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                                     Anatomická stavba kořene   
Kořen (radix)  je  vegetativní, zpravidla  podzemní, heterotrofní  (vzácně 

asimilující), bezlistý, nečlánkovaný orgán sporofytu cévnatých rostlin sloužící především  
k příjmu vody a živin a k ukotvení rostliny. Růst kořene je většinou pozitivně 
geo(gravi)tropický. Vzácně se vyskytují rostliny bez kořenů. (Salvinia,  Utricularia, Wolffia, 
Tillandsia aj.).
• Rhizodermis:  jednovrstevná pokožka kořene, bez kutikuly, většinou bez průduchů. Vícevrstevná 
rhizodermis adventivních vzdušných kořenů některých epifytů (monstera) sloužící k zadržování vody 
se nazývá velamen. Z vnějších stěn buněk rhizodermis vznikají rhiziny (kořenové vlášení, absorpční 
trichomy).
• Primární kůra (cortex): vytváří dutý válec kolem centrálního cylindru (=středního válce). Nejčastěji 
je rozlišena na tři vrstvy:

 exodermis - většinou jednovrstevná, ochranná funkce;
 mezodermis - mnohovrstevná, často rozdělena na vnější parenchymatickou vrstvu (zásobní 
funkce – amyloplasty) a vnitřní sklerenchymatickou vrstvu (mechanická funkce). U hydrofytů, 
hygrofytů a např. palem je mezodermis tvořena aerenchymem;
 endodermis -  odděluje primární kůru od středního válce. V transversálních a radiálních 
buněčných stěnách se nachází Casparyho proužky (zesílené rámečky, které vedle celulózy 
obsahují suberin a lignin) nebo jsou ztloustlé celé radiální a vnitřní tangenciální stěny (ochrana 
před patogeny, bariéra apoplastického transportu).

• Centrální cylindr:
 pericykl (perikambium) -  latentní meristém, tangenciálním, později i radiálním dělením 
buněk pericyklu se zakládají postranní kořeny (v řadách nad sebou, tzv. rhizostichách);
 stélé - aktinostélé (radiální cévní svazek v primární stavbě), pseudoeustélé (v sekundární 
stavbě).
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      Schéma podélného řezu kořenem s vyznačením kořenových zón.

Zóna s plně 
diferencovanými 
trvalými pletivy,
postranní kořeny 
vznikají z pericyklu

Absorpční zóna
s kořenovým 
vlášením

Elongační zóna,
prodlužovací růst
buněk

Meristematická
zóna tvořená 
primárními 
apikálními 
meristémy 
(1-2mm)

Kalyptra 

radiální diarchní cévní svazek
centrální cylindr
pericykl (perikambium)
odstupující postranní kořen

endodermis
primární kůra
kořenové vlášení (absorpční
trichomy, rhiziny)

rhizodermis

prokambium
dermatogen
periblem
plerom
skupina apikálních iniciál s
klidovým centrem (Q-centrum)
kalyptrogen
kalyptra
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      Schéma primární stavby kořene na příčném řezu.

rhizodermis
primární kůra:
  exodermis
  mezodermis
  endodermis
pericykl (perikambium)
centrální cylindr s
radiálním tetrarchním
cévním svazkem
(aktinostélé):
  primární xylém
  primární floém
  dřeňový parenchym
  (popř. centrální  
  metaxylém)

Přechod radiálního 
(tetrarchního) 
cévního svazku 
kořene na 
kolaterální 
svazky stonku.

kořen

hypokotyl

stonek

Endodermis 
s Casparyho 
proužky.   Kořenové vlášení.

U-typ zesílení 
Endodermis.
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Schéma transportu vody a minerálních 
látek z kořenového vlášení do vodivých 
drah xylému ve středním válci 
(extrafascikulární transport na kratší 
vzdálenosti v radiálním směru). Transport 
přes rhizodermis a primární kůru se 
uskutečňuje apoplastickou cestou (2) a 
symplastickou cestou plazmodesmami (3). 
Osmotická cesta přes vakuoly slouží 
pouze k transportu vody (1). Endodermis 
představuje bariéru apoplastického 
transportu, transport přes endodermis je 
pouze symplastický. Voda a v ní 
rozpuštěné minerální látky jsou aktivně 
pumpovány do vodivých elementů xylému 
– následuje fascikulární axiální transport 
na delší vzdálenosti do nadzemních částí 
rostliny.

1 2 3
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      Schéma sekundárního  tloustnutí kořene.

rhizodermis
diferencující se peridermis
sekundární floém

 primární floém
primární xylém

kambium

sekundární xylém

zbytek primárního floému

dřeňový paprsek
 zbytek primárního xylému

sekundární xylém

sekundární floém

korková peridermis

primární kůra

Kambium se zakládá 
z  pericyklu (na vnější 
straně primárního 
xylému) 
a z nediferencovaných 
parenchymatických 
buněk (na vnitřní straně 
primárního floému.
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Podélný řez vrcholkem kořene
kapradě samce (Dryopteris filix-mas).

dermatogen

plerom
periblem 

dělící se terminála 

kalyptrogen

kalyptra

Buňky primárních meristémů 
vznikají ve spirálním pořádku      
   na bočních plochách       
tetraedrické terminály.



© 2004 – 2006 Vladimír Vinter

Příčný řez kořenem kapradě samce (Dryopteris filix-mas) v místě odstupu postranního 
kořene.

rhizodermis

parenchymatická 
vrstva 
primární kůry

sklerenchymatická
vrstva
primární kůry

centrální cylindr 
s radiálním
diarchním 
cévním svazkem

odstupující postranní
kořen

Kořenové vlášení 
kapradě samce.

U kapradin a přesliček se na diferenciaci
postranních kořenů podílí buňky endodermis.
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Detail příčného řezu kořenem 
kapradě samce (Dryopteris 
filix-mas) – radiální diarchní
cévní svazek (aktinostélé).

tracheidy exarchního 
protoxylému
endodermis
pericykl
primární floém
konjunktivní (kontaktní)
parenchym
tracheidy metaxylému

schodovitě zesílená
tracheida
odstupující postranní kořen
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dermatogen
prokambium (základ vodivých pletiv)
plerom
periblem
skupina iniciál
kalyptrogen
kalyptra (čepička) – 1) chrání choulostivý 
vzrostný vrchol; 2) usnadňuje pronikání 
kořene do půdy-povrch slizovatí; 3) 
usměrňuje růst kořene pozitivně 
gravi(geo)tropicky-v kalyptře se nacházejí 
percepční buňky, tzv. statocyty, obsahující 
přesýpavý statolitový škrob

Podélný řez apexem kořene česneku cibule 
(Allium cepa).
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Kořenové vlášení (absorpční trichomy, rhiziny) kořínku pšenice obecné (Triticum 
aestivum). Mnohonásobně zvětšují absorpční povrch kořenů a umožňují získávat vodu   
a živiny z mikroskopických půdních pórů. Mají obvykle krátkou životnost (několik dnů). 
Vznikají v absorpční zóně, v úrovni kde dospívá xylém, vychlípením vnější buněčné 
stěny mateřských rhizodermálních buněk. Vznik kořenového vlášení stimuluje etylén. 
Rhiziny mají tenkou buněčnou stěnu, nástěnnou cytoplazmu a centrální vakuolu. Povrch 
pokrývá slizovitá vrstva – mucigel. Do půdy vylučují látky kyselé povahy, jež napomáhají 
absorpci vody a minerálních látek z půdy.
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Příčný řez kořenem blatouchu bahenního (Caltha palustris) rostoucího jako hydrofyt.

rhizodermis
exodermis

mezodermis
(tvořená aerenchymem)
endodermis
centrální cylindr 
s radiálním pentarchním
cévním svazkem
(aktinostélé)
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            Detail radiálního cévního svazku blatouchu bahenního (Caltha palustris).

endodermis

pericykl
primární floém
(světlejší sítkovice
tmavší průvodní
buňky)
diferencující se kambium
primární xylém:
  tracheje exarchního
  protoxylému
  tracheje metaxylému
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Aerenchym primární kůry (typ Rumex) a střední válec s radiálním cévním 
svazkem kořene rdesna hadího kořene (Bistorta major).

aerenchym
endodermis
pericykl

protoxylém
metaxylém
primární floém
medula (dřeň)
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Příčný řez kořenem žabníku jitrocelového (Alisma plantago – aquatica).

rhizodermis
exodermis

mezodermis (aerenchym typu 
Gramineae s velkými 
intercelulárami)

endodermis

radiální polyarchní cévní svazek
s velkou centrální cévou
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             Příčný řez kořenem kosatce německého (Iris germanica).

rhizodermis
exodermis
mezodermis

endodermis
radiální polyarchní
cévní svazek 
(aktinostélé)
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       Detail centrálního cylindru kořene kosatce německého (Iris germanica).

endodermis (buňky
zesílené ve směru 
radiálním a vnitřním
tangenciálním)

pericykl
primární floém
exarchní protoxylém
metaxylém s velkými
cévami
dřeň (medula)

parenchym primární 
kůry (apoplastický a
symplastický transport)
propustné buňky 
(symplastický transport)
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Řez kořenem filodendronu (Philodendron).
primární kůra
sklerenchymatická vrstva 
endodermis
pericykl
primární floém
protoxylém
metaxylém

Velamen kořene filodendronu – od primární 
kůry oddělen sklerenchymatickou 
exodermis.
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  Vznik postranního kořene bobu obecného (Vicia faba).

primární kůra
střední válec
apex postranního 
kořene

pericykl
endodermis
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   Příčný řez sekundárně ztloustlým kořenem kaktusu (Echinopsis eyriesii).

korková peridermis

primární kůra
pseudoeustélé:
  deuterofloém
  deuteroxylém

  dřeňový paprsek

  zbytek primárního xylému
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Příčný řez centrální částí sekundárně ztloustlého kořene (pseudoeustélé) 
lociky kompasové (Lactuca serriola).

deuterofloém
kambium

deuteroxylém
s velkými cévami

Nevýrazné letokruhy 
jsou patrné i u 
víceletých bylin. 
Studiem letokruhů 
bylin (např. 
zjišťováním stáří 
bylin) se zabývá 
herbochronologie. 
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        Příčný řez kořenem buku lesního (Fagus sylvatica) v sekundární stavbě.

korková peridermis       

deuterofloém                          

kambium

deuteroxylém 

parenchymatická dřeň (medula)

Deuteroxylém kořenů má, na rozdíl od 
deuteroxylému stonků (kmenů), méně 
výrazné letokruhy, více vodivých elementů   
a parenchymu a méně sklerenchymatických 
vláken. 


