba, 140 

Fabaceae, 12, 19, 30, 118, 138, 139, 194, 

197, 201, 204 

Fabales, 128, 138, 194, 197, 201, 204, 

205 

Faboideae, 139 

Fagaceae, 148, 149, 194, 196, 201, 204 

Fagales, 128, 148, 194, 196, 201, 204, 

205 

Fagopyrum, 125 

Fagus, 150 

Fallopia, 124 

Festuca, 113 

Ficaria, 116 

Ficus, 146 

Filipendula, 144 

Flagellariaceae, 200 

Forsythia, 172 

Fouquieriaceae, 202 

Fouquieriales, 196 

Fragaria, 143 

Francoaceae, 200 

Frankeniaceae, 200 

Fraxinus, 12 

Fuchsia, 131 

Fumaria, 118 

Fumariaceae, 15, 114, 118, 194, 196, 

200, 204 

Fumarioideae, 118 

Gagea, 95 

Galanthus, 98 

Galeobdolon, 178 

Galium, 12, 170 

Garryaceae, 164, 202 

Garryales, 160, 164, 202 

Geissolomataceae, 200 

Geissolomatales, 197 

Gelsemiaceae, 202 

Genista, 140 

Genomosperma, 58 

Gentiana, 169 

Gentianaceae, 168, 195, 197, 202, 204 

Gentianales, 160, 168, 172, 195, 197, 

202, 204, 205 

Geraniaceae, 129, 195, 197, 200, 204 

Geraniales, 129, 195, 197, 200, 204 

Geranium, 12, 130 

Gesneriaceae, 202 

Ginkgo, 67 

Ginkgoaceae, 66, 67, 205 

Ginkgoales, 61, 205 

Gisekiaceae, 200 

Gladiolus, 99 

Glaucidiales, 196 

Gleditsia, 140 

Glechoma, 178 

Globularia, 172 

Globulariaceae, 205 

Glycine, 140 

Gnetaceae, 75 

Gnetales, 61, 63 

Gnetum, 75 

Gomortegaceae, 199 

Goodeniaceae, 184, 202 

Goodeniales, 197 

Gossypium, 27, 156 

Goupiaceae, 201 

Graminae, 30 

Gramineae, 108 

Gratiola, 172 

Grossulariaceae, 126, 194, 197, 200, 205 

Grubbiaceae, 202 

Gumillea, 203 

Gunnera, 118 

Gunneraceae, 118, 200 

Gunnerales, 118, 197, 200 

Guttiferae, 30 

Gymnocarpium, 55 

Gyrostemonaceae, 201 

Haemodoraceae, 200 

Haemodorales, 198 

Halophytaceae, 200 

Haloragaceae, 200, 205 

Haloragales, 194, 197 

Hamamelidaceae, 200, 205 

Hamamelidales, 194, 196 

Hamatocactus, 122 

Hanguanaceae, 200 

Helianthus, 22, 189 

Heliconiaceae, 200 

Heliotropiaceae, 205 

Helleboroideae, 116 

Helleborus, 116 

Hemerocallidaceae, 199, 205 

Hepatica, 116 

Heracleum, 181 

Hernandiaceae, 199 

Hesperocallidaceae, 199 
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Heteropyxidaceae, 201 

Hevea, 133 

Hibiscus, 156 

Hieracium, 189 

Himantandraceae, 199 

Hippocastanaceae, 157, 158, 195, 197, 

205 

Hippochaete, 48 

Hippuridaceae, 174, 205 

Hippuridales, 197 

Hippuris, 172 

Holcus, 113 

Hoplestigma, 203 

Hordeum, 110, 113 

Horneophyton, 34, 39 

Hostaceae, 205 

Huaceae, 201 

Humiriaceae, 201 

Humulus, 12, 146 

Huperzia, 43 

Huperziaceae, 43, 205 

Hyacinthaceae, 96, 101, 102, 195, 197, 

199, 205 

Hyacinthus, 101 

Hydatellaceae, 200 

Hydatellales, 195, 198 

Hydnoraceae, 199 

Hydnorales, 196 

Hydrangeaceae, 202, 205 

Hydrangeales, 197 

Hydrastidoideae, 116 

Hydrocotylaceae, 205 

Hydrocharitaceae, 199, 205 

Hydrocharitales, 195, 197 

Hydrophyllaceae, 205 

Hydrostachyaceae, 202 

Hydrostachyales, 197 

Hyenia, 47 

Hylotelephium, 127 

Hyoscyamus, 166 

Hypericaceae, 134, 196, 201, 205 

Hypericum, 12, 32, 134 

Hypoxidaceae, 199 

Hypseocharitaceae, 200 

Chamaecyparis, 70 

Chamaerion, 131 

Chamaerops, 104 

Chelidonium, 118 

Chenopodiaceae, 194, 196, 205 

Chenopodium, 121 

Chloranthaceae, 84, 199 

Chloranthales, 196 

Chloridoideae, 113 

Chrysobalanaceae, 201 

Chrysosplenium, 126 

Icacinaceae, 202 

Ilex, 179 

Illecebraceae, 205 

Illiciaceae, 199 

Illiciales, 194, 196 

Impatientaceae, 205 

Ipomoea, 168 

Iridaceae, 96, 98, 195, 197, 199, 205 

Iris, 99 

Irvingiaceae, 201 

Isoëtaceae, 36, 45 

Isoëtes, 36 

Iteaceae, 200 

Ixerbaceae, 200 

Ixioliriaceae, 199 

Ixonanthaceae, 201 

Jasminum, 12 

Joinvilleaceae, 200 

Juglandaceae, 152, 194, 196, 201, 205 

Juglandales, 194, 196 

Juglans, 12, 152 

Juncaceae, 12, 106, 195, 198, 200, 205 

Juncaginaceae, 199, 205, 206 

Juncaginales, 197 

Juncales, 105, 195, 198 

Poales, 204, 205 

Juncus, 106 

Juniperus, 12, 61, 68, 69 

Kingdoniaceae, 200 

Kirkiaceae, 202 

Knautia, 182, 183 

Koeberliniaceae, 201 

Krameriaceae, 201 

Labiatae, 30, 177 

Lacistemataceae, 201 

Lactoridaceae, 199 

Lactoridales, 196 

Lamiaceae, 12, 30, 177, 195, 197, 202, 

205 

Lamiales, 160, 171, 172, 175, 195, 197, 

202, 204, 205, 206 

Lamium, 177, 178 

Lanariaceae, 199 
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Lardizabalaceae, 200 

Larix, 72, 73 

Lathyrus, 141 

Lauraceae, 199 

Laurales, 88, 194, 196, 199, 204 

Laurus, 88 

Laxmanniaceae, 199 

Lebachia, 61 

Lecythidaceae, 202 

Lecythidales, 194, 196 

Ledocarpaceae, 200 

Leguminosae, 30, 138 

Leitneriales, 194, 197 

Lemna, 91, 93 

Lemnaceae, 93, 195, 198, 205 

Lens, 140 

Lentibulariaceae, 202, 205, 206 

Leontopodium, 189 

Lepidobotryaceae, 201 

Lepidodendron, 42 

Leptaulus, 203 

Lepuropetalaceae, 201 

Leucanthemum, 190 

Leucojum, 98 

Ligustrum, 172 

Liliaceae, 30, 94, 95, 96, 195, 197, 199, 

205 

Liliales, 94, 96, 195, 197, 199, 204, 205 

Lilium, 12, 30, 95 

Limnanthaceae, 201 

Limnanthales, 197 

Limnocharitaceae, 199 

Linaceae, 194, 197, 201, 205 

Linales, 194, 197 

Linaria, 172, 174 

Linnaeaceae, 203, 205 

Liriodendrae, 88 

Liriodendron, 88 

Loasaceae, 202 

Loasales, 197 

Lobeliaceae, 202, 205 

Loganiaceae, 202 

Lolium, 113 

Lonicera, 182 

Loniceraceae, 205 

Lophopyxidaceae, 201 

Loranthaceae, 128, 194, 197, 200, 205 

Loranthus, 128 

Lotus, 141 

Lowiaceae, 200 

Luzula, 106 

Luzuriagaceae, 199 

Lycopersicon, 166 

Lycopodiaceae, 36, 42, 43, 205 

Lycopodiales, 40, 205 

Lycopodium, 43 

Medullosa, 60 

Lyginopteris, 60 

Lychnis, 120 

Lysimachia, 162 

Lythraceae, 194, 197, 201, 205, 206 

Lythrum, 12 

Macrozamia, 66 

Maesaceae, 202 

Magnolia, 87, 88 

Magnoliaceae, 87, 194, 196, 199, 205 

Magnoliales, 87, 89, 194, 196, 199, 205 

Magnolieae, 88 

Malesherbiaceae, 201 

Maloideae, 142, 145 

Malphigiales, 137 

Malpighiaceae, 201 

Malpighiales, 128, 132, 201, 204, 205, 

206 

Malus, 145 

Malva, 156 

Malvaceae, 155, 156, 194, 197, 201, 205 

Malvales, 128, 155, 194, 197, 201, 204, 

205 

Mamillaria, 122 

Manihot, 133 

Marantaceae, 200 

Marcgraviaceae, 202 

Marratiales, 40 

Marsilea, 51 

Marsileaceae, 36, 42, 50, 51, 205 

Marsileales, 204, 205 

Martyniaceae, 202 

Matricaria, 190 

Matteuccia, 54 

Mayacaceae, 200 

Medicago, 141 

Medusagynaceae, 201 

Medusagynales, 196 

Medusandra, 203 

Melampyrum, 172, 176 

Melandrium, 32, 120 

Melanthiaceae, 94, 195, 199, 205 
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Melastomataceae, 201 

Meliaceae, 202 

Melianthaceae, 200 

Melica, 112 

Melilotus, 141 

Memecylaceae, 201 

Menispermaceae, 114, 200 

Mentha, 178 

Menyanthaceae, 184, 195, 202, 205 

Metteniusa, 203 

Mimosa, 140 

Mimosoideae, 139 

Mimulus, 172 

Misodendraceae, 200 

Mitrastema, 203 

Molluginaceae, 200 

Monimiaceae, 199 

Monotropa, 162 

Monotropaceae, 163, 205 

Monstera, 92 

Moraceae, 141, 146, 201, 205 

Morinaceae, 203 

Moringaceae, 201 

Moringales, 197 

Morus, 146 

Muntingiaceae, 201 

Musa, 105 

Musaceae, 105, 195, 198, 200 

Mycosphaerella, 105 

Myosotis, 168 

Myricaceae, 201 

Myricales, 194, 196 

Myristicaceae, 199 

Myrothamnaceae, 118, 200 

Myrothamnales, 196 

Myrsinaceae, 202 

Myrtaceae, 131, 201 

Myrtales, 128, 131, 194, 197, 201, 205 

Myrtus, 131 

Najadaceae, 205 

Najadales, 195, 197 

Narcissus, 98 

Nardus, 110 

Nartheciaceae, 199 

Negundo, 159 

Nelumbonaceae, 200 

Nelumbonales, 196 

Neottia, 101 

Nepenthaceae, 122, 123, 163, 194, 200 

Nepenthales, 194, 196 

Nepenthes, 123 

Neuradaceae, 201 

Nicotiana, 166 

Nitrariaceae, 202 

Nothofagaceae, 201 

Nothofagus, 150 

Nuphar, 86 

Nyctaginaceae, 200, 205 

Nymphaea, 81, 86 

Nymphaeaceae, 85, 86, 90, 194, 196, 

199, 205 

Nymphaeales, 84, 85, 194, 196, 205 

Nyssaceae, 202 

Oenothera, 12, 131 

Oenotheraceae, 205 

Ochnaceae, 201 

Ochnales, 196 

Olacaceae, 200 

Olea, 9, 172 

Oleaceae, 172, 195, 202, 205 

Oleales, 197 

Oliniaceae, 201 

Onagraceae, 131, 194, 197, 201, 205 

Oncothecaceae, 202 

Onosma, 167 

Ophioglossaceae, 46, 205 

Ophioglossales, 40, 46, 205 

Ophioglossum, 46 

Opiliaceae, 200 

Opuntia, 121, 122 

Orchidaceae, 12, 96, 99, 100, 195, 198, 

199, 205 

Orchidales, 195, 198 

Orchis, 101 

Origanum, 178 

Orobanchaceae, 172, 174, 176, 195, 202, 

205 

Orobanche, 172, 176 

Oryza, 110 

Oryza, 113 

Osmundaceae, 50 

Oxalidaceae, 137, 195, 201, 205 

Oxalidales, 128, 137, 201, 205 

Oxalis, 137 

Paeoniaceae, 200, 205 

Paeoniales, 196 

Palmae, 30, 102 

Pandaceae, 201 
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Pandanaceae, 199 

Pandanales, 93, 195, 198, 199 

Pandanus, 93 

Panicoideae, 113 

Panicum, 111, 113 

Papaver, 30, 117 

Papaveraceae, 15, 30, 114, 116, 118, 194, 

196, 200, 205 

Papaverales, 194, 196 

Paracryphiales, 196 

Paris, 94 

Parnassia, 132 

Parnassiaceae, 132, 201, 205 

Passifloraceae, 201 

Paulownia, 174 

Paulowniaceae, 202, 205 

Pedicularis, 172 

Peganaceae, 202 

Pelargonium, 12, 130 

Pellicieraceae, 202 

Penaeaceae, 201 

Pentadiplandraceae, 201 

Pentaphragmataceae, 202 

Pentaphylacaceae, 202 

Penthoraceae, 200 

Peperomia, 90 

Pereskia, 121 

Peridiscaceae, 201 

Persea, 88 

Persica, 145 

Petasites, 176, 190 

Petrosaviaceae, 199 

Petroselinum, 181 

Phalaenopsis, 101 

Phaseolus, 140 

Phegopteris, 52 

Phellinaceae, 202 

Philesiaceae, 199 

Philodendron, 93 

Philydraceae, 200 

Phlegmarius, 43 

Phleum, 113 

Phoenix, 104 

Phylidrales, 198 

Phyllanthaceae, 201 

Phyllitis, 53 

Phylloglossum, 36 

Physalis, 166 

Physenaceae, 200 

Phytolaccaceae, 200, 205 

Picea, 71, 72 

Picramniaceae, 200 

Picrodendraceae, 201 

Pilea, 146 

Pinaceae, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 205 

Pinales, 61, 205 

Pinus, 12, 61, 72 

Piper, 90 

Piperaceae, 90, 194, 196, 199 

Piperales, 88, 194, 196, 199, 204 

Pistia, 93 

Pisum, 139, 140 

Pittosporales, 197 

Plantaginaceae, 172, 173, 174, 175, 195, 

197, 204, 205 

Plantaginales, 195 

Plantago, 172, 173, 174 

Platanaceae, 118, 200, 205 

Platanthera, 100, 101 

Platanus, 118 

Platycerium, 56 

Platycladus, 70 

Plumbaginaceae, 200, 205 

Plumbaginales, 194, 196 

Poa, 112 

Poaceae, 12, 18, 19, 26, 30, 108, 111, 

112, 195, 198, 200, 205 

Poales, 105, 198, 200, 205 

Podostemaceae, 201 

Podostemales, 194, 197 

Polemoniaceae, 202, 205 

Polemoniales, 197 

Polygala, 141 

Polygalaceae, 138, 141, 194, 197, 201, 

205 

Polygalales, 194, 197 

Polygonaceae, 122, 124, 194, 196, 200, 

205 

Polygonales, 119, 122, 163, 194, 196, 

204, 205 

Polygonatum, 101 

Polygonum, 124 

Polypodiaceae, 50, 51, 52, 56, 205 

Polypodiales, 40, 50, 204, 205, 206 

Polypodium, 41, 56 

Polystichum, 55 

Pontederiaceae, 200 

Pontederiales, 198 
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Pooideae, 26, 113 

Populus, 12, 136, 137 

Portulacaceae, 200, 205 

Posidoniaceae, 199 

Posidoniales, 197 

Potamogeton, 93 

Potamogetonaceae, 93, 199, 205, 206 

Potamogetonales, 197 

Potentilla, 144 

Pottingeria, 203 

Primula, 161, 162 

Primulaceae, 161, 194, 196, 202, 205 

Primulales, 194, 196 

Proteaceae, 200 

Proteales, 118, 194, 197, 200, 205 

Protohyenia, 47 

Protolepidodendron, 42 

Prunella, 178 

Prunoideae, 142, 144 

Prunus, 12, 144 

Pseudobornia, 47 

Pseudolarix, 72 

Pseudotsuga, 72 

Psilophyton, 46 

Psilotaceae, 46 

Psilotales, 40, 46 

Psilotum, 46 

Psiloxylaceae, 201 

Pteridophyllaceae, 200 

Pteridum, 52 

Pterostemonaceae, 200 

Pulmonaria, 167 

Pulsatilla, 116 

Putranjivaceae, 201 

Pyrolaceae, 163, 205 

Pyrus, 145 

Quercus, 150 

Quiinaceae, 201 

Quillajaceae, 201 

Rafflesia, 77, 137 

Rafflesiaceae, 137, 203 

Rafflesiales, 194, 196 

Ranunculaceae, 114, 115, 194, 196, 200, 

205 

Ranunculales, 114, 194, 196, 200, 204, 

205 

Ranunculoideae, 116 

Ranunculus, 12, 116 

Rapateaceae, 200 

Reseda, 12 

Resedaceae, 15, 201, 205 

Restionaceae, 200 

Restionales, 195, 198 

Reynoutria, 125 

Rhabdodendraceae, 200 

Rhamnaceae, 141, 201, 205 

Rhamnales, 194, 197 

Rheum, 12 

Rhinanthus, 172, 176 

Rhipogonaceae, 199 

Rhizobium, 138 

Rhizophoraceae, 201 

Rhizophorales, 194, 197 

Rhododendron, 163 

Rhoipteleaceae, 201 

Rhoipteleales, 196 

Rhynchocalycaceae, 201 

Rhynia, 39 

Ribes, 126 

Ricinus, 133 

Robinia, 140 

Roridulaceae, 202 

Rosa, 12, 143 

Rosaceae, 19, 125, 141, 142, 143, 194, 

197, 201, 205 

Rosales, 122, 125, 128, 141, 194, 197, 

201, 204, 205, 206 

Rosoideae, 142, 143 

Rousseaceae, 202 

Rubiaceae, 168, 170, 195, 197, 202, 205 

Rubiales, 195 

Rubus, 143 

Rumex, 124 

Ruppiaceae, 199 

Ruscaceae, 101, 102, 199, 205 

Rutaceae, 157, 195, 197, 202, 205 

Sabiaceae, 200 

Saccharum, 111 

Salicaceae, 136, 194, 196, 201, 205 

Salicales, 194, 196 

Salicornia, 12 

Salix, 136, 137 

Salvadoraceae, 201 

Salvia, 179 

Salviniaceae, 36, 51, 205 

Sambucaceae, 182, 197, 205 

Sambucus, 182, 183 

Sanicula, 181 
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Santalaceae, 128, 194, 197, 200, 205 

Santalales, 127, 194, 197, 200, 205, 206 

Sapindaceae, 157, 158, 195, 197, 202, 

204, 205 

Sapindales, 128, 157, 195, 197, 202, 204, 

205 

Sapotaceae, 202 

Sapotales, 196 

Sarcobataceae, 200 

Sarcolaenaceae, 201 

Sarraceniaceae, 122, 163, 194, 196, 202 

Sarraceniales, 196 

Saruma, 90 

Saururaceae, 199 

Saxifraga, 125 

Saxifragaceae, 125, 194, 197, 200, 205 

Saxifragales, 125, 197, 200, 204, 205 

Scrophularia, 172, 174, 175 

Scrophulariaceae, 172, 174, 175, 176, 

195, 197, 204, 205 

Scrophulariales, 171, 195, 197 

Secale, 110 

Sedum, 126, 127 

Selaginella, 45 

Selaginellaceae, 36, 42, 45, 205 

Sempervivum, 127 

Senecio, 190 

Sequoia, 70 

Sequoiadendron, 70 

Setchellanthaceae, 201 

Scheuchzeriaceae, 199, 205 

Scheuchzeriales, 197 

Schisandraceae, 199 

Schizaeaceae, 50 

Schizandra, 86 

Schlegelia, 174 

Schlumbergera, 122 

Sigillaria, 42 

Silenaceae, 205 

Silene, 32, 120 

Simaroubaceae, 202, 205 

Simmondsiaceae, 200 

Simmondsiales, 196 

Sinapis, 154 

Siparunaceae, 199 

Sladeniaceae, 202 

Smilacaceae, 199 

Smilacales, 198 

Solanaceae, 164, 165, 195, 197, 205 

Solanales, 160, 164, 168, 172, 195, 197, 

204, 205 

Solanum, 165 

Soldanella, 162 

Solidago, 189 

Sorbus, 145 

Sorghum, 113 

Soyauxia, 203 

Sparganiaceae, 200, 205 

Sphaerosepalaceae, 201 

Sphenophyllum, 47 

Spinacia, 121 

Spiraea, 142 

Spiraeoideae, 142 

Spirodela, 93 

Sporobolus, 113 

Stachyuraceae, 200 

Stamnostoma, 58 

Stangeria, 65 

Stangeriaceae, 65 

Staphyleaceae, 200, 205 

Stegnospermataceae, 200 

Stellaria, 120 

Stemonaceae, 199 

Stenactis, 189 

Sterculiaceae, 155, 157 

Stipeae, 26 

Strasburgeriaceae, 200 

Strelitzia, 102, 105 

Strelitziaceae, 105, 195, 198, 200 

Stylidiaceae, 184, 202 

Stylidiales, 197 

Styracaceae, 202 

Succisa, 182 

Surianaceae, 201 

Swida, 160 

Symphytum, 167 

Symplocaceae, 202 

Syringa, 12, 172 

Taccales, 198 

Tamaricaceae, 200, 205 

Tamaricales, 196 

Tanacetum, 190 

Tapisciaceae, 201 

Taraxacum, 189 

Taxaceae, 73, 205 

Taxales, 205 

Taxus, 12, 68, 73 

Tecophilaeaceae, 199 
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Ternstroemiaceae, 202 

Tetracarpaeaceae, 200 

Tetracentraceae, 200 

Tetradiclidaceae, 202 

Tetramelaceae, 201 

Tetrameristaceae, 202 

Thea, 163 

Theaceae, 163, 194, 196, 202 

Theales, 194, 196 

Thelypteridaceae, 52, 205 

Themidaceae, 199 

Theobroma, 157 

Theophrastaceae, 202 

Thlaspi, 154 

Thuja, 12, 70 

Thurniaceae, 200 

Thymelaeaceae, 201, 205 

Thymelaeales, 197 

Thymus, 29, 31, 178 

Ticodendraceae, 201 

Tilia, 156 

Tiliaceae, 155, 156, 194, 197, 205 

Tillandsia, 105 

Tmesipteris, 46 

Tofieldiaceae, 199, 206 

Toricelliales, 197 

Torilis, 182 

Tovariaceae, 201 

Tradescantia, 104 

Tragopogon, 189 

Trapaceae, 206 

Trientalis, 12 

Trifolium, 141 

Triglochinaceae, 206 

Trigoniaceae, 201 

Trichostephanus, 203 

Trimeniaceae, 199 

Tripleurospermum, 190 

Triticum, 110 

Triuridaceae, 199 

Triuridales, 195, 197 

Trochodendraceae, 200 

Trochodendrales, 194, 196 

Trollius, 116 

Tropaeolaceae, 201, 206 

Tropaeolales, 197 

Tulipa, 95 

Turneraceae, 201 

Tussilago, 190 

Typha, 105 

Typhaceae, 105, 200, 205, 206 

Typhales, 105, 195, 198, 206 

Ulmaceae, 141, 201, 206 

Umbelliferae, 9, 30, 179 

Urtica, 146 

Urticaceae, 141, 146, 194, 197, 201, 206 

Urticales, 194, 197 

Usnea, 105 

Utriculariaceae, 206 

Vacciniaceae, 163, 206 

Vaccinium, 12, 163 

Vahliaceae, 202 

Valeriana, 182, 183 

Valerianaceae, 182, 183, 195, 197, 203, 

206 

Valerianella, 182 

Vanda, 101 

Vanilla, 101 

Velloziaceae, 199 

Velloziales, 198 

Veratrum, 94 

Verbascum, 172, 174, 175 

Verbenaceae, 206 

Vernonia, 189 

Veronica, 172, 174 

Viburnaceae, 182, 206 

Viburnum, 182 

Vicia, 141 

Victoria, 86 

Vinca, 171 

Viola, 10, 135 

Violaceae, 134, 135, 194, 196, 201, 206 

Violales, 194, 196 

Viscaceae, 127, 128, 194, 197, 206 

Viscum, 128 

Vitaceae, 129, 197, 200, 206 

Vitales, 129, 197, 206 

Vitis, 129 

Vivianiaceae, 201 

Vochysiaceae, 201 

Welwitschia, 74, 75 

Welwitschiaceae, 74, 75 

Winteraceae, 88, 199 

Winterales, 196 

Wolffia, 77, 93 

Woodsiaceae, 53, 54, 204, 206 

Xanthorrhoeaceae, 199 

Xeronemataceae, 199 
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Xyridaceae, 200 

Zamia, 65, 66 

Zamiaceae, 65, 66 

Zanichelliaceae, 206 

Zantedeschia, 93 

Zea, 111, 113 

Zingiber, 105 

Zingiberaceae, 105, 198, 200 

Zingiberales, 105, 195, 198, 200 

Zosteraceae, 199 

Zosterales, 197 

Zygophyllaceae, 201, 206 

Zygophyllales, 128, 138, 206 
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