
Magnoliorasty 

 

• Najmladšia,  no najvyspelejšia skupina rastlín 

• Sporofyt úplne prispôsobený suchozemskému životu ( redukcia gametofytu) 

 

Stonka- dreviny aj byliny ( pôvodne dreviny, byliny prispôsobenie klíme) 

Cievne zväzky- do kruhu alebo roztrúsené, v xyléme väčšinou cievy 

Listy- sieťovitá alebo rovnobežná žilnatina 

Kvet 

• Takmer všetky kvetné časti listového pôvodu( okrem kvetné lôžko, výtrusnice) 

• Pôvodne obojpohlavný s kvetným obalom, neskôr jednopohlavný bez kvetného obalu 

• pôvodne acyklické usporiadané v závitnici, neskôr cyklické  

• 4-5 a 3 početné, neskôr nižší alebo nepravidelný počet kvetných častí 

• Pôvodne voľné kvetné obaly, zrastené pokročilejšie druhy 

• Pôvodne pravidelný ( neskôr súmerný, nesúmerný- opelenie hmyzom) 

• Tyčinky pôvodne lupeňovité, široké( neskôr redukovali), dnes nitka, peľnica, spájadlo 

• Plodolisty pôvodne listový tvar pozdĺžne preložené s okrajmi priloženými, neskôr 

zrastené do piestika( blizna, čnelka, semenník s vajíčkami) 

• Dvojité oplodnenie 

• Semeno uložené v plode 

 

Triedy magnoliorastov 

1. Jednoklíčnolistové ( Liliopsida) 

2. Dvojklíčnolistové ( Magnoliopsida) 

 

Charakteristické znaky  

Listy 

1. Jednoklíčnolistové 

• 1 klíčny list 

• Jednoduché 

• Rovnobežná žilnatina 

• Celistvý okraj  

2. Dvojklíčnolistové 

• 2 protistojné klíčne lístky 

• Jednoduché alebo zložené 

• Perovitá alebo dlaňovitá žilnatina 

• Rôzne typy okrajov 

 

Koreň 

1. Jednoklíčnolistové- homoríza, cibuľa 

2. Dvojklíčnolistové- aloríza 

 

Stonka 

1. Jednoklíčnolistové- väčšina byliny 



2. dvojklíčnolistové- aj byliny aj dreviny 

Kvet 

1. jednoklíčnolistové 

• Trojpočetné 

• väčšinou jednoduchý( trávy klas) 

• väčšinou farebne neodlíšené okvetie 

2. dvojklíčnolistové 

• Päťpočetné alebo štvorpočetné 

• väčšinou v súkvetiach 

• Väčšinou farebne odlíšené na kalich a korunu 

 

Cievne zväzky 

1. Jednoklíčnolistové- roztrúsené 

2. Dvojklíčnolistové- usporiadané do kruhu 

 

Trieda: Dvojklíčnolisté (Magnoliopsida) 

1. Podtrieda: Magnóliové (Magnoliidae) 

2. Podtrieda: Hamamelové (Hamamelidae) 

3. Podtrieda: Klinčekové ( Caryophyllidae) 

4. Podtrieda: Diléniové( Dileniidae) 

5. Podtrieda: Ružovité ( Rosidae) 

6. Podtrieda: Astrovité ( Astrové) 

 

1.Podtrieda: Magnóliové (Magnoliidae) 

Čeľaď: Iskerníkovité ( Ranunculaceae) 

Kvety- obojpohlavné ( okvetie P3+3 alebo rôznorodý kvetný obal K5C5) 

Plod- mechúrik ( viac vajíčok) alebo nažka ( jedno vajíčko) 

• Obsahujú alkaloidy ( jedovaté látky) 

Zástupcovia 

• Iskerník prudký, plazivý 

• Blyskáč jarný 

• Záružlie močiarne 

• Veternica hájna 

• Orlíček obyčajný 

 

4.Podtrieda: Diléniové ( Dilleniidae) 

Čeľaď: Kapustovité ( Brassicaceae) 

Kvet- štvorpočetný 

Plod- šešuľa, šešuľky 

Idioblasty v pletivách- bunky so štipľavými horčičnými silicami( charakteristická chuť) 

Význam: zdroj potravy 

Zástupcovia 

• Kapusta obyčajná 



• Kapusta repková- repka olejná 

• Reďkev siata 

• Chren dedinský 

• Horčica biela 

 

Čeľaď: Lipovité (Liliaceae) 

Význam: drevo v rezbárstve, liečivé účinky 

Zástupca:  

• Lipa malolistá 

 

5.Podtrieda: Ružovité ( Rosidae) 

Čeľaď: Ružovité ( Rosaceae) 

Kvet- pravidelný päťpočetný, ploché, vyklenuté, prehĺbené kvetné lôžko, súbor tyčiniek 

Plod- mechúriky, nažky, kôstkovica, malvica 

Význam- úžitkové a okrasné rastliny 

Zástupcovia: 

• Ruža šípová, hrdzavá 

• Jahoda obyčajná 

• Marhuľa obyčajná 

• Nátržník husí 

• Broskyňa obyčajná 

• Ostružina malinová, černicová 

• Jabloň domáca 

• Slivka trnková, domáca 

• Hruška planá, obyčajná 

• Čerešňa vtáčia, višňová 

• Hloh krivokalíšny 

 

Čeľaď: Bôbovité ( Fabaceae) 

Kvet- kalíšne lístky zrastajú, korunné lupienky voľné, kvet- strieška, krídla, člnok 

Plod- struk 

Význam- hľuzkové baktérie, obsahujú množstvo bielkovín, úžitkové rastliny, burské oriešky- 

arašidy( podzemnica), krmoviny 

Zástupcovia 

• Fazuľa záhradná 

• Hrach siaty 

• Šošovica jedlá 

• Sója obyčajná 

• Podzemnica olejná 

• Lucerna siata 

• Ďatelina lúčna, plazivá 

• Vika siata, chlpatá 

• Agát biely 

 



6.podtrieda: Astrovité ( Astrové) 

Čeľaď: Hluchavkovité( Lamiaceae) 

Kvet: súmerný 

Plod- tvrdka 

Význam- obsahujú silice( voňavkárstvo, koreniny, liečivá) 

Zástupcovia:  

• Slnečnica ročná 

• Georgíny 

• Cínie 

• Aksamietnice 

• Lopúch väčší 

• Rebríček obyčajný 

• Bodliak 

• Nechtík lekársky 

• Margarétka biela 

• Rumanček kamilkový 

• Púpava lekárska 

• Sedmokráska obyčajná 

• Pichliač 

• Šalát siaty 

 

Trieda: Jednoklíčnolistové ( Liliopsida) 

Čeľaď: Lipnicovité ( Poaceae) 

Kvet 

• základné súkvetie klásky ( tvoria zložené klas, metlina, strapec, šúľok), 

• obojpohlavné( zriedka jednopohlavné) 

• *P3+3 A3+3 G(3) 

• redukované kvetné obaly, vetromopelivé 

Stonka 

• steblo  

• Byliny( zriedkavo dreviny) 

List 

• vyrastajú na kolienkach, pošvaté s jazýčkom 

• dlhá stužkovitá/ čiarkovitá čepeľ 

Plod- zrno 

Význam: krmoviny, zdroj potravy 

Zástupcovia: 

• lipnica lúčna 

• kostrava 

• timotejka lúčna 

• reznačka 

• trsť obyčajná 

• ryža siata 

• ovos siaty 



• raž siata 

• pšenica letná 

• jačmeň siaty, dvojradový 

• kukurica siata 

• bambus trsteníkovitý 

 

 

 


