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FYTOGEOGRAFIE



Vědní obory všeobecné botaniky

• anatomie – zabývá se vnitřní stavbou rostlinného těla

• morfologie – studuje vnější tvary rostlinných orgánů

• fyziologie – studuje životní pochody rostlin

• genetika – studuje dědičnost a proměnlivost rostlin

• ekologie – zabývá se vztahy rostlin k vnějšímu prostředí

• fytopaleontologie – zabývá se studiem zkamenělin a otisků

• fytocenologie – studuje rostlinná společenstva

• fytogeografie – zkoumá rozšíření rostlin na Zemi





Fytogeografie je speciální vědní disciplína 
studující rozšíření rostlin na zeměkouli. 
Spojuje dva vědní obory a to botaniku a 
geografii. 
Společně se zoogeografií ji zařazujeme do 
biogeografie. 
Jedná se o hraniční obor ekologie, 
geografie a biologie. 



Fytografie se dělí na následující podobory:

• Areálová fytogeografie (chorologie)
– zabývá se rozšířením rostlin v rámci areálů,zkoumá 

jejich vývoj a vzájemně je porovnává 

• Historická (genetická) fytogeografie
– studuje změny a vývoj rostlin v čase a prostoru. 

• Regionální fytogeografie
– porovnává květeny a řadí je do květených jednotek

• Geografie vegetace
– zkoumá rostlinné formace (např. tropický deštný les, 

savana, atd.)





Geobiocenózy, neboli ekosystémy 
- vytvořily se na Zemi vlivem různých faktorů
- vnitřně jednotná a od sebe se lišící územní 
- rostlinná a živočišná společenstva (biocenózy)
- zvláštním druhem jsou vodní ekosystémy

Fytocenóza = rostlinstvo
- méně mobilní než živočichové 
- více závislé na přírodních podmínkách 
- tvoří 99% živé hmoty Země

Zoocenóza = živočichové



Odhad počtu druhů některých základních skupin organismů 

Skupina organismů Odhad počtu druhů 

FLORA 

rostliny 

krytosemenné 
280 000 

rostliny 

nahosemenné 
800 

kapradiny, 

přesličky, plavuně 
12 000 

mechy 25 000 

řasy 30 000 

sinice 2 000 

houby 60 000 

lišejníky 19 000 

FAUNA 

bakterie 1700 

obratlovci 42 000 

ostnokožci 6000 

členovci 840 000 

měkkýši 107 000 

kroužkovci, hlísti 37 000 

houby 4 800 

prvoci 28 500 



Fytogeografické oblasti (6 oblastí = říší)

◦ Holarktická (Holarktis) ◦ Kapská (Capensis)
◦ Paleotropická (Paleotropis) ◦ Australská (Australis)
◦ Neotropická (Neotropis) ◦ Antarktická (Antarktis)



Holarktická (Holarktis)
rozlohou největší = celá mimotropická část severní 
polokoule

- převládají listnaté dřeviny mírného pásu (vrbovité, 
břízovité, bukovité), ...

- hvězdicovité, lipnicovité, miříkovité, brukvovité, růžovité, 
prvosenkovité, pryskyřníkovité…



Paleotropická (Paleotropis)
druhá největší = tropická oblast „Starého světa“ 
(Afrika, poloostrovy Arabský, Přední a Zadní Indie, ostrovy 

v Tichém a Indickém oceánu)
počtem druhů nejbohatší (47 % rodů rostlin v tropech) 
láčkovkovité, pandanovité, morušovníkovité, klejichovité…



Neotropická (Neotropis)

tropy a subtropy „Nového světa“ - bohatá na endemity
broméliovité, kaktusovité, lichořeřišnicovité, agávovité… 



Kapská (Capensis)

nejmenší - četné endemické čeledi 
oblíbené pokojové rostliny (klívie, pelargonie, amarylky)



Australská (Australis)
Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland
dlouhý samostatný vývoj = mnoho endemitů (8 600 druhů z 

10 000)

blahovičník (čeleď myrtovitých), přesličníky



Antarktická (Antarktis)

nejjižnější Jižní Amerika, Ohňová země - Antarktida
- trávy (kostřava, metlice, lipnice), mechy, lišejníky 
- stromy pouze v jižní Americe – druhy rodu Nothofagus 



Fytogeografie Evropy

Česká republika: říše holoarktická

podříše středozemní



• Na území ČR roste zhruba 3,5 tisíce druhů 
rostlin, z nichž u nás původních je něco přes 
2,5 tisíce druhů.

• Květena České Republiky představuje 
křižovatku fytogeografických oblastí Evropy a 
díky tomu se můžeme na našem území setkat 
s druhy, které jsou představiteli květeny Alp, 
Karpat, Skandinávie, Mediteránu a dalších 
oblastí.

Fytogeografie České republiky



3 fytogeografické oblasti, které zahrnují 99 fytogeografických okresů 



• Termofytikum
– oblast teplomilné vegetace nížin a teplých 

pahorkatin

• Mezofytikum
– zahrnuje pahorkatiny až podhůří, typickou 

oblast opadavého listnatého lesa

• Oreofytikum
– oblast extrazonální horské vegetace



• Blažková, M.: Základy geomorfologie, 1. 
vydání. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad 
Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-313-7.

• www.wikipedia.com
• www.wikimedia.com


