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Morfologie krytosemenné rostliny



Typy listů (listové formace, listové proměny):

- dělohy (cotyledones)

- šupiny (kataphylla, možná periodicita)

- lupenité (asimilační) listy (folia) - někdy heterofylie, 

anizofylie

- listeny (bractae):

toulec, zákrovní listeny, plevky, obal, obalíček, plevy (pluchy)

- listence (prophylla; mošnička – perigynium)



Heracleum, pochva

Hibiscus, palisty
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2. Části listu 

1 - palisty (stipulae) 

2 - řapík (petiolus) 

3 - čepel (lamina) 

pochva (vagina) 

Galium, palisty



Palisty

violka trojbarevná hrachor jarní vrba lýkovcová



Listeny, listence

dymnivka plná černýš rolní violka rivinova
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2. Části listu Poaceaeae - lipnicovité



heterofylie

• různý tvar listů na jedné rostlině 

(Hedera helix), fertilní listy 

celistvé, sterilní dlanitě trojlaločné
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9. Polymorfismus listů

anizofylie

různá velikost listů, ale 

± stejný tvar (Selaginella)

Platycerium sp.          Batrachium sp. Acer sp.
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4. Žilnatina 



Tvar listu

ledvinitý eliptický kopinatý

violka dvoukvětá vrba jíva vrbovka úzkolistá



Tvar listu

srdčitý vejčitý podlouhlý

lípa velkolistá meruňka obecná kozlíček polníček



Tvar listu

obsrdčitý obvejčitý obkopinatý

šťavel kyselý šácholan Soulangeův jestřábník chlupáček



Tvar listu

štítovitý kosníkovitý kracovitý

pupečník obecný bříza bělokorá pampeliška lékařská



Tvar listu

páskovitý, čárkovitý střelovitý níťovitý

ladoňka dvoulistá šípatka střelolistá křivatec český



Tvar listu složeného listu

lichozpeřený sudozpeřený přetrhovaně zpeřený

jasan úzkolistý hrachor jarní řepík lékařský



Tvar listu složeného listu

dvakrát zpeřený trojčetný pětičetný

děhel lékařský jetel luční mochna bílá



Nasedání listu na stonek

řapíkatý přisedlý ouškatý

kopřiva dvoudomá třezalka horská šťovík kyselý



Nasedání listu na stonek

objímavý prorostlý sbíhavý

tromín prorostlý prorostlík okrouhlolistý srha laločnatá



Okraj listu

celokrajný pilovitý zubatý

prstnatec májový jeřáb ptačí devětsil bílý



Okraj listu

laločnatý vroubkovaný vykrajovaný

dub pýřitý violka chlupatá brambořík nachový



Báze listu

klínovitá uťatá zaokrouhlená

dub zimní topol černý kostival hlíznatý



Báze listu

srdčitá střelovitá hrálovitá

violka vonná áron východní lebeda hrálovitá



Vrchol listu

uťatý špičatý zašpičatělý

zaokrouhlený tupý hrotitý



Květ
1 – koruna (C)
2 – prašník
3 – čnělka
4 – kalich (K)
5 – semeník (G)
6 – tyčinka (A)
7 - blizna



Souměrnost květu

květ aktinomorfní (pravidelný) - květem lze proložit několik os souměrnosti



Souměrnost květu

květ zygomorfní (souměrný) - květem lze proložit 1 osu souměrnosti



Typy koruny

brusnice borůvka sedmikráska obecná hořec tolitovitý
kulovitá jazykovitá, trubkovitá nálevkovitá



Typy koruny

svlačec rolní šeřík obecný lnice obecná
kolovitá řepicovitá šklebivá



Typy koruny

hluchavka nachová zběhovec ženevský šalvěj luční
tlamatá jednopyská dvoupyská



Typy koruny

zvonek okrouhlolistý kostival lékařský
zvonkovitá trubkovitá



Květenství hroznovitá

hrozen lata klas

prstnatec bezový třtina křovištní jitrocel prostřední



Květenství hroznovitá

jehněda palice okolík

topol osika ďáblík bahenní bršlice kozí noha



Květenství hroznovitá

strboul úbor chocholík

jetel plazivý starček přímětník kalina tušalaj



Květenství vrcholičnatá

lichopřeslen srpek šroubel

hluchavka bílá mečík střechovitý třezalka tečkovaná



Květenství vrcholičnatá

vějířek vijan vidlan

kosatec žlutý pilát lékařský křehkýš vodní
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Klíče k určování
• identifikační (determinační) klíč = nástroj obsahující sadu jasně 

definovaných znaků, podle kterých lze jednoznačně určit daný taxon

• hierarchické (single-access) klíče = obsahují předem definovanou 
hierarchickou sekvenci kroků podle, kterých lze taxon určit; v každém kroku 
je nabízeno několik možností kam lze směřovat

• podle počtu možností v každém kroku lze hierarchické klíče dělit na 
dichotomické a polytomické

• dichotomický klíč = každý krok obsahuje pouze 2 možnosti
• polytomický klíč = v každém kroku je více možností
• interaktivní (multi-access) klíče = umožňují zadat více znaků již na začátku 

určování; pouze v elektronické podobě

• floristické klíče slouží především k určování přímo v terénu a obsahují pouze 
znaky nezbytně nutné k determinaci => vhodný kapesní formát

• taxonomické (synoptické) klíče odráží především evoluční uspořádání a 
taxonomickou klasifikaci, obsahují větší množství informací nepodstatných v 
terénu, jsou obvykle součástí monografií 



Klíče k určování
• dichotomický klíč
1a Rostliny vytrvalé……………………………….…………………….2
b Rostliny jednoleté………………………….……………………….3
2a Květy modré………………………….…………… Viola odorata
b Květy žluté…………………………….……………..… Viola lutea
3a Květy bílé……………………………….……….... Viola arvensis
b Květy žluté……………………………….………... Viola tricolor

• polytomický klíč
1a Květy modré ……………………………………… Viola odorata
b Květy bílé ……………………….……………….... Viola arvensis
c Květy žluté ………….………………………………………………….2
2a Rostliny vytrvalé .…………………….….………..… Viola lutea
b Rostliny jednoleté …………………….………... Viola tricolor



Klíče k určování
• Nevýhody a problémy tradičních identifikačních klíčů:

- trade off mezi dostatkem informací a velikostí (váhou) určovací příručky
- velmi málo nebo žádné ilustrace

- v některých situacích nejsou klíče univerzální (např. rozdíly mezi jedinci 
samčího a samičího pohlaví, nedostupnost všech znaků po celou vegetační 
sezónu)

- poměrně rychlé zastarávání



Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
• poslední český klíč
• obsahuje morfologicko-terminologický slovníček, pojednání o fytogeografii ČR, 

klíč k určení čeledí a determinační část
• determinace na základě dichotomických kroků
• 1) Klíč k určení skupin
• 2) Klíč k určení čeledí
• 3) Klíč k určení rodů
• 4) Klíč k určení druhů


