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• podzemní orgán rostliny

• při klíčení semene vyrůstá jako první

obr.č.1



FUNKCE KOŘENE

-upevňuje rostliny v půdě

obr.č.2

- nasává z půdy vodu s rozpuštěnými látkami 
a rozvádí je do dalších částí rostliny

- ukládá v něm zásobní látky (škrob)



TVARY KOŘENE

a) SVAZČITÉ KOŘENY

- jednoděložné rostliny (trávy, 
obiloviny,…)

b) HLAVNÍ KOŘEN + 
POSTRANNÍ KOŘENY

- dvouděložné rostliny (listnaté 
stromy, keře,…)stromy, keře,…)



STAVBA KOŘENE

příčný řez

kořenové vlásky

pokožka

obr.č.3 obr.č.4

kůra

střední válec 
s cévními  
svazky



podélný řez kořene

kořenové 
vlásky

střední válec 

obr.č.5
obr.č.6

pokožka

kořenová čepička

kůra

střední válec 
s cévními 

svazky



• kořenové vlásky – příjem živin

obr.č.7 a 8: kořenové vlásky



• dělivé pletivo – umožňuje růst rostliny 

(po celý život)

• kořenová čepička – chrání špičku kořene

obr.č.9

dělivé pletivo

kořenová čepička



PŘEMĚNY KOŘENE

a) KOŘENOVÉ HLÍZY (např. jiřiny) – zásobní funkce

obr.č. 10: hlízy jiřin obr.č. 11: květy jiřin



b)  BULVA (např. řepa, …) - zásobní funkce

obr. č. 12: bulva řepy krmné obr. č. 13: bulva řepy červené



c) VZDUŠNÉ KOŘENY – příjem vzdušné vlhkosti,

tropické rostliny

obr.č. 15

obr.č. 14



d) PŘÍCHYTNÉ KOŘENY – přichycení k opoře, 
popínavé rostliny (např. břečťan, psí víno, …)

obr. č. 16: břečťan



e) PARAZITICKÉ KOŘENY - příjem živin, např. jmelí

obr. č. 17: jmelí bílé



VÝZNAM KOŘENE

-potrava – kořenová zelenina 

(mrkev, petržel,celer, …)

-potravinářský průmysl – cukrová řepa

-krmivo

-lékařství



Opakování:

1. Vyjmenuj hlavní funkce kořene.

A B

2.  Urči u obr. A a B zda se jedná o 
kořen jednoděložné nebo 
dvouděložné rostliny.

C D E

3. Pojmenuj rostlinu  a typ přeměny kořene.
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