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Vyšší rostliny

Embryophyta



Embryophyta

= suchozemské rostliny

* mechorosty

* cévnaté rostliny

* jejich společní předci/přímí předchůdci



Vznik chloroplastu

 klíčová událost na cestě k rostlinám 

 vznik eukaryotické buňky, endosymbióza primitivní sinice 

* odhadované stáří události více než 1,8 miliardy let

* vznikly rostliny – Plantae (Archaeplastida)

* podle vlastností chloroplastu 3 skupiny

• Glaucophyta, Rhodophyta (ruduchy)

• nejvýznamnější Viridiplantae (zelené rostliny)

= zelené řasy a suchozemské rostliny

– chlorofyl a, b; α-, β- karoten

– celulózní buněčné stěny

– škrob jako zásobní látka

Timmis et al. 2004

Willis et McElwain 2002



Judd et al. 2008



Diverzifikace zelených řas

pravděpodobně před více než 700 mil. let

Chlorophyta + Streptophyta

* role vnějších podmínek na Zemi

Willis et McElwain 2002

minimálně 4 velké glaciály v mladších 

starohorách (1000–454 mil. let)

poslední cryogenian (varanger, 650–590 mil. let)

fáze „sněhové koule“



Becker 2013



Streptophyta

=„charoidní“ zelené řasy (parožnatky, spájivky a 

krásivky, Coleochaete a další) + vyšší rostliny
• specifický vývoj buněčné stěny na zbytcích mitotického 

vřeténka (fragmoplast)

• společná ultrastruktura báze bičíku

Chara Coleochate



Judd et al. 2008



Embryophyta

 vylezly z vody 

* zřejmě na přelomu ordoviku a siluru před více než 420 mil. let

* možný význam dalšího zalednění – pokles hladiny moře, 
obnažení souše

Willis et McElwain 2002



Embryophyta

 významná kombinace znaků – adaptace na život na souši

* kutikula

* diplontní heteromorfní střídání generací

• haploidní gametofyt (gametangia – pohlavní orgány), diploidní sporofyt 
(sporangia – výtrusnice)

* zvláštní samostatné samčí a samičí pohlavní orgány s 
vícevrstevnými sterilními obaly (antheridia, archegonia)

* haploidní spory odolné proti desykaci (sporopolenin)

 gametofytická (mechorosty) a sporofytická (cévnaté 
rostliny) linie + společní předci

* mechorosty se zřejmě oddělily jako 3 samostatné linie

• játrovky, mechy, hlevíky – vzájemné vztahy nejisté



Simpson 2010



Členění skupiny Embryophyta

Podle organizační úrovně (často nepřirozené, nepříbuzné 
jednotky)

mechorosty

 cévnaté rostliny (Tracheophyta)

* rhyniové rostliny (částečně „předcévnaté“)

* výtrusné rostliny (kapraďorosty)

* nahosemenné rostliny

* krytosemenné rostliny

Podle přirozených vývojových linií

 oddělení (např. Pinophyta, Cycadophyta)

 vyšší monofyletické jednotky – Polysporangiophyta, 
Tracheophyta, Eutracheophyta



Pryer et al. 2014



játrovky hlevíky mechy = mechorosty

cévnaté rostliny

Willis et McElwain 2002



Tracheophyta
cévnaté rostliny



Tracheophyta – cévnaté rostliny

 monofyletická skupina (velmi pravděpodobně)

* převaha sporofytu

* pravé orgány a cévní svazky

* lignin

 prvními možnými známkami existence suchozemských rostlin jsou 

spory

* střední ordovik (475-450 mil. let)

 první zbytky vodivých pletiv

* svrchní ordovik (450-440 mil. let)

 skutečné makroskopické nálezy těl cévnatých rostlin

* svrchní silur a spodní devon (420-390 mil. let)

 první byly ryniové rostliny 

* bez rozlišených orgánů (kořen, stonek, list)

* výtrusné

* různorodé

http://www.abdn.ac.uk



Diferenciace cévnatých rostlin
 plavuně - bazální a nejstarší linie s řadou zvláštních znaků

* specifické listy (mikrofyly) – snad z vychlípenin telomů

* boční postavení výtrusnic

 všechny ostatní skupiny = Euphyllophyta

* skutečné listy (megafyly) vzniklé srůstem původních telomů = „výhonů“ s nerozlišeným 
stonkem a listy

* původně koncové postavení výtrusnic

 další členění skupiny Euphyllophyta

* s výtrusy, bez sekundárního tloustnutí = přesličky a kapradiny (Monilophyta) 

• staré i evolučně mladé linie

* obvykle se semeny a sekundárním tloustnutím (Lignophyta) = semenné rostliny a jejich 
přímí předchůdci 

• předsemenné rostliny (se sekundárním tloustnutím a výtrusy) 

– velmi záhy vymřely (již na počátku karbonu)

• nahosemenné rostliny (volné semeno na plodolistu) – dominantní skupina 
druhohor

– cykasy, jinany, jehličnany a liánovce + několik vymřelých skupin

• krytosemenné rostliny (semeno kryté v plodu) – největší a nejvýznamnější 
skupina

– převzaly dominantní úlohu na konci druhohor
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