
Semeno a plod 

krytosemenných 



Vývoj a stavba semene 

 Z oplozené vaječné buňky vzniká zygota, 
z které se vyvíjí embrio.  

 Osemení může být různě zabarveno.  

 Velikost semen je dána geneticky a je 
neměnná.  

 S velikostí semen souvisí i jejich počet 
v plodu, popř. počet plodů na rostlině. 



 Při vývoji semene vznikají:  

 jizva (z otvoru klového),  

 osemení (z vaječných obalů),  

 embryo (z vaječné buňky),  

 endosperm (z jádra zárodečného vaku),  

 perisperm (z pletiva nucellu),  

 jizva poutková (z poutka vajíčka). 



Vývoj a stavba plodu 

 Plod je mnohobuněčný rozmnožovací 
útvar krytosemenných, 

 vzniká z plodolistů,  

 uzavírá a chrání semena,  

 mnohdy napomáhá při jejich šíření. 



 plody pravé – tvořené pouze pestíkem 

 plody nepravé – na jejich vzniku se podílejí i 
další rostlinné orgány 



 V průběhu zrání plodu se pletiva plodolistů 
přeměňují na oplodí (perikarp).  

 To může být suché nebo dužnaté; u 
některých plodů ještě dělené na exo-, 
mezo- a endokarp. 



Pravé  plody  

 vznikají pouze z plodolistů, které uzavírají 
semena  

 

 suché, nepukavé: oříšek, nažka, obilka 

 suché, pukavé: měchýřek, lusk, šešule, 
šešulka, tobolka 

 suché, poltivé: struk, dvojnažka, tvrdka 

 dužnaté: peckovice, bobule  



 Oříšek – jednosemenný plod, tvořený 
jedním nebo dvěma plodolisty. Oplodí je 
tvrdé, dřevnatějící – kotvice, dub, líska 

 Nažka - jednosemenný plod, tvořený 
jedním nebo více plodolisty. Často mají 
různá zařízení na šíření větrem nebo 
zvířaty – jasan, bříza, dvojzubec, 
hvědnicovité –chmýr 



 Obilka – jednosemenný plod, tvořený 
dvěma plodolisty. Oplodí srůstá 
s osemením. Obilky okoralé (součástí jsou 
pluchy) – ječmen, oves. Obilky nahé – 
žito, pšenice, kukuřice. 

 Měchýřek – jednopouzdrý plod z jediného 
plodolistu. Otevírá se podélně švem, 
nejčastěji na břišním švu. Magnolia, 
pivoňka, blatouch, čemeřice, rozchodník. 



 Lusk - jednopouzdrý plod z jediného 
plodolistu. Puká dvěma chlopněmi (břišní i 
hřbetní) – vikvovité, akát, tolice. 

 Šešule – ze dvou plodolistů, rozdělena 
blanitou přepážkou na dvě pouzdra. Je 
delší než širší – brukev 



 Šešulka – odvozená od šešule. Je širší 
než delší – penízek. 

 Tobolka – mnohopouzdrý plod ze dvou i 
více plodolistů. Velmi rozšířený a variabilní 
plod.  



Podle způsobu otvírání máme  

 tobolka otevírající se chlopněmi – 
dymnivka 

 tobolka otevírající se zuby – kohoutek 

 tobolka otevírající se skulinami – šťavel 

 tobolka otevírající se děrami – mák, 
zvonek 



 tobolka otevírající se víčkem – blín, 
jitrocel, drchnička 

 pouzdrosečná tobolka – puká podélným 
švem na hřbetě – kosatec, violka, šeřík 

 přehrádkosečná tobolka – puká 
v plodolistových švech – třezalka, 
náprstník 

 



 Struk – suché, pevné oplodí z jednoho 
nebo dvou plodolistů, které se v době 
zralosti příčně rozpadá – ohnice 

 Dvojnažka – suchý poltivý plod. V době 
zralosti se poltí na dvě suché 
jednosemenné nažky – miříkovité 



 Tvrdka – pestík vzniká srůstem dvou 
plodolistů, ale ty se dělí nepravou 
přepážkou, takže vznikají 4 tvrdky – 
hluchavkovité, brutnákovité. 

 Peckovice – dužnatý nepukavý plod 
s vnějším blanitým exokarpem, středním 
dužnatým mezokarpem a vnitřním 
sklerenchymatickým endokarpem – slivoň, 
kokosovník, kávovník, ořešák 



 Bobule – nepukavý plod s dužnatý 
oplodím rozlišeným na vnější blanitý 
exokarp, střední dužnatý mezokarp a 
vnitřní dužnatý endokarp (často splývá 
s mezokarpem) – datlová palma, vinná 
réva, lilek, borůvka, banánovník. 



Nepravé plody  

 přesné rozlišení je prakticky nemožné.  

 

 Pomocné třídění je na souplodí, plodenství 
a složený plod.  



 Souplodí – hustě nahloučené plody 
vznikající z jednoho květu – jahoda, šípek 

 Plodenství – soubor plodů vzniklý 
srůstem květních lůžek nebo celých plodů 
– fíkovník, moruše, šišky jehličnanů 



 Malvice – blíží se souplodí. Na jejím 
vzniku se podílí spodní části kališních i 
korunních lístků a báze tyčinek – jabloň, 
hloh 

 Hesperidum – zvláštní typ dužnatého 
plodu citrusovitých. Šťavnaté váčky 
vznikající opakovaným dělením vnitřní 
pokožky oplodí. Je to jakýsi zvláštní typ 
bobule. 



 Složený plod – plod ananasu, kdy se na 
vzniku plodenství podílí i vřeteno 
květenství, listeny a květní obaly. 

 Poltivý plod – složený suchý plod např. 
čeleď slezovité. 





Rozšiřování diaspor  

 Diasporou rozumíme každou část rostliny 
schopnou rozšiřování, bez ohledu na to, 
zda vznikla generativním nebo 
vegetativním způsobem. Podle toho, jak 
jsou diaspory přizpůsobené rozšiřování, 
rozlišujeme: 

 

 Anemochorie, hydrochorie, zoochorie, 
antropochorie, autochorie. 



Anemochorie  

 rozšiřování diaspor vzdušnými proudy.  

 Semena jsou většinou malá lehká, popř. 
s různými létacími zařízeními – chmýr 
(hvězdnicovité), křídlaté krovky (šťovík), 
chlupy (vrby, topoly, bavlník), křídlaté 
nažky (javory, břízy, jasan).  

 Zvláštním druhem anemochorních rostlin 
jsou stepní běžci – katrán tatarský, máčka 
ladní. 





Hydrochorie 

 rozšíření diaspor pomocí vody.  

 Různé útvary, umožňující vznášení po 
vodní hladině – lemy křídla, chlupy, 
nafouknuté útvary.  

 Semena mají lesklý, těžko smočitelný 
povrch a vydrží tak delší dobu ve vodním 
prostředí – kosatec, kotvice, žabník.  

 Nebo mají vyvinutou slizovou vrstvu – 
leknín.  





Zoochorie  

 rozšiřování semen za pomoci především 
savců a ptáků, ale i ostatních živočichů.  

 Známe dva typy: epizoochorie – 
rozšiřování diaspor přichycením na těle 
živočicha (lopuch, dvojzubec) a  

 endozoochorie – rozšiřování diaspor 
s potravou živočicha (bez, jeřáb, jmelí).  





Antropochorie  

 rozšiřování diaspor člověkem.  

 Žádoucí (úmyslné) šíření zemědělských 
plodin.  

 Nežádoucí šíření – znečistěným osivem, 
při zpracování půdy, dopravou, 
s odpadem. 





Autochorie  

 rozšiřování semen a plodů vlastní aktivitou 
rostliny.  

 Vystřelování – violka (zároveň mravenci), 
netýkavkovité, tykvovité.  

 Za autochorii je považováno i rozrůstání 
mateřské rostliny (pýr).  

 Některé rostliny mají na semenech a plodech 
zařízení, jehož pomocí jsou schopné vlastního 
pohybu.  

 Toto funguje na základě změn hygroskopických 
poměrů v tkáních a prostření (pumpava). 





 Kromě vegetativních částí  rostlin, člověk často 
využívá i jejich reprodukčních orgánů.  

 Květy plní funkci estetickou, ale mají i přímý 
užitek – medonosnost, zelenina, koření, léčivé 
rostliny, výroba piva, výroba voňavek.  

 Z plodů člověk využívá zejména ovoce a zeleninu, 
dále koření, textilní surovina, výroba olejů, 
léčiva, nápoje.  

 Jiná semena mají hospodářský význam – 
obiloviny, semena vikvovitých.  

 Zároveň jsou důležitou složkou výživy zvířat. 



Příště… 

 

 

 Systém rostlin 


