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VÝTRUSNÉ 
ROSTLINY 



ROZDĚLENÍ 

• MECHY 

• PLAVUNĚ 

• PŘESLIČKY 

• KAPRADINY 

Obrázek: Výtrusné rostliny 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Streptophyta-
x4.jpg/600px-Streptophyta-x4.jpg 



MECHY 
 rostou na vlhkých stinných 

místech (kamenech, kůře 

stromů, snesou i chladno v 

tundrách a vysokohorských 

oblastech) 

 nemají kořeny, vodu 

přijímají vodu celým 

povrchem těla 

Obrázek: Stavba těla mechové rostlinky 

ČEPIČKA 

ŠTĚT 

TOBOLKA 

PŘÍCHYTNÁ 
VLÁKNA 

LODYŽKA 
S   LÍSTKY 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/5/52/Bryophyta_14.png/349p
x-Bryophyta_14.png 



 z VÝTRUSŮ (vypadne z tobolky na zem) vyklíčí 

PRVOKLÍČEK, ze kterého vyroste MECHOVÁ ROSTLINKA 

s pohlavními orgány (v kapce vody dojde k OPLOZENÍ); 

 z oplozené samičí buňky vyroste štět s tobolkou; v 

tobolce zrají výtrusy, které se po dozrání uvolňují a ve 

vhodném prostředí z nich klíčí prvoklíček 

 

ROZMNOŽOVÁNÍ MECHŮ 



 zadržují vodu 

 chrání půdu před vysycháním 

 zabraňují půdní erozi 

 ukazatelé čistoty ovzduší (jsou citlivé na znečištění 

ovzduší nebo vody) 

 potrava a úkryt pro některé organismy 

VÝZNAM MECHŮ 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Polytrichastrum.for
mosum.2.jpg 

Obrázek: Ploník ztenčený Obrázek: Rašeliník 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Sphagnum_teres.jpeg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Rhizomnium_punctatum.jpeg 

Obrázek: Měřík tečkovaný 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Leucobryum.glaucum.2.jpg 

Obrázek: Bělomech sivý 



PLAVUNĚ 

 rostou na stinných místech v 

lesích (jehličnaté a bukové) 

 rozmnožují se výtrusy 

 v prvohorách ( asi před 300 

mil. lety) se podílely na 

tvorbě černého uhlí 

 všechny druhy jsou zákonem 

chráněné 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Lycopodium
Clavatum.jpg/398px-LycopodiumClavatum.jpg 

Obrázek: Plavuň vidlačka 



PŘESLIČKY 

 rostou lesích, na loukách i v mokřadech  

 rozmnožují se výtrusy, které vznikají na jaře ve výtrusném klasu 

na lodyze  

 přeslička rolní vytváří 2 lodyhy – jarní (je hnědá a má 

rozmnožovací funkci) a letní (je zelená a má vyživovací funkci)  

 v prvohorách ( asi před 300 mil. lety) byly stromového vzrůstu a  

podílely se na tvorbě černého uhlí 

 



http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/thumb/9/9d/Equis
etum_arvense.jpeg/450px-
Equisetum_arvense.jpeg 

Obrázek: Přeslička rolní jarní lodyha (vlevo) a letní lodyha (vlevo) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/c/ce/Common_horsetail_%28Equisetum_arven
se_%29_-_geograph.org.uk_-_828907.jpg/450px-
Common_horsetail_%28Equisetum_arvense_%29_-
_geograph.org.uk_-_828907.jpg 

Obrázek: Přeslička lesní 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9
4/Equisetum_sylvaticum_180607.jpg/432px-
Equisetum_sylvaticum_180607.jpg 



KAPRADINY 

 rostou na vlhkých stinných 

místech v lesích i na skalách 

po celé Zemi (kromě pouští a 

polopouští) 

 rozmnožují se výtrusy 

 přezimuje  jako podzemní 

stonek - ODDENEK 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Dryo
pteris_filix-mas0.jpg/450px-Dryopteris_filix-mas0.jpg 

Obrázek: Kapraď samec 



 VÝTRUSY vznikají ve VÝTRUSNICI  na 

spodní straně listů kapradin 

 v létě výtrusnice praskají a výtrusy 

jsou roznášeny větrem 

 ve vlhku klíčí výtrus v PRVOKLÍČEK 

(nese samčí a samičí pohlavní orgány 

s pohlavními buňkami) 

 po oplození vznikne zárodek a z něj 

nová rostlinka 

ROZMNOŽOVÁNÍ KAPRADIN 

Obrázek: Výtrusnice s výtrusy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Polypodium_vulga
re0.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Asplenium_
ruta_muraria1.jpg/800px-Asplenium_ruta_muraria1.jpg 

Obrázek: Sleziník routička 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Adelaarsvaren
_planten_Pteridium_aquilinum.jpg/437px-
Adelaarsvaren_planten_Pteridium_aquilinum.jpg 

Obrázek: Hasivka orličí 

Obrázek: Osladič obecný 

http://upload.wi
kimedia.org/wik
ipedia/common
s/thumb/4/43/K
allioimarre_Poly
podium_vulgare
_H8787_C.jpg/7
96px-
Kallioimarre_Pol
ypodium_vulgar
e_H8787_C.jpg 


