
Začněme historií 



člověk vždy u rostliny objevil jako 

první její neduh  

současné zemědělství využívá něco 

málo přes 10% souše  

člověk využívá pouhá 4% vyšších 

semenných rostlin  



První zprávy v knize „Pen king“ 2700 

p.n.l.  

nápisy a malby ve staroegyptských 

pyramidách 

ve staroindických védách 

ve Starém zákoně.  

Naše botanika vychází z řeckých 

klasiků. 



tzv. védy (doslova „vědění“) 

 posvátné spisy hinduismu, sepsané v 

15. – 6. st. př. Kr.; obsahují hymny 

oslavující bohy, rituální předpisy, 

později i filozofické texty; 6krát 

rozsáhlejší než bible  

 

dlouho byly védy předávány bráhmany 

pouze ústně, z pokolení na pokolení 

 



Ve staroindických védách starých tři až 

čtyři tisíce let jsou zmínky o růžovém 

oleji a puškvorcové silici.  

 

O vůních se hovoří i ve slavné 

Kámasútře z prvního století n. l., kde se 

například popisuje stolek u lehátka "s 

vonnými nočními krémy, květinami a 

bylinkami, jež šíří příjemnou vůni". 

 



Už před pěti tisíci lety se staří Sumerové a 

Egypťané koupali v jasmínovém, 

kosatcovém, hyacintovém či jiných olejích.  

 

Tajemství výroby vonných látek je zaneseno 

klínovým písmem na hliněných 

mezopotamských tabulkách.  

 

 Asyrské herbáře, klínopisné 

akkadské zápisky na kamenných 

tabulkách zachycují návody 

příprav u vonných mastí a 

parfémů. 

 



Myslitelé  

Theofrastos (371-286 p.n.l.) popsal 

450 rostlinných druhů, jejich 

zavlečení, rozšíření, léčivé účinky, 

praktické použití. Rozdělil rostliny na 

byliny, polokeře, keře a stromy.        

Je považován za zakladatele 

dendrologie 

Aristoteles (384-322 p.n.l.) 

zakladatel vědecké biologie. 



Hippokrates (460-357 p.n.l.) „Corpus 

Hippocration“ – 70 knih o léčivých 

rostlinách (60 lékařských spisů). 

Dioscoridus (1. st.n.l.) popsal 700 

léčivých rostlin Malé Asie. 

U nás Petr Ondřej Matthioli (1501-

1577) – herbář. Přeložil Tadeáš Hájek 

z Hájku. 



Přehled rostlinných soustav a 

názorů  

Carl Liné (1707-1778) – rozlišoval 

taxonomické jednotky, zavedl 

binomickou nomenklaturu, popsal a 

rozdělil 7000 druhů. Zapomněl však 

na přirozené vztahy mezi taxony. 

 



"Bůh přírodu stvořil a Linné ji 

uspořádal." 

1735 



Systema naturae (Soustava přírody), 1735 

Genera plantarum (Rostlinné rody), 1737 

Species Plantarum (Rostlinné druhy), 1753 

Philosophia botanica (Botanická filozofie), 

1751 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1735
http://cs.wikipedia.org/wiki/1737
http://cs.wikipedia.org/wiki/1753
http://cs.wikipedia.org/wiki/1751


Po něm následovali … 

 



Lamarck – přizpůsobování organismů 

podmínkám prostředí  

A. P. de Candolle – rozdělil rostliny na 

semenné a výtrusné  

A. L. Jussieu – rozdělil rostliny na 3 

skupiny – bezlodyžné, jednoděložné a 

dvouděložné. 

Charles Darwin – historický princip  

Adolf Engler – rozdělil rostlinnou říši na 13 

oddělení, tento systém se stal základem 

protřídění a uspořádání botanických sbírek 

a herbářů. 



Charles Robert Darwin 

byl britský přírodovědec a zakladatel 
evoluční biologie.  

Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a 
pohlavní výběr.  

„Pohlavní výběr závisí na převaze určitých 
jedinců nad druhými stejného pohlaví, což 
se týká propagace druhů; zatímco přírodní 
výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v 
každém věku, za normálních podmínek 
života.“  



Zpočátku se zabýval studiem geologických 

formací v horách Walesu, roku 1831 vydal 

na 1742 dnů trvající výzkumnou cestu 

kolem světa na lodi Beagle (27. prosince 

1831 – 2. října 1836).  

Během této plavby Darwin shromáždil 

přírodovědecký materiál a uspořádal 

koncepci přirozeného vzniku a vývoje 

druhů evolucí, hlavním hybatelem měl být 

názoru přírodní výběr. Nejzásadnější byl 

pro něj v tomto ohledu pětitýdenní pobyt na 

Galapágách.  



DARWINOVY PĚNKAVY 
 Protože pěnkavy na Galapágách neměly 

konkurenci ostatních ptáků, vyvinuly se tak, 

aby využily všechny dostupné biotopy a 

zdroje potravy. Všech 13 Galapážských 

pěnkavek je 10 - 20 cm velkých. Některé 

mají drobný zahnutý zobák jiné spíš jako 

papoušek. 

 



Botanika v českých zemích 

Johannes Franke – popsal 1200 druhů 
Saska, Durynska, Lužice, Lužických hor a 
Krkonoš 

Tadeáš Hájek z Hájku – překlad 
Matthioliho herbáře 

Adam z Veleslavína - překlad Matthioliho 
herbáře 

Adam Huber z Risenbachu - překlad 
Matthioliho herbáře 

Adam Zalužanský ze Zalužan – herbář 
s poznámkami o pohlavnosti květů 



Jan Černý „Niger“ – nejstarší český herbář 
„Kniha lékařská, kteráž slove herbář aneb 
zelinář“ 

Jan Evangelista Purkyně – mikroskopická 
anatomie, buněčná teorie a fyziologie. 
Zakladatel Živy. 

Jan Svatopluk Presl a Karel Bořivoj Presl 
vytvořili české botanické názvosloví.  

Ladislav Čelakovský – kustod botanických 
sbírek v NM, objasnil vývoj rostlinných 
orgánů. 

 Karel Domin – kartotéka rostlinných druhů 
československé květeny, příručky a 
učebnice. 



Jaromír Klika – dendrolog, zakladatel 
čs. Fytocenologie. 

Josef Dostál – Květena ČSR 

Alois Zlatník – taxonom, fytocenolog, 
dendrolog, ekolog. 

Slavomil Hejný – geobotanik, 
hydrobotanik. Teorie ekofází a 
ekoperiod u vodních a bažinných 
rostlin. 



Přehled systematických jednotek 

Taxony nejvyšší kategorie  

oddělení 

pododdělení 

třída 

podtřída 

Rostliny cévnaté 

Krytosemenné  

Dvouděložné  

Pryskyřníkokvěté  



Taxony střední kategorie  

řád 

podřád 

čeleď 

podčeleď 

Pryskyřnířníkokvěté  

Pryskyřníkovité  



Taxony nižší kategorie  

druh 

plemeno 

odrůda 

forma 

rod 

Pryskyřník  

prudký 



Druh  

taxonomicky jednotný nejmenší 

soubor jedinců v určitém prostoru a 

čase, vyznačující se dočasným 

souborem dědičných znaků, které je 

jasně oddělují od všech ostatních 

druhů. 



Jedinci téhož druhu mající společný 

původ 

Žijí v určitém zeměpisném areálu a 

vyznačují se shodnými nároky na 

vlastnosti prostředí 

Tvoří rozmnožovací jednotku, jejíž 

členové se v přírodě nekříží s jedinci 

jiných druhů 

Jedinci téhož druhu mající podobný 

buněčný základ. 



Rod  

soubor druhů charakterizovaný 

shodnými morfologickými znaky. 

Kořen kukuřice 



Pojmenování rostlin a jejich skupin se 

řídí pravidly Mezinárodního kodexu 

botanické nomenklatury.  

Všechna jména v latině.  

Nejvyšší systematickou jednotkou je 

oddělení.  

V odborné literatuře se za vědeckým 

označením taxonu uvádí jméno nebo 

zkratka autora, který jej definoval. 



Prokaryota  

Prokaryotická – buněčná stěna, 

cytoplazma, plazmatická membrána a 

prokariotní jádro.  

Jádro není ohraničeno membránou.  

Chybí organely (mitochondrie, 

chloroplasty) a cytoskelet 

(mikrotubuly a aktiniová vlákna) 

 



Prokariotická buňka 



Eukariotická – má jaderný obal, 

organely, cytoskelet, DNA lineárně 

uspořádána v jádře. 



Rostlinná buňka - cytologie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Plant_cell_structure_cs.svg


Plazmatická membrána – vytváří bariéru 

mezi cytoplazmou a okolím buňky. 

Zprostředkovává transport látek z a do 

protoplastu, reguluje syntézy buněčné 

stěny a podílí se na reakcích buňky na 

podněty vnějšího prostředí.  

Cytoplazma – zaujímá vnitřní prostředí 

mezi organelami. Má vysokou viskozitu, 

malou mechanickou pevnost, vysokou 

elastičnost, vysokou biochemickou aktivitu. 



Jádro – je řídícím centrem buněk a ukládá 

většinu genetické informace buňky a 

přenáší ji na dceřiné buňky v průběhu 

buněčného dělení. 

Jadérko – nachází se uvnitř jádra, mohou 

být i dvě. Zaniká při jaderném dělení a před 

jeho koncem dochází k rekonstituci. 

Jadérko je řídícím místem syntézy RNA a 

reguluje základ tvorby ribozómů v buňce. 



Plastidy – jsou spjaty s látkovým 
metabolismem buňky, obsahují 
chlorofyl, karotenoidy, fykobiliny. 
Všeobecně se dělí na chloroplasty, 
chromoplasty a leukoplasty. 

Škrob – nejdůležitější zásobní látka 
vyšších rostlin. Slouží rostlině 
k uložení energie získané během 
fotosyntézy. 

Fazol obecný 



Mitochondrie (chondriozomy) – jsou 

v neustálém pohybu, otáčí se, 

splývají, rozdělují se. Tvoří 

energetické centrum buňky, jsou 

místem respirace. Jejich hlavní úloha 

je syntéza ATP a aerobní oxidace 

některých metabolitů. 



Vakuola – pouze u rostlinné buňky. 
V jedné buňce můžeme nalézt různé 
druhy vakuol o různé velikosti 
s odlišnou funkcí. Funkce vakuol jsou 
značně rozmanité – řídí vodní 
potenciál buňky, depozitář látek 
primárního metabolismu, odpadní 
funkce, rezervoár protonů a 
důležitých iontů, udržují neutrální pH 
cytosolu. 



Krystalické inkluze – zásobní látky 

s charakterem krystalů (šťavelan 

vápenatý) 

Ribozomy – nejmenší organely 

v buňce. Mají důležitou funkci 

v látkovém metabolismu – jsou 

centrem syntézy bílkovin, jejich počet 

závisí na intenzitě protesyntézy. 3. ribozom 



Endoplazmatické retikulum – složitý 

a rozsáhlý trojrozměrný membránový 

systém. Rozlišujeme drsné a hladké. 

Drsné má na povrchu ribozomy, na 

kterých probíhá syntéza některých 

bílkovin. Hladké je místem syntézy 

lipidů. Dále má funkci komunikační, 

transportní, zásobárna vápenitých 

kationů. 



Golgiho komplex – funkčně i prostorově 

navazuje na endoplazmatické retikulum. 

Hlavní funkcí je postsyntetická úprava 

makromolekul – GK přebírá membránové 

lipidy a bílkoviny od ER a distribuuje je do 

dalších částí systému, podílí se na 

sekrečních cestách. Probíhá zde také 

tvorby polysacharidů, slizů. Účastní se 

transportu látek do vakuol. 



Buněčná stěna – odlišuje rostlinné buňky 
od živočišných. Je tuhá pevná, zabraňuje 
narušení buňky zvětšováním. Kromě 
ochranných a mechanických funkcí má 
stěna i významnou úlohu při dělení, růstu a 
diferenciaci buněk a plní klíčovou roli při 
transportu látek v rostlinách. Dále se podílí 
na interakci buňky s patogenními 
organismy; buňka díky tomu může 
produkovat ochranné látky – fytoalexiny, 
antibiotika 



Mezibuněčné prostory 

(interceluláry) – jsou nezbytné pro 

rychlý transport plynů uvnitř 

rostlinného těla. Většina intercelulár 

vzniká rozestoupením buněk, a to 

obvykle tam, kde spolu sousedí více 

než tři buňky. 

Aerenchym  Parenchym  

Stonek šáchoru 



Histologie  

Pletiva dělíme dle vzniku, 

fyziologického věku, anatomických 

znaků a původu. 



Rozdělení pletiv podle 

fyziologického věku 

schopnost neustálého dělení.  

vrchol stonku a kořene; vklíněné mezi již 

diferenciovaná pletiva  vklíněná dělivá 

pletiva (kolénka trav).  

U mechorostů hovoříme o vrcholové buňce 

(iniciála), ta tvoří dceřiné buňky 

(segmenty). 

Dělivá pletiva (meristémy) 



Nahosemenné a krytosemenné mají 

vždy více iniciál, které vytvářejí 

meristematické pletivo.  

Iniciály a toto pletivo označujeme jako 

protomeristém.  

Buňky, které vznikají činností 

protomeristému, jsou primární 

meristém (histogen).  

Ten utváří trvalá pletiva.  

 



Buňky trvalého pletiva se začnou 

uvnitř znovu dělit, pak hovoříme o 

druhotném (sekundárním) meristému.  

Meristematické buňky, které se 

přestávají dělit, označujeme jako 

latentní meristém. 



Trvalá pletiva 

1) parenchym – funkce zásobní – 

plody, semena, hlízy, kořeny 

                        -  funkce asimilační – 

palisádový a houbový parenchym 

                        -  funkce provzdušňovací - 

aerenchym 

       -  buňky vytváří interceluláry 

2) prosenchym – dlouhé 

zahrocené buňky bez 

intercelulár, často ztlustlé stěny 

(dřevo), fce vodivá. 



3) kolenchym – buněčná 

stěna ztlustlá v rozích 

                       - pružné, pevné, 

v mladých orgánech 

                       - opora, fotosyntéza 

4) sklerenchym – nápadně ztlustlé 

buňky, sklereidy (hrušky) 

                          - dodávají pevnost 



Soustavy rostlinných pletiv 

Soustava krycích pletiv 

Pokrývají povrch rostlinného těla. 

Chrání rostlinu před škodlivými vlivy 

prostředí. Zprostředkovávají vztahy 

mezi rostlinou a prostředím. Regulují 

látkovou přeměnu. Dle vrstev 

rozeznáváme pokožku, podpokožku, 

druhotnou kůru a borku. 



Pokožka (epidermis) 

Povrchové pletivo tvořené jedinou vrstvou 
buněk, destičkovitě zploštělých, těsně 
k sobě přiléhajících.  

Oddělují rostlinu od vnějšího prostředí.  

Nemají chloroplasty. 

Kutin – kutikula, někdy inkrustovaná 
(přeslička), nepropouští vodu ani plyny. 

Ojínění – rostlinné vosky 

Průduchy – u dvouděložných na spodní 
straně listů, u jednoděložných po obou. 



Průduchy  
změnou turgoru (napětí buněk způsobené 
K+) > otevření × zavření průduchu 

slouží ke kontrolované výměně plynů 
(především CO2 a O2) mezi rostlinou a 
okolím a také k odevzdávání vody do 
ovzduší. Průduchy se tak zařazují z hlediska 
funkce mezi tzv. provětrávací pletiva.  



Podpokožka (hypodermis) 

Krycí pletivo tvořené z více vrstev 

dlaždicovitých buněk.  

Nemají chlorofyl.  

Vodní pletivo – zásobárna v období 

sucha. 

A – jehlice na příčném řezu; B – detail kraje 

jehlice s pryskyřičnými kanálky; C – detail 

cévního svazku; 1 – pokožka – epidermis; 

2 – mechanická vrstva – hypodermis; 3 – 

mezofyl; 4 – pryskyřičný kanálek; 5 – 

sklerenchymatická pochva pryskyřičného 

kanálku; 6 – endodermis; 7 – sklerenchym 

obklopující cévní svazek; 8 – kolaterální 

cévní svazek  



Chlorofyl  

v průběhu fotosyntézy absorbuje energii 

světelného záření a používá ji k syntéze sacharidů 

z oxidu uhličitého a vody.  

patří k fotosyntetickým pigmentům spolu s 

fykobiliny a karotenoidy, které však mají jinou 

barvu a absorbují energii z odlišné části 

viditelného světelného spektra. Chlorofyl je zelený, 

protože absorbuje modrou a červenou část 

světelného spektra a ostatní odráží. Tím se nám 

jeví jako zelený a udává tak základní barvu všem 

fotosyntetizujícím rostlinám.  



Druhotné krycí pletivo (periderm) 

Vzniká činností druhotného dělivého 

pletiva – felogénu.  

Tvořeno tenkostěnnými buňkami.  

Na vnější straně felogénu se oddělují 

korkové buňky, směrem dovnitř 

odděluje parenchymatické buňky.  

Tento soubor se nazývá periderm. 



Soustava vodivých a zpevňovacích 

pletiv 

Zpevňovací pletiva zpravidla nemají 

vyvinutá nižší rostliny.  

U vyšších rostlin je tvořeno buňkami 

kolenchymatickými či 

sklerenchymatickými. 

Vodivá pletiva umožňují neustálý 

pohyb živin (vzestupný a sestupný 

proud). 



Cévní svazek 
dřevní část (xylém)  lýková část (floém)  

cévy (tracheje)  

Cévice (tracheidy)  

Dřevní parenchym  

Libriformní vlákna  
sítkovice  

lýkový parenchym  

sklerenchymatická lýková vlákna  



Typy cévních svazků  

Podle přítomnosti lýkových a dřevních 

složek (floém, xylém) se rozlišují: 

svazky cévní úplné - obsahují lýkové i 

dřevní složky 

svazky cévní neúplné - postrádají 

některou vodivou složku 

 

Tady dnes končíme 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Flo%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xyl%C3%A9m


Podle přítomnosti kambia se rozlišují: 

svazky cévní uzavřené - postrádají 

kambium, proto druhotně netloustnou; 

často jsou na povrchu obklopené 

parenchymatickou nebo 

sklerenchymatickou pochvou  

svazky cévní otevřené - mezi floémem 

a xylémem se zakládá kambium, které 

umožňuje jejich druhotné tloustnutí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kambium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kambium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parenchym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklerenchym
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDko
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo


Podle rozložení dřevní a lýkové části se rozlišují: 

svazky cévní koncentrické (soustředné) - 

nejjednodušší typ, jedna část obklopuje druhou  

svazky cévní leptocentrické (lýkostředné) - floém je 

obklopen xylémem  

svazky cévní hadrocentrické (dřevostředné) - dřevní 

část je uprostřed 

svazky cévní kolaterální (bočné) - nejčastější typ, 

dřevní část je na vnitřní a lýková na vnější straně 

svazky cévní bikolaterální (dvojbočné) - mají dvě 

lýkové části a mezi nimi dřevní část 

svazky cévní radiální (paprsčité) - oddělené dřevní a 

lýkové části se v jednom kruhu pravidelně střídají). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Xyl%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flo%C3%A9m


Typy cévních svazků  

koncentrické  radiální  kolaterální  bikolaterální  

jedna část 

obklopena 

druhou 

(lýkostředné, 

dřevostředné)  

několik 

samostatných 

částí dřeva a 

lýka  
lýková část 

blíže obvodu  

otevřené 

nebo 

uzavřené  



Soustava základních pletiv 

asimilační – velké množství chloroplastů; 

palisádový a houbovitý parenchym 

zásobní – v hlízách, cibulích, semenech; 

ukládají se zde zásobní látky (škroby, 

cukry, bílkoviny) 

idioblasty – buňky obsahující různé látky 

jako silice, alkaloidy, pryskyřice, 

třísloviny 

mléčnice 

vyplňovací pletivo – bez specifické 

funkce 





Idioblast  

buňka, které se svou velikostí, tvarem 

nebo obsahem výrazně liší od buněk 

okolního pletiva.  

V idioblastech se často hromadí určité 

látky (silice, pryskyřice, alkaloidy)  

8. Idioblasty s krystaly 

šťavelanu vápenatého 



Mléčnice  

druh vyměšovacího pletiva u 

některých rostlin (např. pampeliška 

nebo pryšec), které při poranění roní 

mléčnou šťávu – latex.  



Organologie  

Orgány vegetativní 

Příště začínáme: 


