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FUNKCE LISTU

a) fotosyntéza

kyslík

světlo
živiny

oxid 

uhličitý

voda s 

minerálními 

látkamiobr. č. 1: fotosyntéza

chlorofyl



b) odpařování vody, výměna plynů – dovnitř oxid 
uhličitý, ven kyslík prostřednictvím průduchů

průduch

obr. č. 2: spodní strana listu břečťanu

průduch



části listu:

řapík

čepel

žilnatina

obr. č. 3 obr.č. 4: list lípy



• cévní svazek se v čepeli listu větví a tvoří listovou 
žilnatinu →→→→ rozvod vody a živin, výztuha čepele

Obr. č. 5: listová žilnatina má podobnou funkci, 
jako cévy v lidském těle



typy žilnatiny: 

• vidličnatá (kapradiny) 

• zpeřená = síťnatá (dvouděložné rostliny), 

• souběžná (většinou jednoděložné – př. kukuřice, 
trávy, tulipán,…)

obr. č. 6: vidličnatá (kapradina)

obr. č. 7:zpeřená (javor)
obr. č. 8: souběžná (trávy)



listy podle stavby čepele:

• jednoduché listy (hrušeň, dub, bříza, šeřík atd.)

• složené listy – jejich čepel tvořena samostatnými 
lístky (př. jetel, akát, ořešák, jírovec,…)

obr. č. 9: jednoduchý list (javor) obr. č. 10: složený list (jírovec)



tvary složených listů:

• zpeřené  → sudozpeřený (hrách)

→ lichozpeřený (akát)

• dlanitě zpeřené (trojčetné, čtyřčetné, pětičetné)

obr. č.11: sudozpeřený obr. č. 12: lichozpeřený obr. č. 13: dlanitě zpeřený



okraje listů (různé):

obr. č. 14 celokrajný list (fíkus) obr. č. 15: vroubkovaný list (topol)

obr. č. 16: zubatý list (jilm) obr.č. 17: laločnatý list (dub)

obr. č. 14 celokrajný list (fíkus) obr. č. 15: vroubkovaný list (topol)



postavení listů na stonku

• postavení střídavé = z každé uzliny jeden list 
(jabloň, lípa, bříza, …)

obr. č. 18: střídavé postavení listů obr. č. 19: listy břízy



• postavení vstřícné = z každé uzliny dva listy 
(javor, bez)

obr. č. 21: bez černýobr. č. 20: vstřícné listy



• přeslenité listy = z každé uzliny 3 a víc listů 
(přeslička, svízel)

obr. č. 23: listy svízeleobr. č. 22: přeslenité listy



obr. č 24: Vnitřní stavba listu

Otvory průduchů ústí do provzdušňovacího pletiva – má 
dutiny, jimi prochází vzduch do asimilačního pletiva (to 
je pod svrchní pokožkou) – zde probíhá fotosyntéza

svrchní pokožka

asimilační pletivo

provzdušňovací 
pletivo

průduch spodní pokožka

vodivá pletiva



PŘEMĚNY LISTU

a) listy přeměněné v trny (dřišťál)- ochranná funkce

obr. č. 25: pryšec obr. č. 26: dřišťál



b) ztloustlé dolní části listu = cibule, zásobní funkce

obr. č. 27: hyacint obr. č. 28: cibule kuchyňská



c) přeměněné koncové části složeného listu hrachu -
úponky

obr. č. 29: hrách obr. č. 30: hrách



d) šupiny kryjící pupeny

obr. č. 31: jírovec obr. č. 32: buk



e) listeny – úzké lístky podpírající květ (kosatec)

obr. č. 33: kosatec



VÝZNAM LISTŮ

-většina zelené hmoty - fotosyntéza

-hlavní potrava býložravců

- potrava člověka – listová zelenina- potrava člověka – listová zelenina

-lékařství

-koření (bobkový list)

-pochutiny - čaj



• Opadávání listů na podzim → ochrana před 
výparem vody v zimě

Zvláštní vrstva buněk  rozpustí 
buněčné stěny → přetrhání 
cévních svazků

obr. č. 34: opadávání listu



• po opadlém listu zůstane jizva na stonku

obr. č. 35: větev pajasanu obr. č. 36: jasan



Opakování

1. Vyjmenuj 2 funkce listů.

2. Vyjmenuj 3 přeměny listu a jejich funkci.2. Vyjmenuj 3 přeměny listu a jejich funkci.

3. Jaký je význam listů? 

4. Proč opadávají listy na podzim?
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