
 

6 (9) SYSTEMATICKÉ ČLENĚNÍ ROSTLIN 
 

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY 

Rostliny dvouděložné 
Charakteristika: zárodky klíčí 
dvěma dělohami, kořen je 
rozlišen na hlavní a vedlejší, 
cévní svazky jsou uspořádané 
do kruhu, mnohé stonky 
druhotně tloustnou (dřeviny), 
bifaciální listy mají výraznou 
síťnatou nebo zpeřenou 
žilnatinou, květní obaly jsou 
nejčastěji rozlišené na kalich a 
korunu. 

Rostliny jednoděložné 
Zárodek klíčí jednou dělohou, 
hlavní kořen po vyklíčení ztrácí 
hlavní úlohu a je nahrazen 
svazčitými bočními kořeny, 

cévní svazky jsou rozptýlené a rostliny již většinou druhotně netloustnou, bezřapíkaté 
monofaciální listy jsou jednoduché se souběžnou žilnatinou, nejčastěji trojčetné květy nemají 
květní obaly rozlišené – vytváří okvětí. 
 

 

 

 



D V O U D Ě L O Ž N É   R O S T L I N Y 
RŮŽOVITÉ: Početná čeleď růžovitých zahrnuje vytrvalé 

byliny, keře a stromy. Listy jsou většinou složené, také 

však jednoduché, s palisty. Květ má nejčastěji pět 

korunních a kališních plátků, některé kultivary (zvláště 

růží) jich však mají i více jak 20. Pravidelný, 

oboupohlavný květ, obsahuje 1 - 30 tyčinek. Pestík srůstá 

z 1 až 5 plodolistů. Plody obsahují jedno (třešeň) i 



mnoho desítek semen (jahodník, ostružiník). Plodem jsou nažky, peckovice, malvice, 

souplodí nažek (jahodník), příp. souplodí peckoviček. Nejznámější rostlinou této čeledi je 

bezesporu růže. Dále sem patří většina rostlin produkujících ovoce (mimo těch, které rostou v 

tropech a subtropech), jejichž plody jsou jablka, hrušky, třešně, višně, ringle, švestky, 

broskve, meruňky atd., dále byliny produkující jahody, maliny a ostružiny.  

Čeleď zahrnuje také velké množství léčivých rostlin, jako mochnu, krvavec, tužebník, 

jahodník, ostružiník, maliník, řepík a kontryhel. V neposlední řadě jsou to okrasné rostliny 

od kontryhelů, mochen a růží až po japonskou třešeň sakuru. 

 

BOBOVITÉ: jsou byliny nebo dřeviny. 

Všechny rostliny této čeledi mají na 

kořenech hlízky s bakteriemi, které 

dokáží vázat vzdušný dusík na důležité 

dusíkaté sloučeniny. Díky tomu se jich 

využívá zvláště zlepšení kvality půd. Patří 

sem také významné medonosné a léčivé 

rostliny. Bobovité zařazujeme mezi 

druhově nejpočetnější a hospodářsky 

nejvýznamnější čeledi na světě. 

Listy jsou střídavé, složené s palisty. Pro 

mnohé rostliny – vikve, hrách atd. - je typická tvorba listových úponek. Květy jsou 

souměrné, oboupohlavné. Korunu nejčastěji tvoří pavéza, křídla a člunek. Plodem je lusk.  

Tato čeleď je známá zvláště díky svému využití v zemědělství. Všechny potraviny ze semen 

bobovitých rostlin se označují jako luštěniny. Fazol, čočka, hrách a sója jsou nezastupitelné 

při výživě obyvatelstva (obsahují velké množství bílkovin, polysacharidů a důležitých prvků 

(Fe, Ca atd.)). Vojtěška, jetel, někdy také vlčí bob se pěstují jako krmivo pro hospodářská 

zvířata a pro zlepšení půdy. Také arašídy a lékořice patří do této čeledi. Množství druhů se 

pěstuje pro okrasu - vlčí bob, hrachory, fazole, vistárie, čilimník atd.  
 

HVĚZDNICOVITÉ: jsou jednou z 

nejpočetnějších čeledí vyšších rostlin.  

Znaky jednotlivých zástupců jsou velice 

rozmanité. Patří sem jak jednoleté, 

dvouleté a vytrvalé byliny, tak i polokeře, 

keře a stromy. Mnohé druhy obsahují 

mléčnice produkující latex (bílou, 

většinou hořkou tekutinu - smetánka). 

Stonky jsou lysé nebo chlupaté, někdy 

ostnité. Listy mají střídavé, vstřícné nebo 

v listové růžici (smetánka, sedmikráska). 

Nejčastěji jsou kracovité, celokrajné 

nebo členěné v úkrojky, méně často složené. Charakteristickým znakem všech 

hvězdnicovitých rostlin jsou jejich drobné květy uspořádané do mnohokvětých útvarů 

nazývaných úbor. Ten rozlišujeme na květy trubkovité a jazykovité. Úbory jsou buď 

jednotlivé, nebo skládají rozličné druhy vrcholičnatých i hroznovitých květenství. Plodem 

jsou obvykle nažky s chmýrem, který umožňuje šíření semen na velkou dálku. 

Význam hvězdnicovitých je přímo úměrný jejich počtu. Obrovské množství druhů je léčivých 

- podběl, heřmánek, devětsil, měsíček, smetánka, lopuch, pelyněk. Hvězdnicovité se 

vyznačují velice pestrým souborem obsahových látek. Proto mají mnohé druhy význam nejen 

jako zdroj léčiv, ale také jako zdroj potravy pro člověka nebo hospodářská zvířata a jinak 

využitelných surovin.  

Jako okrasné rostliny v zahradách se pěstují astry, protěže, chryzantémy, kopretiny, jiřiny, 

kamzičníky, okrasné bodláky atd. Plevelných druhů existuje také mnoho a většinou jde o 

rostliny těžko vymýtitelné -  pěťoury, mléče, pcháče, atd.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



LILKOVITÉ: čeleď zahrnuje jednoleté, dvouleté nebo 

vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy jsou střídavé, bez 

palistů, jednoduché nebo složené.  

Květy jednotlivé nebo ve vijanech, oboupohlavné, pravidelné, 

mají 5 okvětních lístků. Kalich je vytrvalý, někdy se zvětšuje a 

u některých rodů dokonce celý plod obaluje. Plod bývají 

tobolky nebo bobule.  

Lilkovité jsou velmi významné užitkové rostliny. Pěstují se 

jako zelenina a ovoce - brambory, rajčata, papriky, 

mochyně, pepino, využívají se ve farmacii a lékařství - rulík, 

blín, durman, mandragora atd. Z hlediska zemědělství je také 

významný rod tabák, Dále jsou tyto rostliny pěstovány jako okrasné, například - petúnie, 

tabák, durman.  

Temnou stránkou této čeledi jsou obsahové látky. Všechny lilkovité obsahují mírné, středně 

prudké nebo prudké jedy, zvláště alkaloidy. Mezi nejznámější patří atropin, hyoscyamin, 

skopolamin, solanin, nikotin, tomatin, physalin, belladonin, tropin, demissin a mnoho 

dalších. Proto je použití lilkovitých v lidovém léčitelství značně omezeno. Co se týče počtu 

druhů, patří tato čeleď k nejpočetnějším vůbec. Lilkovité jsou rozšířeny hlavně v tropickém a 

subtropickém pásu.  

 

MIŘÍKOVITÉ: starší názvy čeledi jsou 

také mrkvovité či okoličnaté rostliny. To 

vypovídá o tom, že rostliny z této čeledi 

mají květy uspořádány v okolících, častěji 

však složených okolících. Květy jsou 

drobné, oboupohlavné, pravidelné, i když 

u některých rodů mohou okrajové květy 

květenství vypadat jako souměrné, mají 

pět korunních i kališních lístků.  

Listy jsou střídavé, nejčastěji složené 

obvykle se zřetelnou pochvou. U nás roste 

přes 50 rodů a asi 80 druhů. Díky 

množství poddruhů je jejich určování 

velmi obtížné.  

Mnohé druhy hrají důležitou roli v naší stravě. Kořenová zelenina - mrkev, petržel a celer. 

Dále mezi miříkovité patří oblíbené koření: pastinák, kopr, kmín, libeček, fenykl, anýz, 

koriandr. Mnohé druhy jsou invazivní a plevelné – bršlice, bolševník.  

V lesích bývá běžný děhel lesní, mrkev lesní, kerblík lesní. Miříkovité patří mezi 

nejběžnější rostliny vůbec. V teplejších oblastech České republiky a v zasolených půdách 

pobřeží moří najdeme elegantní a v suchých vazbách využívané máčky.  
 

HLUCHAVKOVITÉ: jsou rostliny jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny se čtyřhrannou, 

jednoduchou nebo větvenou lodyhou. Listy jsou vstřícné, většinou křižmostojné, jednoduché, 

řapíkaté nebo přisedlé. Souměrné, oboupohlavné květy jsou uspořádány v lichopřeslenech. 

Koruna je dvoupyská. Plodem jsou tvrdky.  

Rostliny jsou výrazně aromatické. Velké množství druhů této čeledi je využíváno pro své 

léčivé látky v lidovém léčitelství i ve farmaceutickém průmyslu. Jsou to: mateřídouška 

vonná, hluchavka bílá, šalvěj luční, meduňka lékařská, dobromysl obecná, máta peprná 
a mnoho dalších. Některé se používají i jako koření - bazalka, dobromysl.  

Mnohé druhy rostou na rumištích a patří i mezi plevele – měrnice černá, popenec 

břečťanovitý, zběhovec plazivý. 

V lesích jsou běžné hluchavky žluté, čistce lesní a další druhy. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



BRUKVOVITÉ: tato početná čeleď 

zahrnuje jednoleté a vytrvalé byliny. 

Listy bývají střídavé, jednoduché nebo 

členěné až složené. Oboupohlavné 

čtyřčetné květy jsou pravidelné, se 

čtyřmi korunními i kališními plátky. 
Nejčastěji bílé nebo žluté barvy, ale i 

růžové až fialové. Květy jsou uspořádány 

do hroznů, které často skládají latovité 

květenství. Plod je suchý a pukavý – 

struk, šešule, šešulka. Množství rodů této 

čeledi při rozemnutí charakteristicky 

páchne. Brukvovité mají významné zastoupení v naší stravě. Květák, zelí, kapusta, 

kedlubna, ředkev, řeřicha, křen, hořčice - všechny tyto zeleniny patří mezi brukvovité. 

Listy i kořeny mnohých druhů obsahují velké množství vitamínu C a dalších aromatických, 

zdraví prospěšných a často bakteriocidních látek (ničí bakterie).  

Pro olejnatá semena se pěstuje řepka olejka, ta je i významnou medonosnou rostlinou a dnes 

i významným zdrojem biopaliv na bázi metylesteru, který nahrazuje tradiční naftu. 

Brukvovité se často vyžívají také na píci ke zkrmení, nebo slouží jako zelené hnojení, které se 

na sklonku podzimu nebo na jaře zaorává - hořčice. Jsou to rovněž obtížné plevele – kokoška 

pastuší tobolka, penízek rolní. Na loukách bývá běžná řeřišnice luční, jinde najdeme 

česnáček lékařský, tařici skalní či měsíčnici vytrvalou. 

 

PRYSKYŘNÍKOVITÉ: jsou jednoleté až vytrvalé byliny nebo popínavé dřeviny. Listy mají 

střídavé, vstřícné či v přízemní růžici. Květenství hroznovitá, vrcholičnatá nebo květy 

jednotlivé. Květy pravidelné, oboupohlavné. Plody jsou nažky. Jedná se vesměs o pěkné 

zdobné rostliny. Všechny druhy této čeledi jsou ale jedovaté (patří sem jedny 

z nejjedovatějších českých rostlin vůbec – oměj šalamounek a oměj vlčí mor). Mnoho druhů 

se užívá jako léčivé byliny a téměř všechny (nebo jejich kultivary) jako okrasné rostliny. U 

nás se vyskytuje přes 25 rodů s více jak 80 druhy. Nejběžnější rody jsou: pryskyřník, 

sasanka, koniklec, orsej, jaterník apod. 

 
MÁKOVITÉ: jedná se o jednoleté až vytrvalé byliny se střídavými listy bez palistů. Květy 

jednotlivé, oboupohlavné, bisymetrické až pravidelné. Kališní lístky jsou většinou dva, 

korunní čtyři. Plodem je tobolka. Semena jsou bohatá na olej a bílkoviny. Čeleď zahrnuje 

druhy, které rostou hlavně v subtropickém a mírném pásmu severní polokoule. V ČR rostou 4 

rody a cca 10 druhů. Máky jsou prastaré kulturní rostliny s rozsáhlým využitím, počínaje 

pěstováním k okrasným účelům a výrobou opia konče. (Některé kultivary máku bílého 

obsahují tzv. opium, což je směs morfinu a kodeinu. Nelegální produkce opia se váže 

především s Afghánistánem - produkuje cca 8000 tun opia ročně. Z opia se vyrábí vysoce 

návykový heroin, který byl na začátku 20. stol. vyvinut v Německu jako lék tišící kašel. 

Produkce drog dodnes vynáší obrovské peníze, které slouží nejčastěji k nákupu zbraní a jsou 



nejdůležitějším zdrojem prostředků světového terorismu a kriminality). U nás pěstovaný mák 

je běžnou součástí tradiční české sladké kuchyně, kde se používá jako součást pečiva nebo 

posyp rohlíků. V české republice se pěstuje cca 60% legální světové produkce! Až ¾ 

makového semene (2008 – 49 tis. tun) se exportuje do slovanských zemí. Nejběžnější české 

rody jsou: mák, vlaštovičník a dymnivka. Vlaštovičník se od pradávna využívá jako léčivá 

rostlina na kožní i zažívací choroby.  

 

 

LASKAVCOVITÉ: (dnes se do této čeledi zahrnují 

také rostliny dříve zařazené do čeledi merlíkovité) 

jsou nejčastěji byliny, vzácněji keře a polokeře. 

Listy mají střídavé, někdy přeměněné v trny nebo 

dužnaté. Květy jsou pětičetné a větrosnubné, 

charakteristickým znakem je květenství nazývané 

klubíčko – kulovitý útvar s hodně nahloučenými 

květy. Někdy se květy seskupují do vrcholových lat 

(rod laskavec). Plodem jsou tobolky (laskavec) nebo 

nažky (řepa). 

Rostliny čeledi laskavcovité jsou rozšířeny téměř 

celosvětově, rostou jak na pouštích tak i hluboko na jihu Ameriky v nehostinných, téměř až 

antarktických podmínkách v Patagonii. Často jsou to halofilní (slanomilné - slanorožec, 

slanobýl), heliofilní (sluncemilné) nebo i sukulentní (suchomilné) rostliny. Čeští zástupci 

jsou běžné nitrofilní plevele rostoucí na smetištích a čerstvě poškozených půdách – rumištích 

- merlík, lebeda. Významným kulturním zástupcem jsou rody: špenát a řepa. Ta se pěstuje 

jako výchozí plodina pro výrobu cukru nebo jako krmná. Nepůvodní laskavec se u nás 

pěstuje jako krmivo pro hospodářská zvířata (senáž), někdy též jako surovina k výrobě papíru. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 



J E D N O D Ě L O Ž N É  R O S T L I N Y 
 
LIPNICOVITÉ: čeleď lze zjednodušeně označit 

jako trávy. Jde o morfologicky i biologicky 

specifickou skupinu rostlin s více než 400 rody a 

téměř 10 000 druhy. Patří sem jednoleté až vytrvalé 

byliny rozšířené skoro po celém světě. 

Mnohé z nich - obilniny – mají pro člověka 

rozhodující význam z hlediska výroby potravin. S 

výjimkou bambusu jde o byliny s válcovitými 

stonky (stébly), které jsou článkované, v koléncích 

dělené příčnými přepážkami, duté (výjimky: 

cukrová třtina, kukuřice); listy objímají stéblo a 

jsou dlouhé a úzké (často se označují jako 

trávovité), většinou jsou střídavé se souběžnou 

žilnatinou a bývají rozlišeny v čepel a pochvu. 

Nevýrazné květy jsou uspořádány v klasech nebo 

latách. Květy mají tři tyčinky, jeden pestík se 

dvěma pérovitými bliznami, jsou kryté pluškou a 

pluchou a zevními plevami. Plodem lipnicovitých 

jsou obilky.  

Většina druhů obilnin byla vypěstována z planých 

trav jihozápadní Asie. U kulturních obilnin zůstává klas v celku a obilky se uvolňují z plev, 

pluch a plušek až mlácením. Domácí plané trávy jsou mimo jiné: bojínek, jílek , lipnice, 

metlice, ovsík, psárka, pýr, srha, ježatka, metlice. Z kulturních lipnicovitých rostlin 

dominují obilniny: oves, pšenice, žito a ječmen, kukuřice, rýže.  

 

VSTAVAČOVITÉ: jedná se o vytrvalé byliny s kořenovými 

hlízami, které běžně označujeme jako orchideje. Lodyha je 

jednoduchá, listy nejčastěji střídavé, zřídka vstřícné. Květy 

krásných tvarů jsou oboupohlavné, souměrné, tři vnější okvětní 

lístky jsou postaveny nahoře, prostřední okvětní lístek je často 

zvětšený v nápadný pysk, na spodině bývá u některých rodů 

protažený v ostruhu. Květ má jednu nebo dvě tyčinky, pyl je 

slepený v brylky. Plodem je mnohosemenná tobolka. 

Všechny naše orchideje bez výjimky žijí ve zvláštním druhu 

symbiózy s podhoubím některých druhů hub, což nazýváme 

orchideovou mykorrhizou. Všichni naši zástupci jsou přísně 

chránění. Rostou především v horských a podhorských oblastech na 

sečených a spásaných loukách. Nejběžnější druhy: prstnatec májový, bradáček vejčitý, 

vemeník dvoulistý, vstavač Fuchsův. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9blo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pest%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blizna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pleva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plu%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADlek_vytrval%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metlice


 

 


