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                     Etapy ontogenetického vývoje cévnatých rostlin
2. Období embryonální:  první buňku sporofytu představuje diploidní zygota, jež vznikla splynutím samčí 

gamety (spermatozoid nebo buňka spermatická) a gamety samičí (oosféra). Mitotickým dělením zygoty 
vzniká embryo (zárodek). U rostlin, které nedosáhly vývojového stupně semennosti je embryo 
bezprostředním základem sporofytu. U rostlin semenných je embryo součástí semene, z něhož teprve po 
určité době (období dormance) vyrůstá mladý sporofyt. U cévnatých rostlin výtrusných je embryo unipolární
– má vyvinutý pól vegetačního vrcholu, jehož součástí je laterálně umístěný pól kořene. U nahosemenných, 
obalosemenných a  krytosemenných rostlin je embryo bipolární – má pól vegetačního vrcholu (plumula) se 
základy děložních listů (cotyledones) a zřetelně diferencovaný pól primárního kořínku (radicula). 

3. Období mládí (juvenilní): zahrnuje u výtrusných cévnatých rostlin klíčení embrya a postupný vývoj mladého 
sporofytu. Kořeny vznikají adventivně, po stranách báze stonku, a vytvářejí homorhizní kořenovou soustavu 
(primární homorhizie). U semenných rostlin (Spermatophyta) dochází v juvenilním období ke klíčení 
semene a intenzivnímu růstu a vývoji vegetativních orgánů. Při klíčení vyrůstá z plumuly první stonkový 
článek (epikotyl) – pokud jsou listy ve střídavém postavení, nazývá se článek mezi prvními dvěma listy 
mezokotyl, dále děložní listy (cotyledones) a první podděložní článek (hypokotyl), který v bazální části 
přechází v mladý kořínek (radicula). Většina jehličnanů klíčí třemi až osmi dělohami, dvouděložné rostliny 
většinou dvěma a jednoděložné rostliny jednou dělohou. Klíčení sporofytu může probíhat epigeicky, kdy jsou 
děložní listy a plumula vyneseny rostoucím hypokotylem nad povrch půdy, např. borovice (Pinus), javor 
(Acer), fazol (Phaseolus) nebo hypogeicky, kdy dělohy zůstávají v půdě a nad povrch vyrůstá epikotyl s 
plumulou, např. hrách (Pisum), pšenice (Triticum). U nahosemenných, obalosemenných a  dvouděložných 
krytosemenných rostlin se z primárního kořínku embrya vyvíjí postupně hlavní a vedlejší kořeny (allorhizie), 
u většiny jednoděložných rostlin je brzy po vyklíčení primární kořen nahrazen kořeny adventivními 
(sekundární homorhizie).       

4. Období dospělosti (adultní):  zakládají se reprodukční orgány. Adultní období vrcholí tvorbou spor ve 
sporangiích u výtrusných cévnatých rostlin nebo tvorbou semen u semenných rostlin. Spory a semena 
nejsou homologické diaspory (propagule) – ze spor klíčí gametofyt, ze semene mladý sporofyt. 

5. Období stáří (senescence):  dochází k  odumírání rostliny, snižuje se metabolická aktivita, v buňkách 
probíhají nevratné změny vedoucí ke smrti rostliny.

Délka životního cyklu rostliny:
• rostliny polykarpní (pollakantní) - pereny (trvalky);
• rostliny monokarpní (hapaxantní) -  anuely (jednoleté rostliny, jařiny, ozimy), efemery (jednoleté rostliny 

s velmi krátkým životním cyklem – několik týdnů), bieny (dvouletky – 1. rok přízemní růžice listů, 2. rok 
reprodukční orgány), plurieny (víceleté monokarpní rostliny – např. agave).  


