
VÝVOJOVÝ STUPEŇ: CÉVNATÉ VÝTRUSNÉ ROSTLINY 
1. oddělení: PLAVUNĚ 

Stavba těla: 

 Vidličnatě rozvětvený stonek s jednoduchými šupinovými listy 

 ze stonku klasy s výtrusnicemi 

 malý vzrůst 

Zástupce: 

 plavuň vidlačka – v lesích, chráněná rostlina 

Význam dávných plavuní, přesliček a kapradin 

 Plavuně na Zemi rozšířené před 300 miliony v období prvohor – podoba stromů, až 

30m, v té době také rostly obří stromové přesličky a kapradiny – tvořily pralesy. 

 rostliny se sesuly do močálů, zuhelnatěly a přeměnily se na dnešní černé uhlí – okolí 

Kladna a Ostravy  

 

2. oddělení: PŘESLIČKY  

Stavba těla: 

 článkovaný dutý stonek vyztužený křemitými látkami – z něj postranní stonky - 

fotosyntéza 

 listy jsou úplně zakrnělé  

 pod zemí oddenek - přezimují. 

Zástupci: 

 přeslička rolní  

o na jaře z oddenku vyrůstá hnědá jarní lodyha (a) - nese klas s výtrusnicemi. 

Jarní lodyha po dozrání a uvolnění výtrusů zaniká a z oddenku vyrůstá zelená 

letní lodyha – rozmnožovací funkce. 

o Letní lodyha (b) - pomocí fotosyntézy vytvoří dostatek zásobních látek a 

ukládá je do oddenku - sterilní 

Některé přesličky vytvářejí jen jeden typ lodyhy – u nich klas s výtrusnicemi vyrůstá na 

vrcholu zelené lodyhy. 

 
 

3. oddělení: KAPRADINY 

Nejlépe vyvinutá skupina výtrusných rostlin, z nich se vyvinuly jehličnany a později i 

kvetoucí (krytosemenné) rostliny 

Stavba těla: 

 velké složené listy (mladé listy spirálovitě stočené) 

 nadzemní stonek chybí a listy vyrůstají v přízemní růžici z podzemního oddenku 

 výtrusnice nevyrůstají na stonku - tvoří se vždy na spodní straně listů  

o u pokročilejších uspořádány po více kusech do kupek – chráněné ostěrou – po 

prasknutí roznášení větrem 

Výskyt: 

 na vlhčích a stinných místech, některé ve vodě 



 kromě pouští a polopouští po celé Zemi 

Zástupci: 

 kapraď samec, osladič obecný, sleziník routička a červený, hasivka orličí, papratka 

samičí 

 

ROZMNOŽOVÁNÍ 

 Všechny tři mají podobný životní cyklus 

1. Vznik výtrusů 

2. Výtrusy se uvolní a ve vlhkém prostředí vyklíčí v prokel – srdčitý 

3. Na prokelu vznikají samčí  pohlavní orgány pelatky, samičí zárodečníky 

4. Samčí pohlavní buňky mají bičíky – ty oplodní samičí buňky 

5. Vzniká nová rostlina – na ní vznikají výtrusy, cyklus se opakuje 

 
 
HERBÁŘ: 

 


