
Kořen 
 

- podzemní část rostlinného těla  
- roste směrem dolů (= ve směru gravitační síly Země)  
- roste do délky, do šířky a větví se = vzniká kořenový systém  
- funkce kořene: 

o upevňuje rostlinu v půdě 
o přijímá vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami a rozvádí je do dalších částí rostliny 
o ukládají se v něm zásobní látky (škrob) 
o řada rostlin se může pomocí kořene rozmnožovat (= vegetativní rozmnožování) 

- vnější stavba kořenového systému: 
o dvouděložné rostliny (a): rozlišujeme hlavní + postranní 

kořeny, kořenové vlásky (zvětšují plochu pro čerpání živin) 
o jednoděložné rostliny (b) (např. trávy): svazčité kořeny = 

všechny kořeny stejné (chybí hlavní kořen) 
- vnitřní stavba kořene: 

o pokožka, prvotní kůra 
o střední válec s cévními svazky a dření 
o cévní svazky (vodivá pletiva): část dřevní (vede živiny 

směrem nahoru), část lýková (vede živiny směrem dolů) 
o dělivá pletiva 
o kořenová čepička (chrání kořen při růstu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- růst kořene: ve směru gravitační síly (díky těžkým škrobovým zrnům) 
o díky dělivému pletivu ve špičce kořene 

- přeměny kořene podle funkce: 
o zásobní kořeny – zdužnatělý kořen (mrkev), bulvy (řepa), hlízy (jiřiny) 
o příčepivé kořeny (= přichycovací) – u popínavých rostlin 
o parazitické kořeny – vnořují se do pletiv hostitele (jmelí) 
o vzdušné kořeny – získávají vlhkost ze vzduchu (v tropech, z pokojových monstera) 

 
 

Stonek 
 

- nadzemní část rostlinného těla  
- funkce kořene: 

o nese orgány fotosyntézy = listy; nese orgány pohlavního rozmnožování = květy  
o vede vodu + anorganické látky z kořenů (dřevní částí svazků cévních) směrem vzhůru 
o vede vodu + organické látky vzniklé při fotosyntéze (lýkovou částí) směrem dolů 
o umožňuje růst rostliny (díky dělivému pletivu ve vrcholcích rostlin)  
o má zásobní funkci (u některých rostlin)  

- rostliny podle typu stonku: 
o byliny – dužnatý stonek 
o dřeviny – dřevnatý stonek 

 

Stonek bylin 
- po celý život rostliny je dužnatý 
- je dělen na články (delší úseky) a uzliny (vyrůstají z nich listy a postranní větve) 



- způsoby větvení stonku: 
o hroznovité – postranní stonky jsou kratší než hlavní stonek 
o vrcholičnaté – postranní stonky přerůstají hlavní stonek 

- vnitřní stavba stonku bylin: 
o pokožka, dužnina 
o cévní svazky 

 dřevní část (vede anorganické látky z kořenů do rostliny) 
 lýková část (vede-organické látky z listů – místa fotosyntézy – do rostliny) 

 
- typy stonků: 

○ lodyha – stonek nese listy i květy  
○ stvol – stonek nese jen květy, listy tvoří přízemní růžici  
○ stéblo - stonek uvnitř dutý, na několika místech zpevněný kolénky, z nichž vyrůstají listy 
○ oddenek - zvláštní podzemní stonek, slouží k nepohlavnímu  

rozmnožování (např. pýr) nebo jako zásobárna živin (např. sasanka) 
- přeměny stonku: 

o zásobní funkce: stonková hlíza (kedluben), oddenek (sasanka,) oddenkové hlízy (brambor) 
o ochranná funkce: kolce (= zašpičatělé větévky) (trnka, hloh) 
o rozmnožovací funkce (vegetativní rozmnožování): šlahouny (jahody) 
o opora těla: úponky (vinná réva), ovíjivý stonek (svlačec) 
o zásobárna vody: ztlustlý stonek (kaktusy) 

 

Stonek dřevin 
- v mládí dužnatý stonek postupně dřevnatí 
- dělení dřevin: stromy (kmen + koruna) a keře (větví 

se již od země) 
- vnitřní stavba dřevnatého stonku: 

o kůra (odlupující se část = borka), lýko, dřevo 
- letokruhy: 

o světlejší – jarní řidší dřevo (rychlejší růst) 
o tmavší – letní hustší dřevo 

 
Pupeny 

- jsou v nich uložena dělivá pletiva → růst stonku do délky 
- na jaře v pupenech ukryty nerozvinuté květy a listy 

 
 

List 
 

- funkce listu: fotosyntéza, dýchání, výdej přebytečné vody (pomocí průduchů v pokožce) 
- vnější stavba listu: 

o řapík: zúžená část, obsahuje hlavně cévní svazky (některé listy řapík nemají = listy 
přisedlé, listy s řapíkem = řapíkaté) 

o čepel: širší plochá rozšířená část, obsahuje pletivo zajišťující fotosyntézu 
o v čepeli je zřetelná žilnatina – viditelná soustava cévních svazků; žilnatina může být 

zpeřená (u většiny rostlin – dvouděložné rostliny) nebo souběžná (hlavně u trav 
a cibulovin – jednoděložné rostliny); žilnatina vede živiny a vyztužuje čepel 



- vnitřní stavby listu: 

 
o průduchy – uzavíratelné otvory na spodní straně listu (u vodních rostlin na svrchní straně 

listu), umožňují odpařování H2O (vody) a výdej CO2 (oxidu uhličitého) 
- tvar listů 

o jednoduché - mají jednu celistvou čepel 
 srdčitý, kopinatý, trojúhelníkový, vejčitý, obvejčitý, jehlicový, … 

o složené - jsou složené z několika samostatných lístků 
 dlanitě složené (lístky vyrůstají z jednoho místa), zpeřené (lístky vyrůstají 

v řadách): sudozpeřené a lichozpeřené 

 
- listy podle okraje čepele 

 
- listy podle postavení na stonku 

o střídavé listy: ze stonku vyrůstají střídavě 
o vstřícné listy: ze stonku vyrůstají ve dvojicích (vždy dva listy z jednoho místa) 
o v přízemní růžici: ze spodního okraje stonku vyrůstá několik listů současně, rostliny 

se stvolem 
o listy v přeslenech: z jednoho místa vyrůstá několik listů současně 

 
- dělohy: první listy, které vyrůstají při klíčení ze semene 

o často vypadají jinak než normální listy rostliny (jsou mnohem jednodušší) 
o podle počtu děloh se kvetoucí rostliny třídí na dvouděložné (většina) a jednoděložné (trávy, 

cibuloviny, ale také např. palmy) 
- listeny: výrazně odlišné listy v blízkosti květů (podpírají květy), často jsou pestře zbarvené 

a lákají opylovače (např. "vánoční hvězda") nebo pomáhají šíření plodů větrem (např. u lípy) 
- palisty: drobné listy objímající řapík v místě připojení ke stonku 
- přeměny listu: cibule (zásobní orgán), trny (ochrana), ztlustlé listy sukulentů (zásoba vody) 

 


