
VÝTRUSNÉ ROSTLINY 

Výtrusné rostliny (Sporophyta), dříve nazývané též tajnosnubné rostliny (Cryptogamae), 

jsou rostliny nevytvářející květy, plody ani semena, rozmnožující se pomocí výtrusů.  

Jedná se o víceméně umělou skupinu bez systematického opodstatnění, a proto se dnes termín 

výtrusné rostliny používá jen zřídka. Opakem jsou semenné rostliny (Spermatofyta). 

I. Oddělení: MECHOROSTY (BRYOPHYTA) 
–gametofyt (vlastní rostlina) převládá nad sporofytem (štět s tobolkou)–
nemají cévní svazky – nemají pravé orgány – vzrůstem malé rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodozměna:  

gametofyt (n): výtrus vyklíčí v prvoklíček, ze kterého vyrůstá vlastní mechová rostlina, která 

nese pohlavní orgány – samčí: pelatky  

(v nich se tvoří bičíkaté spermatozoidy) a samičí zárodečníky ( v nich dozrávají vaječné 

buňky) K oplození dochází ve vodě – vzniká zygota (2n)  

sporofyt (2n): ze zygoty vyrůstá štět s tobolkou = výtrusnice, zde vznikají výtrusy, které 

procházejí redukčním dělením (2n – n) 

Zástupci:  

•játrovky – primitivní, s lupenotou stélkou – porostnice mnohotvará 

rašeliník – dolní části rostlin odumírají – rašelina – palivo, hnojivo, léčebné zábaly  

bělomech, měřík, zkrutek, dvouhrotec, ploník 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtrus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semenn%C3%A9_rostliny


II. Oddělení: KAPRAĎOROSTY (PTERIDOPHYTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–sporofyt (vlastní rostlina) převládá nad gametofytem (prokel) 

–gametofyt = prokel – nese pohlavní orgány: samčí – pelatky – tvorba spermatozoidů a 

samičí – zárodečníky  

– tvorba oosfér 

–mají cévní svazky – mají pravé orgány–nejvíce rozšířeny v prvohorách – stromovitý vzrůst – 

černé uhlí 

1. třída: PLAVUNĚ (LYCOPODIOPSIDA)–dnes byliny – u nás chráněné–z výtrusu  

Zástupci: •plavuň vidlačka– vidličnatě větvený stonek, zakončený výtrusným klasem 

•vranečky– zejména tropy, subtropy, skleníky, pokojová rostlina třída:  

2. třída: PŘESLIČKY (EQUISETOPSIDA) – dnes byliny, liány 

Zástupci: 

•přeslička rolní– tvoří dva druhy lodyh – jarní – nezelená – nese výtrusný klas s výtrusy a letní 

– zelená – fotosyntetizuje – ukládá zásobní látky do oddenku pro jarní lodyhu příštího roku 

•přeslička lesní– pouze jeden typ lodyh – brzy zjara se vytvoří na zelené lodyze výtrusný klas 

– po vypadání výtrusů klas zaschne a upadne 



 

3. třída: KAPRADINY (POLYPODIOPHYTA)–dnes byliny, v tropech i stromy–listy zpeřené, v 

mládí spirálně svinuté (ochrana dělivých pletiv) 

–stonky plné, nečlánkovaná, často jen ve formě oddenků–na rubu listů se tvoří výtrusné 

kupky, chráněné blanitou ostěrou – v nich dozrávají výtrusnice – mají často prstenec, který 

při vysychání umožňuje otevírání výtrusnic a uvolňování výtrusů 

Zástupci: kapraď samec, hasivka orličí – naše největší kapradina, osladič obecný 


