
 

Výtrusné rastliny ( Sporophyta) 

 

Vyššie rastliny ( Cormobionta) 

• Mnohobunkové rastliny 

• Prevažne autotrofné 

• Trváce a pravé pletivá, špecializované a diferencované 

• Telo( kormus) rozdelené na pravé orgány 

• Metagenéza s morfologicky, cytologicky a fyziologickými generáciami 

• Gametofyt značne redukovaný na generatívne orgány 

 

Rozdelenie 

• Podľa rozmnožovacej jednotky 

1. Výtrusné ( Sporophyta)-  výtrusmi 

2. Semenné (Spermatophyta)- semenami 

 

Výtrusné rastliny( Sporophyta) 

1. Oddelenie: Ryniorasty ( Ryniophyta) 

2. Oddelenie: Machorasty ( Bryophyta) 

3. Oddelenie: Plavúňorasty( Lycopodiophyta) 

4. Oddelenie: Prasličkorasty( Eqiusetophyta) 

5. Oddelenie: Sladičorasty ( Polypodiophyta) 

 

1.oddelenie: Ryniorasty ( Ryniophyta) 

• Najstaršia fosílna skupina výtrusných rastlín 

• Vyvinuli sa z rias 

• Tvorili husté porasty plytkých vôd a bahien 

• Nálezy z obdobia silúru a devónu 

• Najdôležitejší uzol evolúcie vyšších rastlín 

napr. Rynia major 

• Sporofyt s podzemnými plazivými rizomoidmi 

• Vidlicovito rozkonárená bezlistá alebo olistená stonka rozdelená na telómy a mezómy 

• Listy bez žiliek 

• Asimilácia prebiehala celým povrchom tela 

• Sporofyt- fertilné telómy zakončené výtrusnicou s izospórmi 

• Gametofyt- podobný sporofytu s gametangiami ( plemenníčkami a zárodočníčkami) 

 

2.Oddelenie:  Machorasty ( Bryophyta) 

• Mnohobunkové stielkaté výtrusné rastliny 

• Ešte bez ciev ( niektoré predlžené bunky s vodivou funkciou) 

• Stielka lupeňovitá alebo pletivová s pakorienkami, palístkami, pabyľkou( u dokonalejších 

druhov) 

• Jediná žijúca skupina rastlín s prevládajúcim gametofytom ( karbón, perm) 

     Gametofyt 

• Prevládajúca generácia ( v prevažnej väčšine života) 

• Gametofyt tvorený zelenou časťou rastliny- prvoklík 

• Nesie pohlavné orgány( gametangiá) 



• Tvorba pohlavných buniek ( gamét) 

• jednodomý alebo dvojdomý 

Sporofyt 

• Vždy spojený s gametofytom 

• Tvorený stopkou s výtrusnicou( sporangium) 

• Výtrusy vznikajú redukčným delením výtrusorodého pletiva výtrusnice 

 

 Význam 

• Zadržiavajú vlhkosť  

• bránia pôdu pred vyschnutím 

• Regulujú vzdušnú vlhkosť 

• Ovplyvňujú klímu 

• Tvorba rašeliny 

 

       Rozdelenie machorastov 

1. Trieda: Pečeňovky ( Hepaticopsida) 

• Lupeňovité alebo listovité stielky 

• Napr. porastnica mnohotvará 

2. Trieda: Rožteky 

3. Trieda: Machy ( Muscopsida) 

• Najdokonalejšia stavba 

• Diferencovaná stielka 

1. Palístky ( fyloid) 

2. Pabyľka ( kauloid) 

3. Pakorienok ( rizoid) 

 

• Sporofyt- stopka s výtrusnicou 

• Gametofyt- prvoklík 

Napr. rašelinník močiarny, merík vlnkatý, ploník borievkový 

 

3.oddelenie: Plavúňorasty( Lycopodiophyta) 

• Byliny alebo fosílne dreviny 

• Stonka plná, vidlicovito rozkonárená, husto olistená 

• Malé jednožilové lístky ( niekedy s pajazýčkom- lingula, na nasávanie vody) 

• Výtrusnice na báze sporofylov v klase 

• Izospóry alebo heterospóry 

• Silúr, karbón, perm( aj stromovitých rozmerov) 

• Napr. plavúň obyčajný, pavúnka brvitá 

 

Rozdelenie 

1. Trieda: Plavúne ( Lycopodiopsida)- izospóry, byliny 

Napr. Plavúň obyčajný 

• Dlhá plazivá stonka 

• Kratšie vidlicovité konáriky 

• Čiarkovito kopijovité listy 

• Vidlica s dvojicou výtrusnicových klasov 

• Kyslé pôdy 



2. Trieda: Plavúnky( Selginellopsida)- heterospóry, fosílne dreviny 

           Napr. plavúnka brvitá 

Fosílne druhy plavúňorastov 

• Napr. Lepidendron, Sigillaria 

• Fosílne stromovité, 30m, karbón a perm, vznik uhlia 

 

4.oddelenie: Prasličkorasty ( Equisetophyta) 

• Trváce byliny( fosílne dreviny) 

• Stonky článkované, praslenovito rozkonárené, duté 

• Listy jednoduché, šupinovité, praslenovito usporiadané, bázami zrastené do pošiev 

• Výtrusnice vyrastajú na nosičoch( sporangiofóroch), ktoré tvoria vrcholové klasy 

• Izospóry 

• Gametofytom- tvorený prvorastom  

• ( jednopohlavný alebo obojpohlavný) 

• Devón, karbón 

• Kedysi 20-30 rozmerov, vznik uhlia 

 

1. Trieda: Prasličky ( Eqiusetopsida) 

• Bylinná článkovaná, praslenovito rozkonárená dutá stonka 

• Bunkové steny s SiO2 

• Sporangiofóry štítkovité 

• Výtrusy guľovité so štyroma stužkovitými rozhadzovačmi( haptery) 

• Napr. praslička lesná, praslička roľná, praslička močiarna 

 

Praslička roľná 

Stavba tela 

1. Podzemok 

2. Jarná hnedastá plodná byľ 

3. Letná zelená neplodná byľ 

Liečivé účinky 

Močová sústava- rozpúšťa kamene, močopudné účinky, podpora činnosti obličiek 

Povrch tela- kožné ochorenia, regenerácia kože 

Obehová sústava- pružnosť ciev, zlepšuje činnosť srdca, znižuje tlak, zastavuje krvácanie 

Dýchacie sústava- preplachovanie nosovej dutiny pri nádche, regenerácia pľúc 

Tráviaca sústava- kloktanie pri zápaloch ústnej dutiny 

Imunita 

 

5.oddelenie: Sladičorasty ( Polypodiophyta) 

• Iný názov papraďorasty 

• Byliny, menej dreviny 

• Stonka - podzemok s koreňmi + nadzemná stonka 

• Gametofyt- prvorast lupeňovitý, zelený 

Listy 

• veľké perovito zložené 

• vyrastajú z podzemku alebo nadzemnej stonky 

• V mladosti zvinuté 



• Porastené trichómami 

• Na rube výtrusnice( zrastené do kôpok- sorusov chránených zásterkou) 

1.trieda: Sladiče( Polypodiopsida)- paprade 

a. podtrieda: Sladičové ( Polypodiidae) 

napr. papraď samčia, papradka samičia, perovník pštrosí, sladič obyčajný, slezinník            

červený, orličník obyčajný 

b. podtrieda: Marsileové( Marsileidae)- vodné 

napr. marsilea štvorlistá 

 

Porovnanie oddelení 

 machorasty plavúňorasty prasličkorasty sladičorasty 

gametofyt Prvoklík + 
pakorienok, 
pabyľka, palístok 

prvorast prvorast prvorast 

sporofyt Stopka + výtrusnica Celá rastlina Celá rastlina Celá rastlina 

G/ S G> S G<S G<S G<S 

stonka pabyľka Plná nečlánkovaná, 
vidlicovito 
rozkonárená 

Článkovaná, väčšinou 
dutá, praslenovito 
rozkonárená 

Podzemok husto 
porastený koreňmi + 
nadzemná stonka 

listy palístky Malé, jednožilkové, 
husto porastené na 
stonke 

Jednoduché 
šupinovité, 
v praslenoch, zrastajú 
do pošiev 

 Z podzemku, alebo 
z nadzemnej stonky, 
perovito zložené, veľké 

výtrusnice výtrusnica na 
stopke 

 v klasoch, izo/ 
heterosporické 

klasy na vrchole 
stopky, izosporické 

Sorusy často so 
zásterkou na spodnej 
strane listov 

 

 

 

 

 


