
Rostliny – dělení (systematika) 

Anotace: 

Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.30 

Vzdělávací oblast: Přírodověda - 

Autor: Mgr. Aleš Hruzík 

Jazyk: český 

Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy  

Druh učebního materiálu: prezentace 

Cílová skupina: žák 

Stupeň a typ vzdělávání: první stupeň, základní škola 

Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2012-2013 

Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: 5. ročník základní školy 



Rostliny – dělení (systematika) 
Rostliny jsou vyjímečné organizmy. Bylo popsáno asi 300 000 druhů rostlin. 

Tak jako živočichové mají  

některé společné znaky a proto je můžeme  

třídit do charakteristických skupin.  

 

Celý systém třídění rostlin je složitý, takže  

se zaměříme pouze na základní typy, které  

znáte – byliny a dřeviny. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diversity_of_plants_image_version_3.png> 



Rostliny – dělení (systematika) 
 

 

    semenné (kvetou,vytváří plody)  

  byliny 

    výtrusné (nekvetou, tvoří výtrusy) 

Rostliny 

    nahosemenné  (jehličnany) 

  dřeviny 

    krytosemenné 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carpet_Grass.JPG > 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Big_tree.jpg > 



Byliny 
Podle přítomnosti dřevní hmoty dělíme rostliny na byliny (dužnaté měkké 

tělo bez dřeva) a dřeviny (aspoň z části dřevnaté tělo rostliny). 

Stonek bylin je obvykle zelený a vyskytuje se ve čtyřech typech – lodyha, 

stvol,stéblo, oddenek. V našich podmínkách byliny nedorůstají takové výšky 

jako dřeviny.  Stonek dřevin se nazývá kmen, pokud se dřevina rozvětvuje 

kousek nad kořenem, jde o keř. 

Rostliny také dělíme podle toho, zda kvetou a tvoří semena nebo ne. 

Rostliny kvetoucí tvopřící plody a semena se nazývají semenné. Pokud 

rostliny nevytváří květy a plody, pouze rozmnožovací části – výtrusy, jde o 

rostliny výtrusné (mechy,kapradiny, plavuně a přesličky). 



Byliny 
Semenné – pampeliška lékařská, ostřice a kopřiva 

 

 

 

 

 

 

Výtrusné – plavuň vidlačka, kapraď samec a přeslička obrovská 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarexAcuta.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Urtica_dioica06_ies.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pampeliška.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lycopodium_clavatum_at_the_base_of_plateau_des_Basaltes-1.JPG > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unknown_004.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Equisetum.jpg > 



Dřeviny 
Dřeviny mají pevnější dřevnatý stonek. Dřeviny se stonky rozvětvenými 

hned u země jsou keře. Pokud tvoří nadzemní kmen - jde o stromy.   

Dřeviny rozdělujeme na listnaté a jehličnaté.  

Systematické dělení je založeno na způsobu uložení semen.  

U krytosemenných jsou semena uvnitř plodů (malvice,peckovice,bobule). 

Nahosemenné rostliny nevytváří květy ani plody, pouze samčí a samiččí 

šištice, zlatavý pyl přenáší vítr. Semena se vyvíjejí pod dřevitými šupinami. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biene_an_Apfelbluete.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_abies_cone.jpg > 



Dřeviny 
Krytosemenné – černý rybíz, buk a višeň 

 

 

 

 

 

 

Nahosemenné – jalovec, smrk a borovice   

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:5991-Fagus_sylvatica-Triglav.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prunus_cerasus_višeň_obecná_1.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwarzejohannisbeere.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JuniperusSibirica_PuyGriou_03.JPG > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_ääres.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pinus_ponderosa_cones.jpg > 



Doplň dělení rostlin a uveď několik zástupců. 

Čím se jednotlivé dílčí skupiny vyznačují? 
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