
Nahosemenné  rastliny ( Gymnospermia) 

 

Semenné rastliny ( Spermatophyta) 

• Najvyššie organizovaná skupina mnohobunkových rastlín 

• Telo rozlíšené na pravé orgány vegetatívne a generatívne 

• Majú diferencované pletivá 

• Takmer všetky majú kvet a tvoria semená 

• Rodozmena veľmi zastretá ( gametofyt stratil svoju funkciu, vyživovaný sporofytom) 

• Rozmnožovanie semenami ( vyživované do dozretia materskou rastlinou, po 

pokojovom štádiu klíči v novú rastlinu) 

 

Rozdelenie semenných rastlín 

A. Nahosemenné ( Gymnospermia) 

- semená nahé, nekryté v plode 

-  zriedkavo sa rozmnožujú vegetatívne  

- Jednoduché oplodnenie 

- 1 vajíčkový obal 

- V xyléme iba tracheidy 

B. Krytosemenné( Angiospermia) 

- semená ukryté v plode 

- fozmnožovanie generatívne aj vegetatívne 

- 2 vajíčkové obaly 

- V xyléme trachey 

- Dvojité oplodnenie 

 

A. nahosemenné 

1.oddelenie: Kordaitorasty 

2. oddelenie: Borovicorasty 

3. oddelenie: Lyginodendrorasty 

4.oddelenie: Cykasorasty 

B. Krytosemenné 

5. oddelenie: Magnoliorasty 

 

1.oddelenie: Kordaitorasty ( Cordaitophyta) 

• Fosílne rastliny stromovitého vzrastu 

• Nejasný fylogenetický pôvod 

• Nepravidelné bohaté rozkonárenie koruny 

• 20-40m výška 

• Listy 1m dlhé, ihlicovité až kopijovité 

• Vyhynuli na konci permu 

• Rástli na močariskách 

• vznik čierneho uhlia 

 



2. Oddelenie: Borovicorasty ( Pinophyta) 

• Dreviny s bohato rozkonáreným kmeňom 

• Väčšinou stromy 

• vodivé pletivá- cievice, kolaterálne cievne zväzky smerom k obvodu lyko, do vnútra 

drevo, letokruhy 

• listy jednoduché, ihlicovité alebo šupinovité, niekedy na brachyblastoch 

 

Rozdelenie:  

a. Trieda: Ginkgá( Ginkgoopsida) 

b. Trieda: Ihličnany ( Pinopsida) 

 

1. Trieda: Ginkgá ( Ginkgoopsida) 

Ginkgho dvojlaločné 

• Jediný dnes žijúci druh 

• dvojdomý strom 

• Výrazné skrátené konáriky – brachyblasty 

• Listy- vejárovité, dvojlaločnaté, vidlicovitá žilnatina, opadavé, vyrastajú na 

brachyblastoch 

• Plod- žltá kôstkovica 

• Dnes sa pestuje ako okrasná drevina, divo rastie už iba v JV Číne, ústup kvôli klíme 

• Dožívajú sa 2000 rokov, 40m vysoké 

• Liečivé účinky- prekrvenie cievneho systému, prevencia infarktu, porážky, upravuje 

tlak, činnosť srdca, zabraňuje vzniku zrazenín, proti chorobám priedušiek, pľúc, 

astme, proti depresiám, migrénam, pomáha na pamäť, sústredenie sa  

 

2. Trieda: Ihličnany ( Pinopsida) 

• Prevažne jednodomé stromy ( občas kry) 

• Citlivé na znečistenie ovzdušia 

• Využitie- papier, nábytok, stavebníctvo 

• Väčšinou jednodomé 

Listy 

• Vyrastajú jednotlivo alebo vo zväzočkoch na brachyblastoch 

• Rôzne postavenie 

• Väčšinou trváce 

• Ihlicovité alebo šupinovité 

• S jednou žilkou 

Kvety 

• Samčia šištica- početné mikrosporangiofóry ( nosiče výtrusníc) a 2-20 

mikrosporangiami ( výtrusnicami)- tvoria sa tu peľové zrnká so vzdušnými vakmi 

• Samičie šištice- vreteno s podpornými listeňmi a semennými šupinami 

(megasporangiofóry), rôzny počet vajíčok 

 

Rozmnožovanie 



• Opelenie vetrom, peľové zrnká sa zachytávajú na nahých vajíčkach 

 Plod 

• Najčastejšie drevnaté šišky ( alebo šiškové bobuľe, semenné bobule, kôstkovice) 

• Počet klíčnych lístkov 2-15 

• Vývin semien pomalý( 1-3 roky) 

 

Najdôležitejšie rady:  

1. Borovicotvaré 

2. Cyprusotvaré 

3. Tisotvaré 

 

1. rad:  Borovicotvaré( Pinales) 

• prevažne stromy 

• živicové kanáliky v dreve aj v kôre 

• listy- trváce zelené ihlicovité ( 6-14 rokov)- zriedka opadavé 

• plod- drevnatá šištica 

• semeno- krídlaté 

➢ jedľa biela- hladká bielosivá borka, šistice vzpriamené, sediace, rozpadavé na strome 

( ostáva iba vreteno), ihlice jednotlivé ploche, prisadnuté rozšírenou bázou, konáriky 

po opadaní ihlíc hladké, na spodnej strane ihlíc dva biele pásy 

➢ smrek obyčajný- hnedočervená šupinovito rozpukaná kôra, šištice visiace smerom 

dole, nerozpadavé, ihlice jednotlivé, štvorhranné, pichľavé, mäkké drevo 

v stavebníctve, po opadnutí ihličia konáriky drsné, šištice na listových vankúšikoch 

➢ smrek pichľavý- pichľavé striebristé ihlice rozložené špirálovito okolo konárika 

➢ duglaska tisolistá 

➢ smrekovec opadavý- každoročne opadavé ihličie na skrátených brachyblastoch vo 

zväzkoch, červenkasté drevo v stavebníctve 

➢ borovica lesná ( sosna)- ihlice po dvoch na brachyblastoch, pozdľžne rozpukaná kôra, 

červenohnedá, neskôr sivohnedá 

➢ borovica čierna- tmavý kmeň, 2 ihlice z brachyblastov, dlhšie ak u lesnej 

➢ borovica kosodrevinová ( kosodrevina)- nízky ker, vo vysokohorských podmienkach 

➢ borovica limbová ( limba)- 5 ihlíc v brachyblaste, semená jedlé bezkrídle 

➢ borovica hladká- ( vejmutovka)- 5 ihlíc v brachyblaste, dlhé mäkké ihlice, jemne 

ohnutá šištica 

 

2. rad: Cyprusotvaré( Cupressales) 

• stromy alebo kry 

• živicové kanáliky iba v kôre 

• listy- ihlicovité alebo šupinovité 

• šišky zväčša guľaté 

• plod-  šišková bobuľa 

➢ sekvojovec mamutí- dorastá až do výšky 120m, dožíva sa až 4000 rokov  

➢ tuja západná  



➢ borievka obyčajná- dvojdomý ker alebo nízky strom, ostropichľavé ihlice v troj-

štvorpočetných praslenoch, šiškové bobule- borievky ( výroba destillátov, korenie) 

 

3.rad: Tisotvaré ( Taxales) 

• tis obyčajný- plod semenná bobuľa s červeným mieškom, jedovatý- alkaloid taxín ( 

okrem mieška), chránený, dvojdomý ker, u nás v Harmaneckej doline rozšírený 

 

3. oddelenie: Lyginodendrorasty( Lyginodendrophyta) 

• fosílne rastliny 

• liany aj dreviny- kry, stromy, slabo rozkonárená stonka 

• listy- veľké pérovito zložené, niekedy jednoduché, 3-4m dlhé 

• prítomné do strednej jury 

• podobné dnešným papradiam 

 

4. oddelenie: Cykasorasty ( Cycadophyta) 

• začali vymierať na konci druhohôr 

• dnes relikty v trópoch, subtrópoch 

• dreviny  

• listy-  3m dlhé, perovito zložené, vyrastajú na konci kmeňa v ružici listov( palmovitý 

tvar) 

• plod- semenná kôstkovica 

cykas indický- ságo( škrobová múka získavaná zo stržňa v kmeni cykasu) 


