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Vítejte v botanické zahradě. Je to kniha s mimořádným množstvím listů. Roste tu kolem 

10 000 druhů rostlin a všechny mají listy! A každý list je trochu jiný a něčím zajímavý. Že to 

vypadá nadlouho? Jistě, někteří vědci se listy zabývají celý život a podařilo se jim vnést systém 

a řád i do hromady listů. Jak byste si s listy poradili vy?

Napište, podle jakých znaků a do jakých skupin je podle vás možné rozdělit listy.

Nyní zkusme zalistovat v učebnici morfologie. Vědci pojmenovali pro přehlednost části listu, 

rozlišili listy na jednoduché a složené, jednoduché rozdělili podle tvaru na celokrajné, pilovité, 

vroubkované a srdčité... Vyzkoušejme si v praxi. 

Každý pořádný list by měl mít typické části a každý pořádný student by je měl umět pojmenovat 

a označit. Doplňte jejich názvy:

Ne každý list je „pořádný“. Některé listy změnily svoji funkci k jinému účelu, než je fotosyntéza. 

Uvádíme dvě ukázky modifikace listu. Poradíte si s jejich názvy a účelem? Doplňte je.

doplň

doplň

doplň

k zamyšlení
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Představte si listy následujících rostlin a označte, zda patří mezi jednoduché (J) nebo složené (S). 

Vybírejte z následující nabídky: 

třešeň    líska    ořešák

jetel    trnovník   dub

Že je to jednoduché? Tak přitvrdíme. Rozběhněte se po zahradě, najděte zástupce jednotlivých 

typů listových čepelí a doplňte do rámečků jména rostlin. Listy s odpovídajícím tvarem čepele 

schematicky nakreslete.

        Čepele listů           nalezeno u rostliny                       dokumentováno

      jednoduchých                   kresbou

 čárkovité      

 

 jehlicovité  

 kopinaté 

 eliptické

 vejčité 

 srdčité 

LOKALITA:  DATUM:  HODINA:  ZÁZNAM PROVEDL: 

? ... !
vyřeš

pozoruj

doplň

nakresli, vyfoť...
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Lyrovitý tvar čepele je v rostlinné říši velice vzácný. V areálu JIH jej 

najdete pouze u jediné dřeviny – liliovníku tulipánokvětého, kterému 

se také říká lyrovník. 

                  Napovím: Hledejte dřevinu rostoucí solitérně na trávníku v blízkosti občerstvení.

        

            Čepele listů           nalezeno u rostliny                       dokumentováno

      jednoduchých                   kresbou

Dlanitě složené:  

 trojčetný 

 mnohočetný 

Zpeřené:   

 lichozpeřený  

 dvakrát zpeřený 

LOKALITA:  DATUM:  HODINA:  ZÁZNAM PROVEDL: 

zajímavost

pozoruj

doplň

nakresli, vyfoť...
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Listy se neliší pouze tvarově, ale také postavením listů na stonku. Můžeme rozlišit následující 

typy: střídavé, vstřícné, křížmostojné a přeslenité. Přiřaďte je k jednotlivým obrázkům.

   

Najděte na záhonu jednu rostlinu z naší nabídky, dobře si prohlédněte postavení jejích listů, 

načrtněte a určete typ uspořádaní. Vzájemně si své výtvory ukažte a poraďte se o správnosti svého 

rozhodnutí. Kterou si vyberete k pozorování – pryskyřník, hluchavku, hvozdík, přesličku, kokořík 

nebo vraní oko?

typ uspořádání:

Listy nás mohou fascinovat nejen svými pestrými tvary, ale i žilnatinou. Obojí slouží jako 

důležitý rozlišovací znak. Tvar žilnatiny je dokonce jedním z podstatných znaků, podle kterého 

krytosemenné rostliny dělíme na JEDNODĚLOŽNÉ a DVOUDĚLOŽNÉ. Přesvědčme se o tom.

Do rámečku nakreslete typickou žilnatinu rostlin jednoděložných a do volných řádků vepište 

příklady zástupců, které jste na zahradě v průběhu 10 minut objevili. 

pozoruj

? ... !
vyřeš

pozoruj

nakresli, vyfoť...

doplň

nakresli, vyfoť...

doplň
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Viniční zeď vpravo od branky vedoucí ke kapli sv. Kláry popíná stále-

zelená rostlina, kterou vidíte i na fotografii. Následující výzkum bude 

zaměřen právě na ni. 

Česky se jmenuje , 

latinsky .

Pozorně si prohlédněte hlavně listy. Právě pro tuto rostlinu je typický jev, který se odborně nazývá 

heterofylie, česky .

Do levého rámečku nakreslete tvar listu, který můžete pozorovat na větvičkách, jimiž se břečťan 

pevně přichytává k podkladu. Do vedlejšího rámečku načrtněte tvar listu, který vidíte na větvič-

kách nesoucích květ. 

V BZ můžeme pozorovat různolistost i u brusonecie papírodárné. Z lýkových vláken této dře-

viny vyráběli Číňané před více než 2 000 lety papír. Brusonecie roste nedaleko jezírka, na opačné 

straně expozice než právě zkoumaný břečťan. Zatímco břečťan se vyznačuje dvěma typy listů, ve 

větvích brusonecie naopak nenajdete dva tvarově stejné listy. Každý list je originál. 

                  Přesvědčte se! Ale pozor, při utržení prýští z řapíku bílé mléko. Tento jev je typický pro všechny rostliny z 
čeledi morušovitých. List brusonecie si můžete vylisovat a vložit do obálky.

Pomocí internetu najděte další příklady rostlin, u kterých se projevuje různolistost. Hledejte i me-

zi zástupci naší české květeny. 

                  Napovím, že jeho kalich voní, jeho jméno zvoní, různolistost naznačuje příjmení.

doplň

nakresli, vyfoť...

zajímavost

domácí úkol

pozoruj
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Nedaleko břečťanu popínavého roste statný strom, který tvarem listů 

připomíná třešeň. Je to gumojilm jilmovitý, jediný zástupce čeledi 

gumojilmovitých a jediná gumodárná dřevina mírného pásma. Můžete se 

přesvědčit. Zvedněte list ze země nebo ho se souhlasem průvodce utrhně-

te a listovou čepel jemně roztrhněte na dvě poloviny. Pozorujte a popište, 

co se stalo.

Jaký tvar listové čepele má gumojilm? 

Od tvarů listů přejděme k proměnám listu - metamorfóze. Pokud už jste vyplňovali v BZ pra-

covní listy zaměřené na sukuleny nebo masožravé rostliny, dobře víte, co to metamorfóza je. 

                  Například lapací pasti láčkovek jsou dokonalou ukázkou toho, jak mohou být listy přeměněny, aby co 
nejlépe plnily svoji funkci. Stejně tak trny kaktusů - to jsou vlastně přeměněné listy.

Příkladem metamorfózy listů je cibule sněženky i cibule kuchyňské cibule. Přeměnou které části 

listu cibule vznikla? 

                  Až budete mamince krájet cibuli, vzpomeňte si, že krájíte listy. 

Podle fotografie najděte dřišťál a pozorně si prohlédněte jeho listy a vět-

vičky. Z čeho vznikly pichlavé trny na větvičkách?

                  Pokud nevíte, podívejte se v pracovním listu zpět na stranu 2.

pozoruj

doplň

k zamyšlení

                 Cibule sněženky podsněžníku vznikla přeměnou jednoho listu, kuchyňská cibule zdužnatěním většího počtu 
bazálních listů. 

pozoruj

doplň
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Najděte plamének a stejně jako v případě dřišťálu si pozorně prohlédněte 

jeho listy. Co je na nich nápadného? 

Úponky plaménku vznikly přeměnou .

           

Ale už dost morfologie, je čas na relaxaci – na záhonu s léčivými rostlinami vyhledejte 5 rostlin, 

jejichž listy se používají jako koření, a napište jejich názvy.

   

   

Pokud nevíte, zjistěte doma za pomoci internetu nebo literatury, na jaké rostlině najdeme koření 

zvané bobkový list. 

Na posledních fotografiích je rostlina, bez jejichž 

listů bychom si neuměli dnešní život ani předsta-

vit. Poznáte ji? Je to .

Inspirujme se vůní stoupající z imaginární čajové konvice k poslednímu zamyšlení nad listy. 

Otázek, které nás napadnou v souvislosti s pozorováním listů, je mnoho. Všichni víme, že rost-

liny pomocí listů dýchají, umíme si ale představit a vysvětlit jak a čím? A co barva listů, proč 

jsou listy obvykle zelené? Proč jsou některé listy tak děravé? Proč mají jiné tzv. kapací špičku?

Máte další otázky? Napište je a zkuste si na všechny vzájemně odpovědět. Na ty nejdotěrnější 

a nejnaléhavější teď, na ostatní ve škole.

pozoruj

doplň

domácí úkol

doplň

zajímavost



O listech aneb Listování v botanické zahradě

10

Pokud jsou všechny badatelské úkoly dnešního listování v botanické zahradě úspěšně vyřešeny, 

můžete si doma uvařit opravdový čaj, imaginárně si ozdobit hlavu bobkovým listem, nakrájet 

list cibule, nepíchnout se přitom o list kaktusu a v tomto rozpoložení se pokusit o vlastní definici 

listu. 

List je 

Váháte nad správností své definice? Pak nezbývá než se v klidu posadit k počítači a najít si 

a vypsat oficiální definici listu. 

List je 

Pokud se vám dnešní listování líbilo, můžeme příště „obrátit list“ a zabývat se pro změnu 

Semeny a plody na cestách. 

                  Tak se totiž jmenuje další z našich pracovních listů.

domácí úkol


