
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Řasy 
Patří do říše rostlin a podříše řas. Říká se jim také nižší rostliny. 

Stavba rostlinné bu ňky 
Na příkladu jednobuněčné řasy zelenivky si můžeme ukázat stavbu rostlinné buňky: 

a – cytoplazmatická membrána: obaluje cytoplazmu 

b – buněčná stěna: pevný propustný obal nad cytoplazmatickou membránou, 
je tvořen látkou zvanou celulóza, chrání buňku 

c – jádro : zde je uložena dědičná informace (chromozomy), řídí buňku 

d – chloroplast: obsahuje zelené barvivo chlorofyl , zajišťuje fotosyntézu 
(u zelenivky je v buňce jen jeden, u jiných rostlin jich může být více). Při 
fotosyntéze vzniká cukr glukóza. V době hojnosti si z cukru rostliny vytvářejí 
zásobní škrob. 

e – vakuola: dutinka v buňce ohraničená membránou, obsahuje vodu a v ní 
rozpuštěné cukry a soli. Slouží jako zásobárna látek, které jsou rozpustné 
ve vodě. 

Buňka obsahuje i částice, které zajišťují buněčné dýchání a zásobní škrob.  

Uspo řádání těla řas 
� nemají stonky, listy ani kořeny – tělo je velmi jednoduché, nazývá se stélka  

Nejjednodušší řasy jsou jednobuněčné – stélka je tvořená jedinou buňkou. Jiné řasy jsou 
mnohobuněčné – jejich buňky vytvářejí vlákna nebo i složitější útvary podobné stonku a listům. 

                               
jednobuněčná stélka                                    vláknitá stélka 

 
Rozmnožování řas je většinou nepohlavní (dělením buněk). 

 
Řasa parožnatka  vytváří 
složitou stélku podobnou tělu 
suchozemských rostlin. 

Zelené řasy 

 
zrněnka 

� největší skupina řas, z nich se vyvinuly suchozemské 
rostliny 

zelenivka: nejhojnější jednobuněčná řasa, nejčastěji 
způsobuje zelený zákal vody 

zrněnka: podobná zelenivce, ale roste na vlhkých místech 
souše (tvoří zelený povlak na kůře stromů a 
na vlhkých zdech) 

krásnoočko: jednobuněčná řasa s bičíkem, 
žije v silně znečištěných vodách (louže, močůvka…),  
na rozdíl od ostatních rostlin může žít i ve tmě – pak 
zastaví fotosyntézu a živí se organickými látkami 
jako živočichové 

vláknité řasy: nejhojnější z nich je žabí vlas 
(má vláknitou rozvětvenou stélku) 

  

 
pláštěnka 

 
krásnoočko 

 
různé vláknité řasy 



Hnědé řasy 
V chloroplastech mají nejen zelený chlorofyl , ale také 
množství hnědých barviv. Tato pomocná hnědá barviva 
jim umožňují žít i ve větších hloubkách a na jiných 
místech s nedostatkem světla. 

rozsivky: jednobuněčné, vytvářejí křemité schránky, 
mohou se pohybovat 
sladkovodní rozsivky – velmi hojné, vytvářejí 
hnědé povlaky na kamenech i na listech vodních 
rostlin 
mořské rozsivky – nejhojnější mořské řasy; když 
uhynou, jejich schránky klesají na dno, usazují se a 
časem se přemění na horniny 

chaluhy: výhradně mořské řasy s velkou, dobře 
vyvinutou stélkou, která připomíná suchozemské 
rostliny, používají se jako krmivo pro zvířata nebo 
jako potrava pro člověka (hlavně v Asii) 

 
rozsivky 

 
chaluhy 

Červené řasy – ruduchy 
Kromě chlorofylu  mají také červená barviva. Stejně jako hnědé řasy mohou žít i na místech s nedostatkem světla. 
Žijí především v mořích, většinou přisedle na kamenech. Některé z nich slouží lidem jako potrava. 
 

Sinice 
� žijí podobně jako řasy (provádějí fotosyntézu), avšak nepaří do říše rostlin, ale mezi bakterie 

� vytvářejí jednobuněčné nebo jednoduché vláknité stélky, většinou mají modrozelenou barvu 

� často plavou na hladině, kde vytvářejí zelenavý slizký povlak zvaný "vodní kv ět"  (hlavně v létě ve 
znečištěných vodách) 

� jejich zplodiny způsobují kožní vyrážky a vyvolávají alergie 

 

Význam řas v p řírodě 
Plankton = souhrnný název pro všechny drobné organismy, které se vznášejí ve vodě. Plankton je tvořen řasami, bakteriemi 
i drobnými živočichy.  

Řasy jsou hlavní součást planktonu a mají v přírodě obrovský význam: 

� vyrábějí kyslík  (využívají ho všechny vodní organismy) 

� slouží jako potrava drobných vodních živočichů, ti zase slouží jako potrava ryb  

 

Kolob ěh živin ve vodním prost ředí 
a – vodní řasy (rostlinný plankton), přijímají z okolí 

anorganické látky a za přítomnosti světla z nich 
vyrábějí látky organické 

b – drobní vodní živočichové (živočišný plankton), 
živí se řasami 

c – ryby, které se živí živočišným planktonem 

d – dravé ryby, živí se menšími rybami 

e – bakterie se živí odpadem z živých těl (například výkaly 
ryb) nebo z odumřelých těl rostlin i živočichů 

f – působením bakterií vznikají anorganické (minerální) 
látky, které slouží jako živiny pro řasy 

 
 


