
Nižšie rastliny 

Rastliny ( Plantae) 

• Najvýznamnejšie živé organizmy  

• Producenty- tvorba organickej hmoty nevyhnutnej pre život 

• Schopnosť fotosyntézy 

 

Rozdelenie 

1. Nižšie ( Thallobionta(- Riasy ( Algae) 

2. Vyššie ( Cormobionta) 

a. Výtrusné ( Sporophyta) 

b. Semenné ( Spermatophyta) 

 

Nižšie rastliny 

• Telo tvorené jednobunkovou alebo mnohobunkovou stielkou ( thallus) 

• Bez vodivých pletív- bezcievne 

• Nepravé rastlinné orgány 

• Napr. Riasy 

 

Vyššie rastliny 

• Telo tvorené kormusom ( cormus) 

• diferencované vodivé pletivá-  cievnaté 

• Pravé rastlinné orgány( koreň, stonka...) 

• Napr. výtrusné a semenné rastliny 

 

Riasy 

1. Jednobunkové- najjednoduchší typ stielky, s pohyblivými alebo nepohyblivými bunkami 

Typy stielky 

a. Bičíkatá( monádoidná) 

b. Meňavkovitá( améboidná) 

c. Bunková( kokálna) 

2. Mnohobunkové- zložitejší typ stielky, s jednoduchými alebo rozkonárenými stielkami 

Typy stielky 

a. Vláknitá( trichálna)- jednojadrové bunky 

b. Rúrkovitá( sifonálna)- viacjadrové bunky 

c. Sifonokládiová- viacjadrové bunky 

d. Pletivová( pabyľka, palístok, pakorienok) 

 

Rozmnožovanie rias 

1. Nepohlavné- mitózou, sporogóniou, fragmentáciou( rozpadom stielky) 

2. Pohlavné- izogamiou, anizogamiou, oogamiou 

3. Metagenéza 

a. Gametofyt- haploidná pohlavná generácia, tvorená stielkou, tvorba gamét,  zygoty 

a sporofytu 

b. Sporofyt- diploidná nepohlavná generácia, tvorba spór a gametofytu 

 

             Typy metagenézy 

1. Izomorfná- rovnakotvará, gametofyt sa podobá sporofytu 



2. Heteromorfná- rôznotvará, gametofyt sa tvarovo líši od sporofytu 

 

Oddelenia rias 

1. Červené riasy ( Rodophyta) 

2. Rôznobičíkaté riasy ( Heterocontophyta) 

3. Červenoočká ( Euglenophyta) 

4. Kryptomonády ( Cryptophyta) 

5. Panciernatky ( Dinophyta) 

6. Zelené riasy ( Chlorophyta) 

 

1. Oddelenie: Červené riasy ( Rodophyta) 

Stielka  

• mnohobunková,  vláknitý alebo pletivový typ 

Farbivá 

• iba chlorofyl a, fykoerytrín 

• niektoré aj chlorofyl d 

• Pri fotosyntéza nevzniká škrob 

Rozmnožovanie:  

• nepohlavne spórami 

• pohlavne aj s rodozmenou 

Výskyt: 

• Prevažne morské druhy ( pri pobrežiach, aj do hľbky 100m) 

• Sladkovodné jednobunkové a mnohobunkové (v čistých pramenitých vodách) 

• Napr. žabie semä 

 

2. Oddelenie Rôznobičíkaté riasy ( Heterocontophyta) 

Stielka 

• Jednobunková( pohyblivá/ nepohyblivá) alebo mnohobunková makroskopická,  pletivová 

• Pohyblivé bičíkaté bunky s nerovnako dlhými bičíkmi- (dlhší na plávanie, kratší ohnutý 

dozadu) 

Farbivá 

• chlorofyl a, c a fukoxantín 

• Sladkovodné aj morské 

Rozdelenie 

2.1 Rozsievky (Bacillariophyceae) 

• Mikroskopické jednobunkové 

• Žijúce jednotlivo alebo v kolóniách 

• bunková stena tvorí tvarovo rozličné schránky preskupené SiO2 ( lúčovité alebo 

perovité) 

• Spojením slizom tvoria vláknité alebo hviezdicovité útvary 

• Najrozšírenejší druh rias( more, sladká voda, pôda) 

Napr. Meridon, Fragilaria, Diatoma, Asterionella, Tabellaria 

• Rozmnožovanie 

1. Nepohlavne pozdĺžnym delením materskej bunky ( každá dcérska bunka jednu 

schránku od materskej, menšiu si dotvorí sama, postupne sa zmenšujú, pri minime sa 

začnú rozmnožovať spórami 

2. spórami 



2.2 Hnedé riasy – chaluhy (Phaeophyceae) 

Stielka 

• Mnohobunková makroskopická 

• Pletivový typ 

Výskyt 

• Prevažne morské( pobrežie) 

Význam 

• Hnojivo, palivo, výroba sódy, potaše 

• Potrava pre ľudí a zvieratá 

• Napr. chaluha sargasová 

 

3. Oddelenie- Červenoočká ( Euglenophyta) 

• Veľké jednobunkové bičíkovce 

• Povrchová pelikula ( umožňuje premenlivý tvar tela) 

• Niektoré druhy so schránkami 

• Pohyb 2-3 bičíkmi 

• Červená škvrna( stigma)- voľne v cytoplazme s karotenoidmi 

• Rozmnožovanie- pozdĺžne delenie 

 

4.oddelenie Kryptomonády ( Cryptophyta) 

• Bičíkovce 

• Nesúmerne, sploštené bunky  

• 2 nerovnakodlhé bičíky 

• Napr. kryptomonádka 

 

5.oddelenie Panciernatky ( Dinophyta) 

• Jednobunkové bičíkovce 

• 2 nerovnakodlhé bičíky 

• celulózová bunková stena ( tvorí pancier) 

• Sladkovodné/ morské druhy 

• Napr. Rožkovka 

 

6.oddelenie Zelené riasy ( Chlorophyta) 

• Najpočetnejšia skupina, predchodca vyšších rastlín 

farbivá 

• chlorofyl a, b,  ß-karotén, xantofyly 

• Zásobná látka škrob 

• Viacvrstvová bunková stena z celulózy 

 

Rozdelenie 

1. Vlastné zelené riasy ( Chlorophyceae) 

2. Spájavky ( Conjugatophyceae) 

3. Chary (Charophyceae) 

 

6.1 Vlastné zelené riasy 

Stielka 

• Jednobunková ( všetky typy okrem améboidnej) 

• základné mnohobunkové  typy 



• 2-4 bičíky 

Rozmnožovanie 

• Všetky druhy 

Výskyt 

• Všetky druhy vôd 

 

6.1 a -zelené bičíkovce- monádoidná stielka, žijú jednotlivo, kolóniách, cenóbiách 

                                           - napr. váľač gúľavý, pandorina, kartéria 

6.1.b- bunkové zelené riasy- kokálna stielka, žijú jednotlivo, v kolóniách, cenóbiách 

                                           - napr. reťazovka, chlorela 

6.1. c- vláknité zelené riasy- trichálna stielka, s jednoduchými alebo rozkonárenými vláknami 

                                           - napr. morský šalát, chetofóra 

6.1. d- rúkovité zelené riasy- sifonálna stielka, prevažne makroskopické, rôzny tvar 

                                             -napr. chalimeda 

6.1.e- sifonokládiové zelené riasy- stielka s rozkonáreným alebo nerozkonáreným vláknom,                      

- zvyčajne prichytené o podklad 

                                              - napr. žabí vlas 

 

6. 2 Spájavky  

Stielka 

• Jednobunková alebo vláknitá 

• Bunková stena nedelená alebo rozdelená zárezom na dve a viac častí 

Rozmnožovanie 

• Pohlavná konjugácia- spájanie cytoplazmy a jadier dvoch buniek 

Výskyt 

• Iba sladkovodné 

Napr. závitnicovka, cosmarium 

 

6.3 Chary 

Stielka 

• Makroskopická vzpriamená ( až do 1m) 

• Pletivový typ ( pabyľka rozdelená na medziuzly a uzly, s praslenom listov) 

• Vzhľadom podobné prasličkám 

Výskyt 

• Iba sladké vody 

• Napr. chara 

 

Význam rias 

• Asimilácia-  biomasa a kyslík 

• Fytoplanktón- zdroj potravy  

• Úkryt pre zvieratá 

• Pre človeka: agar- živná pôda na kultiváciu mikroorganizmov, výroba jódu,  želatína, 

impregnácia textilných látok, farieb, liečív, papiera 

 

Negatívny vplyv 

• Pri premnožení ovplyvňujú kvalitu vody 

• eutrofizácia vody 

 


