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Úkol č.4  Rostlinné orgány – Kořen. Studijní text. 

Pokyny ke splnění úkolu: Důkladně si prostuduj studijní text v příloze.  

Dále si přehraj  následující videa:   

Kořen: https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY 

Zdravý kořenový systém: https://www.youtube.com/watch?v=15dGVSXDxR0 

Další úkol bude vycházet z tohoto studijního textu a videí. 

 

Pro zájemce ještě odkaz na video: 

Tajný život pod zemí 1 Dokument by Tomáš Cahel: https://www.youtube.com/watch?v=SCtn-

ZimlTM&t=1724s 
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6 (1) BOTANIKA – nauka o rostlinách 
 Rostliny jsou z hlediska udržitelnosti pestrosti 

života nenahraditelné organismy 

 Prostřednictvím fotosyntézy využívají energii 

slunce k syntéze organických látek 

 Tvoří základ všech potravních řetězců 

 Výsledkem činnosti rostlin je také současné 

složení atmosféry s 21% kyslíku 

 Rostliny tvoří základ potravy většiny lidí na Zemi 

 Rostliny jsou základem pro celou řadu odvětví průmyslu – potravinářský, 

papírenský, textilní, stavební, farmaceutický, chemický atd. 

 Vytváří pokryv Země, vytváří zázemí pro život většiny živočichů a dalších 

organismů, ovlivňují cirkulaci vody i klimatické poměry rozsáhlých území.  

 

6 (2) Anatomie a fyziologie rostlinných orgánů – KOŘEN 
 Kořen je první část rostliny, jež se 

objevuje při klíčení semene.  

 Roste vždy dolů ve směru zemské tíže – 

pozitivní geotropismus. 

 

FUNKCE KOŘENE  

 Kořen upevňuje rostlinu v půdě. 

 Z půdy přijímá vodu a v ní rozpuštěné 

minerální látky (ve formě iontů). 

 Transportuje vodu s ionty do vyšších 

částí rostliny.  

 

METAMORFÓZY – kořeny se mohou 

přeměňovat a plnit další funkce: 

Zásobní - funkci plní ztloustlé kořeny 

nebo kořenové hlízy (jiřiny, cukrovka).  

Přísavné parazitické kořeny (haustoria), - 

pronikají do vodivých pletiv hostitelské 

rostliny a odebírají vodu a živiny (jmelí). 

Vzdušné kořeny – vyskytují se tropických 

rostlin, přijímají vzdušnou vlhkost.  

Příčepivé kořeny - umožňují rostlinám 

přichycení k podkladu (břečťan).  

Dýchací kořeny - slouží kořenům rostlin 

v tropických mokřadech k dýchání. 

 



Anatomická stavba kořene 

 Špičku kořene tvoří tzv. 

vzrostlý vrchol (u kapradin 

najdeme jeden, u semenných 

rostlin jich najdeme mnoho)  

Dělivá pletiva (meristematická) – 

se nachází ve vzrostlém vrcholu 

kořene a dávají za vznik trvalým 

pletivům kořene.  

Kořenová čepička (kalyptra) – 

zakončuje vzrostlý vrchol a chrání 

ho proti mechanickému 

poškození. (Vnitřní buňky čepičky 

slizovatí a usnadňují průnik 

kořene zeminou).  

Přesýpací škrob - střední část 

čepičky je bohatá na škrob, který 

řídí směr růstu kořene. (u kořene 

jde o pozitivní geotropismus – 

gravitačně pozitivní směr růstu 

kořenů). 

Primární pokožka kořene 

(rhizodermis) – kryje povrch 

mladého (primárního) kořene, 

nemá na povrchu kutikulu - je 

dobře propustná pro příjem 

vody a minerálních látek - 

iontů.  

Kořenové vlásky – vyrůstají 

z absorpční zóny nejmladších 

kořenů. Usnadňují příjem látek 

zvětšováním absorpční plochy 

kořene. (Označujeme je jako 

vstřebávací trichomy. Kořenové 

vlásky pronikají do půdních ka-

pilár a vodu nasávají na principu 

osmózy z okolního hypotonické-

ho prostředí)  

Ionty přijímají kořeny aktivně za 

spotřeby ATP.  

 Voda i ionty pronikají 

buňkami do dřevní části 

cévních svazků a jimi se 

rozvádí nadzemními částmi rostliny až do listů. 

 Prostor mezi pokožkou a středním válcem kořene vyplňuje primární kůra. Buňky 

vnitřní vrstvy kůry korkovatějí a vytváří tzv. endodermis.  

pericykl - dělivé pletivo kořene, ze kterého vyrůstají postranní kořeny.  

 



Stavba cévních svazků v kořenu 

 Podle uspořádání cévních svazků rozdělujeme stavbu kořene do dvou 

základních skupin: 

Primární stavba kořene  

 Najdeme ji u všech mladých kořenů a kořenů jednoděložných rostlin. (Stavba 

kořene jednoděložných rostlin se po celou dobu života rostliny nemění.) 

 charakterizují ji radiální (paprsčité) cévní svazky (dřevo a lýko se střídají 

v kruhu vedle sebe) 

 Sekundární stavba kořene  

 Najdeme ji u dvouděložných a nahosemenných rostlin. 

 Následnou činností dělivých pletiv kořen tloustne, radiální cévní svazky se mění 

na boční a primární stavba kořene se mění na sekundární.  

 V sekundárních kořenech nahosemenných a dvouděložných rostlin najdeme 

dělivé pletivo - kambium, jehož činností kořeny tloustnou.  Kořeny jednoděložných 

rostlin kambium nemají, proto nemohou tloustnout. 

 

Příjem vody  

K čerpání vody rostlina využívá tři základní mechanismy: 

 Osmotický tlak – vzniká vlivem rozdílných koncentrací iontů 

v půdním roztoku a uvnitř buněk – kořenové vlásky buněk díky 

osmóze pasivně nasávají vodu z půdního roztoku.  

 Kapilární síly – vznikají díky fyzikálním silám molekul vody – 

adheze a koheze (přilnavost a  soudržnost). Cévy a cévice se 

chovají jako kapiláry. 

 Transpirační proud – jde o podtlak v cévách a cévicích cévních svazků. Vzniká 

odpařováním vody z povrchu listů. 

Kořenový vztlak – tlak způsobený molekulárními a osmotickými silami buněk. 

Nejvýznamnější je na jaře, kdy v kořenech dochází k hydrolýze zásobních látek. 

Rostliny také ještě nemají listy a na příjmu vody se neuplatňuje transpirační proud.  

 

Příjem minerálních látek  

 Zajišťují také kořenové vlásky.  

 Látky jsou přijímány ve formě molekul nebo iontů.  

 Jedná se o proces aktivní - je k němu zapotřebí energie. (ATP vznikající 

v mitochondriích kořenových buněk při dýchání)  

 Ionty se ukládají ve vakuolách buněk a postupně putují pomocí buněčných 

spojů (plazmodezmy) do cévních svazků, které je transportují do nadzemních částí 

rostliny.  

 Rostliny dokáží přijímat minerální látky také listy prostřednictvím průduchů – jde o 

tzv. mimokořenovou výživu.  

 

Faktory ovlivňující příjem živin a vody:  

1. Velikost koncentračního spádu – rozdíl koncentrací půdního roztoku a 

cytoplazmy kořenových buněk v absorpční zóně vytváří osmotický tlak. Čím je tlak 

vyšší, tím snazší je příjem vody. 

2. Teplota prostředí i přijímané vody. Optimální teplota pro rostliny mírných pásů: 18 

– 25 °C. Při teplotě pod 5°C se příjem látek zastavuje.  

kapilární tlak 



3. Půdní vlhkost – zaplnění půdních kapilár vodou – optimum 60 – 70 %, ostatní 

kapiláry vyplňuje vzduch. Nadbytek i nedostatek vody v půdě negativně ovlivňuje jak 

příjem vody, tak i příjem živin. (Nadbytek vody má za následek hnití kořenů, 

nedostatek způsobuje vadnutí rostliny. Rostlina s vyvinutou mykorrhizou 

vzdoruje suchu mnohem lépe.) 

4. Nedostatek kyslíku v půdě a nadbytek CO2 znesnadňuje dýchání kořenů a příjem 

látek. 

5. Transpirační proud – čím více vody listy odpaří, tím více vody a minerálních látek 

může rostlina přijmout. 

6. Koncentrace živin - nepřímo ovlivňuje příjem vody. Zasolené půdy znesnadňují 

příjem vody, neboť snižují osmotický tlak. Slanomilné rostliny mají vysoce 

koncentrovanou cytoplazmu buněk. 

 

Hlízkaté bakterie bobovitých rostlin 

Bobovité rostliny lákají výměšky kořenů 

nitrogenní bakterie, které pronikají 

kořenovými vlásky do kořenů a vytváří zde 

nádory, ve kterých se množí. Z cévních svazků 

odebírají cukry, ale rostlina po jejich smrti 

využívá jejich tělo a získá z něj dusík. 

Mykorrhiza 

Neméně důležitá je z hlediska příjmu vody také 

mykorrhiza, která zlepšuje schopnost rostliny přijímat vodu i minerální látky. 

Mykorrhiza do jisté míry funguje podobně jako 

kořenové vlásnění a zvětšuje povrchovou 

plochu kořenů. 

Hydroponie 

Pěstování rostlin v živných roztocích (kořeny 

jsou ponořené do živného roztoku bez hlíny) – 

používá se pro okrasné rostliny a 

v zahradnictvích.   

 


