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1 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Autorské řešení pracovních listů k exkurzi 

Příloha 2 – Zadávaný dotazník 
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JAVOR MLÉČ 

 

List 

S ostrými laloky 

Po utrhnutí teče bílá tekutina  

Na podzim se zbarvuje do sytě žluta 

Kanada ho má na vlajce 

 

 

 

 

 

 

Květ  

Kvete před rašením listů, IV-V 

Chocholičnaté květenství až 40květé  

Barva žlutozelená   

Oboupohlavný i jednopohlavný 

 

 

Plod 

Křídlatá dvounažka 

Křídla téměř vodorovně odstálá  
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JAVOR KLEN 

List 

Nerovnoměrně pilovitý  

Tupě zubatý 

5-7 laloků 

Po utrhnutí  neteče mléko  

 

 

 

 

 

 

Květ  
Kvetu současně s rašení listů, V. 

Květy v převislých latách  

Barvy zelené  

 

 

 

 

 

Plod 

Křídlatá dvounažka 

Křídla svírají ostrý úhel  
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TOPOL ŠEDÝ 

 

List  

Okrouhle vejčitý 

Dlanitě trojlaločný s hlubokými 

zuby 

Sytě zelený, na rubu světlejší  

Starší kožovitý, na rubu 

šedoplstnatý 

 

 

Květ 

Mám květenství v jehnědách, III.-IV. 

dvoudomé 

Samčí – až 30 tyčinek s karmínovými prašníky  

Samičí-štíhlejší, zelené se žlutými bliznami 

 

 

 

 

Plod 

Stopkaté tobolky 

S ochmýřenými semeny 

Převislé plodenství 
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LÍPA MALOLISTÁ-SRDČITÁ 

LIST 

Okrouhle srdčitý 

5–7 cm 

Okraj pilovitý 

Rub u rozvětvených žilek – jemně chlupatý 

Barva chmýří v úhlu žilek-rezavé 

 

 

 

 

KVĚT 

 Vidlan se stopkou 

Se srostlým blanitým listenem 

Kvete až v červenci  

 

 

PLOD 

Nažka, kulovitá, tenkostěnná 

5-8 mm 

Kryt plodu – pýřité oplodí 

Zralý oříšek lze v prstech zmáčknout 
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LÍPA VELKOLISTÁ 

 

 

List 

Srdčitě okrouhlý 

S dlouhým řapíkem 

Okraj ostře pilovitý 

Větší než u malolisté 

Barva chmýří v úhlu žilek – bělavá 

 

 

Květ 

Kvete dříve než malolistá, konec června 

Větší než u malolisté 

Stopkaté květenství, s 5-15 pravidelnými květy 

s velkým zelenožlutým jazykovitým blanitým listem 

 

Plod 

Větší než u malolisté 

Zralý oříšek nelze v prstech zmáčknout 

Dřevnatý, žebernatý 

Klíčí druhým rokem 
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TRNOVNÍK AKÁT 

List  

Střídavě lichozpeřený 

Složený z 9-19 lístků  

Lístky – okrouhlé, oválné, eliptické 

4-5 cm velký, celokrajný, lysý 

Tenký, světle zelený 

Opadává zelený 

 

Květ 

Kvete v červnu 

Převislý hrozen 

10-25 cm dlouhé  

Jednotlivé květy – 2 cm, motýlokvětá stavba 

Pavéza zelená, ostatní lístky bílé 

Intenzivně voní 

 

Plod  

Převislý plochý lusk 

1 cm široký  

5-10 cm dlouhý 

Červenohnědý lesklý i matný 

Tmavohnědá semena 
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JÍROVEC MAĎAL 

 

List 

Dlanitě složitý, 5-7 četný  

S největším terminálním listem 

Obvejčitý, s okrajem pilovitým 

Dlouhý řapík,20 cm 

Zelený, podzim – zlatožlutý 

 

 

Květ  

Doba květu - květen 

Kuželovitá lata, 30 cm  

Jednopohlavný, oboupohlavný 

Barva – bílá se žlutou nebo červenou skvrnou 

 

 

 

Plod 

Ostnitá tobolka 

6 cm velká 

1-3 semena (kaštany) 
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JILM HABROLISTÝ 

LIST  

Dlouhý řapík 

5-10 cm dlouhý list  

Zašpičatělý, asymetrický  

Okraj jeden až dvakrát zubatý 

Líc tmavozelený, rub světlejší 

Výrazná žilnatina 

 

KVĚT  

Krátká stopka 

Vrcholík 

Zelené, až nafialovělé obrvené okvětní lístky 

S nápadnými fialovými prašníky, dvě blizny  

 

 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka, okrouhlá  

Křídlo – lysé 
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BŘÍZA BĚLOKORÁ 

LIST  

Řapíkatý 

Trojboce srdčitý až kosníkovitý 

Okraj dvojitě pilovitý, ke špičce zúžený  

Mladý – chlupatý, později lysý 

Leskle zelený, podzim zlatožlutý 

 

 

KVĚT  

Kvete v květnu 

Jehnědy 

Samčí – po1-3, konec loňských větévek 

              Přisedlé, 3-7 cm dlouhé  

Samičí – 1-4 cm dlouhé, stopkaté 

               Zelené, vzpřímené, později převislé 

 

 

 

PLOD  

Drobná nažka 

Velikost 2 mm 
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VRBA BÍLÁ 

LIST  

Krátký řapík 

Podlouhle, úzce kopinatý  

10 cm dlouhý  

Zašpičatělý 

Okraj – pilovitý 

Líc – tmavě zelený, lesklý 

Rub – stříbřitě chlupatý, sivě bílý 

 

KVĚT  

Kvete – duben–květen, s rašením listů 

Jednopohlavný 

Úzce válcovitý  

Přímé, mírně ohnuté jehnědy 

Samčí – dvě chlupaté tyčinky 

Samičí – přisedlý, lysý semeník 

               dvě dvoulaločné blizny 

               jedna nektáriová žlázka 

PLOD 

Lysá tobolka 

Drobná semena  
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BEZ ČERNÝ 

LIST  

Složený, lichozpeřený 

2-3 páry 

Velikost – 6-12 cm dlouhé 

Vejčité, zašpičatělé  

Při bázi – celokrajný, špička – zubatá 

Barva – líc – tmavě zelený 

 rub – světlejší, na žilkách jemně chlupatý 

 

 

KVĚT  

Chocholík, plochý, hustý, vrcholový 

Průměr – 10-25 cm  

5 četný  

Barva – bílá až nažloutlá 

 

 

 

PLOD 

Převislé plodenství, kulovité peckovice 

5 mm velké 

Lesklé, tmavofialové až černé  
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HLOH JEDNOSEMENNÝ 

LIST  

Dlanitě laločný 

3-5 mělkých, nepravidelných cípů  

Velikost -4-8 cm dlouhý  

Okraj – pilovitý  

Líc – sytě zelený, lesklý 

Rub – světlejší 

Podzim – žlutý  

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

V květenství vrcholík 

Květ pravidelný 5četný  

Korunní – bílé, 5-6 mm velké 

18-20 tyčinek 

Prašníky červené, jedna čnělka 

 

PLOD 

Plodenství – 10-20 krátce stopkaté malvice  

Malvice – kulovité, vejcovité 5-10 mm velké  

Barva – tmavě červené až hnědočervené 

           dužina – žlutá až hnědá 
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LÍSKA OBECNÁ 

LIST 

1-2 cm dlouhý řapík, žláznatě chlupatý 

vejčitý až obvejčitý, na konci špičatý  

na bázi srdčitý 

okraj – dvojitě pilovitý až mírně laločnatý 

horní strana řídce chlupatá 

rub – na žilkách pýřitý 

 

KVĚT  

Jednopohlavný 

Samčí – 3-7 cm úzké jehnědy 

         kvetou v únoru až dubnu 

samičí – nenápadné květenství  

   přisedle v hnědém, pupenovitém obalu 

z obalu vyčnívá červenofialová blizna 

 

PLOD  

Oříšek 

Vyrůstá po1-5 kusech 

Vejcovitě kulovitý 

Nejprve žlutozelený, později hnědý 

Zvonkovitý až žláznatě chlupatý obal 
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STŘEMCHA HROZNOVITÁ 

LIST  

Řapíkatý 

Vejčitý až eliptický  

Náhle zašpičatělý 

Okraj drobně pilovitý 

Líc tmavě zelený 

Rub světlejší, na žilkách řídce chlupatý 

Po rozemnutí – voní po mandlích 

 

KVĚT  

Kvete v květnu až červnu 

Převislý hrozen 

Květ 5četný, bílý, stopkatý  

Oboupohlavný, 2 cm velký, vonný 

Korunní lístky obvejčité, okrouhlé, celokrajné 

Kališní lístky – malé. Trojúhelníkové, žláznaté 

 

PLOD 

V řídkých hroznech 

Jednotlivě opadávají 

Černá peckovice  

8 mm velké 

1 žlutá, brázditá pecka 
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DUB LETNÍ 

LIST  

Krátce řapíkatý  

Nahloučení listů na koncích větví 

Nepravidelně laločnatý 

Na vrcholu zaokrouhlený 

Na bázi srdčitě ouškatý 

 

 

 

KVĚT  

Kvete v dubnu - květnu 

Jednodomý 

Samčí jehněda ochablá, vysutá 

            barva žlutozelená 

            velikost 5 cm dlouhá  

samičí řídký, chudokvětý klas 

           drobný, s červenou bliznou 

 

PLOD 

Na dlouhé stopce 

Nažka – žalud  

Horní část – číška 
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BRSLEN EVROPSKÝ 

 

LIST  

Řapíkatý, jednoduchý 

Podlouhle kopinatý, zašpičatělý 

Báze klínovitá 

Okraj pilovitý 

Lysý, na rubu jemně chlupatý 

 

 

Květ 

Úžlabní vidlan 

4četný, drobný 

Korunní lístky vejčité až čárkovité 

        Žluté až žlutozelené 

4 tyčinky 

Květní lůžko široké 

 

 

Plod 

čtyřpouzdrá tobolka  

Barva karmínově červený 
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JASAN ZTEPILÝ 

 

LIST   

Lichozpeřený, 7-15 lístků 

Lístky – podlouhlé, podlouhle vejčité 

Okraj – pilovitý 

Přisedlý, koncový – řapíkatý 

 

KVĚT 

Jeden strom – oboupohlavný i jednopohlavný  

Mnohomanželná rostlina 

Svazečky-lata 

Bezobalný 

Oboupohlavný – 2 tyčinky s červenými prašníky 

                           1 dvoulaločná blizna 

Samčí – jen tyčinky 

Samičí – pestík, sterilní tyčinky 

Kvete – před olistěním, duben 

 

 

PLOD 

Křídlatá nažka, 1 cm dlouhá  
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OLŠE LEPKAVÁ 

 

LIST  

Okrouhlý, okrouhle obvejčité 

Dlouhé 4-9 cm 

Okraj pilovitý 

Vrchol tupý až vykrojený 

V mládí lepkavý 

 

 

 

KVĚT  

Jehnědy odděleného pohlaví 

Samčí převislé, 4-7 cm dlouhé 

           hnědofialové 

samičí 1 cm dlouhé, vejčité 

           po opylení dřevnatí 

 

 

PLOD 

Nažka leskle hnědá 

Úzce křídlatá 

 

 


