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Botanická zahrada skrývá spoustu krás. Na první pohled vždy zaujmou krásné,
barevné nebo velké květy. Rovněž zaujme celkové uspořádání rostlin, kompozice
parku či zahrady. Botanická zahrada však skrývá zajímavosti, kterých si náv-
štěvník nevšimne hned na první pohled, jsou jakoby skryty všednímu pohledu
návštěvníků a na své objevení čekají při podrobnějším prozkoumání. Tento
průvodce vám chce přiblížit svět rozmanitosti listů. Listy působí na první pohled
jako "to zelené, co dodává rostlinám energii". Ovšem při všímavějším pohledu
můžeme objevit svět různých tvarů, uspořádání a charakteristik.  Objevme tedy
spolu zajímavosti listů naší botanické zahrady.

List (folium, fylom, phylloma) je postranní vegetativní orgán rostlin, který je
spojený se stonkem a vytváří s ním celek označovaný jako prýt. Člověk využívá
listy jako potraviny (špenát, salát, cibule), léčiva (máta, rul ík, náprstník),
průmyslové rostliny (tabák, sisal), koření (majoránka, dobromysl, tymián, vavřín),
pochutiny (čajovník) nebo krmiva (jetel, vojtěška).

Počet listů na rostlině se u různých druhů liší, od jednoho listu (např. u nás
vzácná orchidej měkčilka jednolistá) až po desetitisíce nebo i statisíce listů u velkých
stromů. U některých druhů rostlin můžeme pozorovat heterofylii (různolistost),
kdy se na jedné rostlině vyskytují listy různých tvarů, např. břeč an (3 až 5-ti la-
ločnaté a celokrajné listy), cypřišek obecný, jalovec chvojka. Nebo anizofylii
(nestejnolistost), kdy jsou na jednom jedinci listy různé velikosti, ale stejného
tvaru (jírovec).

List je nejčastěji autotrofní (probíhá zde fotosyntéza, tj. je schopný přeměňovat
CO2 a H2O na organické látky) a je obvykle plochý. Takové listy jsou proto
zelené. V přírodě se vyskytují rovněž rostliny, jejichž listy schopnost fotosyntézy
částečně nebo zcela ztratily a jsou proto bu  (přirozeně) žlutozeleně panašo-
vané (např. některé tropické fíkovníky jako Ficus aspera, nebo známá pokojová
rostlinka aukuba) nebo zcela žlutohnědé (např. některé druhy parazitických
orchidejí, hniláků a podbílků). List roste jen do určité velikosti, jeho dělivá pletiva
(meristémy) ztrácejí schopnost dělení (jeho růst je omezen). Společně se ston-
kem je geotropicky negativní (růst proti směru zemské gravitace). Cévními
svazky, které jsou v listech, jsou vedeny ve vodě rozpustné minerální látky a hlavně
organické látky z listů do stonku, kořenů, vyvíjejících se plodů nebo zásobních
orgánů.

ppoozznnáávváámmee  lliissttyy  ddřřeevviinn

úvod

co je list?

vlastnosti listu (charakteristika)



ontogeneze listu

Listy se zakládají zevně (exogenně) na vzrostném (apikálním) vrcholu stonku
rostliny z buněk primárního meristému a tvarem připomínají hrbolky = listová
primordia. Listová primordia jsou tvořena meristematickými (dělivými) pletivy,
která se přeměňují (diferencují) v trvalá pletiva. Nejmladší hrbolek je vždy nejblíže
apikálnímu vrcholu, jejich vznik je zákonitý. U druhů se střídavými listy se pri-
mordia zakládají jeden po druhém, kdežto u vstřícně postavených listů vznikají
primordia proti sobě.

Tvar a velikost listu závisí na činnosti meristému vrcholového (apikálního),
okrajových (marginálních) a vmezeřeného (interkalárního, bazálního). Různý tvar
listů souvisí s různou aktivitou těchto meristémů. Zpočátku roste všemi směry
a později činností marginálních meristémů roste jen do plochy, jako poslední
vzniká řapík.

Na jedné rostlině můžeme rozlišit více typů listů: dělohy (cotyledones), asimi-
lační  listy (folia), listeny (bracteae) a části  květů (funkčně přeměněné listy).

1       
obr.  1  Dřiš áál  krétský (Berberis cretica). 
Je to v ČR jen vzácně pěstovaný druh, 
rostoucí původně ve východní částí 
Středomoří. 



4

Vznik listů je vysvětlován tzv. telomovou  teorií (tj. teorie vysvětlující vznik
stonků a listů studiem nalezených fosílií), kdy původní rostliny měly tzv. telomy
(jednožilné, radiálně souměrné koncové větvičky). Teorie vysvětluje odvození
listů cévnatých rostlin z těchto výchozích článků pomocí několika procesů.
Možné dílčí pochody přeměny telomů na listy jsou převršení  (jedna z původ-
ně rovnocenných větví přeroste druhou), planace (vyrovnání do roviny),
kladodifikace (zploštění), syntelomizace (srůst), redukce a zakřivení.

Listy plní řadu funkcí a jsou nejproměnlivější částí rostlinného těla. Mezi
primární funkce zelených asimilačních listů patří fotosyntéza (asimilace CO2,
zajištění výživy rostlin ze vzduchu), transpirace (odpařování vody), gutace  a vý-
měna  plynů mezi rostlinou a jejím prostředím pomocí průduchů (stomat),
které jsou v pokožce listu (epidermis).

U listů můžeme pozorovat četné modifikace, podmíněné změnou funkce,
prostředím, nebo vedoucí k ochraně rostliny. V některých případech slouží listy
k hromadění látek, můžeme zde zařadit dělohy, dužnaté listy cibulí a sukulentů.
K těmto modifikacím a  funkcím listu je přizpůsoben jejich tvar a anatomická
stavba. Jako sekundární, ale důležitou funkcí listu je funkce zásobní u děloh,
které označujeme jako první listy a vyvíjejí se již v zárodku. Počet děloh je cha-
rakteristický - u jednoděložných rostlin je jedna, u dvouděložných dvě a u na-
hosemenných je více děloh (2-18). U některých rostlin (bobovité, brukvovité)
jsou v dělohách uloženy zásobní látky pro vývoj zárodku a nahrazují vyživovací
pletivo endosperm.

Listy některých sukulentních rostlin mají dužnatý vzhled (např. Crassulaceae),
jejich dužnatění je podmíněno např.  suchým prostředím a potřebou vytvoření
zásoby  vody pro rostlinu (netřesk, rozchodník a z dřevin např. dřevité pryšce).

Listy masožravých rostlin (někdy také nazývané hmyzožravé rostl iny) jsou
přizpůsobeny k lapání  hmyzu, který jim slouží jako potrava. Listy mají žlázky,
které vylučují enzymy rozkládající tělo hmyzu. Naší nejhojnější  masožravou
rostlinou je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která roste na rašelin-
ných půdách (nejčastěji v horských oblastech, např. Šumava, Hrubý Jeseník,
Moravskoslezské Beskydy).

U některých rostlin listy zakrňují, vznikají bezlisté rostliny,  např. heterotrofní
cizopasné rostliny kotvice a záraza. Listy se také mohou měnit v trny, kde
dochází ke změně jejich funkce na ochrannou např. před býložravci jako u dřiš álu
(Berberis) (obr. 1), meruzalky srstky (Ribes) nebo jak je známe u kaktusů.

Pomocí listů se mohou některé rostliny vegetativně  rozmnožoovat. Základem
je velká regenerační schopnost rostlin, kdy se z relativně malé části listové
čepele nebo celého listu mohou obnovit celé rostliny (begónie, fialka, tlustice
a netřesk).

fylogeneze listu dle Zimmermanna

funkce a metamorfózy listu 



trvání listů 

Lis ty  mohou být  t rva lé nebo opadavé .  L i s ty  t rva lé ( tzv .  vždyzelené l i s ty )
znamenají, že na rostlině přetrvávají celý rok. Listy vždyzelených rostlin se obměňují
postupně v průběhu celého roku. U listnatých dřevin jsou listy převážně
kožovité a představují adaptaci na teplé a obvykle suché klima. V botanické
zahradě je můžeme vidět např. u  zimostrázu (Buxus sempervirens), bobkovišně
lékařské (Prunus laurocerasus) nebo u některých druhů rodu skalník
(Cotoneaster; viz obr. 2c). Další formou stálezelených listů jsou jehlice jehličnanů
(obr. 2a) a šupinovité jehlice cypřišů, cypřišků a některých zeravů (obr. 2b).
Značná část jehličnanů roste v poměrně chladném podnebí (horské a subarktické
lesy) - proč tedy mají listy evolučně přizpůsobené teplému klimatu? Je to proto,
že jehličnany evolučně vznikly dávno v třetihorách, kdy bylo na zeměkouli
výrazně tepleji a do dnešní doby přežívají pouze jako archaický pamětník té doby. 

obr.  2a  Vytrvalý  list  -  jehlice  -  smrk  sivý (Picea glauca). 
Druh je běžný v severní části USA a celé Kanadě, kde vytváří rozsáhlé lesy. 

obr.  2b  Vytrvalý  list  -  šupinovitý  list  -  cypřišek  Lawsonův  
(Chamaecyparis lawsoniana). 
Tento druh je u nás nejběžněji pěstovaným cypřiškem, můžeme 
jej proto nalézt nejen v naší botanické zahradě, ale běžně v parcích,
městské zeleni nebo ve vlastních zahradách. 

obr.  2c  Vytrvalý  list  -  kožoovitý list  -  skalník  raný (Cotoneaster praecox). 
V naši botanické zahradě můžeme nalézt větší počet skalníků, 
můžete je spatřit především v alpinu vedle správní budovy. 

2 a b c
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Stromy s opadavými listy (obr. 3) jsou charakteristické pro klimatické oblasti
mírného pásma, kam patří i naše střední Evropa. Je to evoluční přizpůsobení se
střídání ročních období a dlouhým a chladným zimám s teplotami pod bodem
mrazu. Typickým jevem spjatým s opadavými listy je změna jejich barvy v podzimním
období (viz. Tabule 4C, 4E). Zbarvení listů je pro každý druh charakteristické a vy-
užívá se rovněž jako jeden ze znaků při určování některých druhů dřevin. 

Postavení listů na stonku může být různé. Listy mohou být postaveny střídavě
(zakládají se na stonku jeden po druhém), vstřícně (vyrůstají na stonku dva proti
sobě) nebo přeslenitě (listy vyrůstající v počtu 3 nebo více z téže uzliny stonku
a jsou v prostoru stejnoměrně rozložené přibližně v jedné rovině). 

Listy přisedají na stonek několika způsoby. Podle tohoto kritéria se dělí na ně-
kolik typů. List řapíkatý (list je rozdělen na čepel a řapík, list přisedá ke stonku
řapíkem), list přisedlý (ke stonku přisedá samotná čepel listu), list sbíhavý
(čepel listu přechází na stonek), list objímavý (čepel listu objímá stonek).

Listy mohou být lysé (bez přítomnosti chlupů) nebo chlupaté (přítomnost
chlupů - listy plstnaté, pýřité, vlnatě chlupaté; rozlišují se také listy chlupaté
pouze v paždí žilek, podél celých žilek, atd.; obr. 4a, b). Umístění chlupů na lis-
tech je důležitým znakem při určování druhů. 

postavení listů na stonku

rozdělení listů dle připojení listu na stonek

povrch listů



3

4a        4b       

obr.  3 Opadavý  list  -  líska  obecná (Corylus avellana). 
Líska patří k naším běžným dřevinám, která se vyskytuje jako příměs
listnatých lesů a křovinných lemů. Po ukončení doby ledové líska
tvořila dominantu zdejších lesů. 

obr.  4a Chlupatý  list  -  kalina  komulovitá (Viburnum buddleifolium).
Kaliny jsou okrasné keře, které se pěstují pro pěkné květy a výrazné
listy. Tento druh je pěstován především pro nápadné a velké listy.

obr.  4b Chlupatý  list  (chlupy  v  pažddí  žiilek)  -  pustoryl  kavkazský
(Philadelphus caucasicus). Pustoryly jsou pěstovány pro své nápadné
bílé květy, tento druh je pěstován v ČR jen velmi vzácně. 
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Listy se skládají z listové  čepele  (lamina) a řapíku (petiolus). Vrchol listové
čepele se nazývá apex listu, spodní část listové čepele se nazývá báze listu
(obr. 5a).     

Listová čepel může mít různé tvary. Základní tvar čepele je určen především
poměrem mezi šířkou a délkou listu. Co se týká symetrie čepele může být
symetrická  (většina rostl in) nebo asymetrická (např. j i lmy, begónie,
morušovníky a lípy). Existují dva základní typy listové čepele - listová čepel
jednoduchá (celistvá) a listová čepel složeená. 

Listovou čepel jednoduchou můžeme dále rozdělit na celistvou (takovéto
listy jsou nepatrně členěné, max. do 1/10 plochy čepele; rozlišujeme různé
typy okrajů čepelí - celokrajný, pilovitý, zubatý) a listovou čepel členěnou
(plocha čepele je členěná - do 1/3 - laločnatý list, do 1/2 - klaný list, do 2/3
- dílný list, více jak 2 / 3 - sečný list). Plocha čepele může být podlouhlá - jedná
se o list peřenolaločnatý, peřenoklaný, nebo může být  utvářena dlanitě - jedná
se o list dlanitolaločnatý, dlanitoklaný. Složená listová čepel může mít jed-
notlivé listy zpeřeně  složeené (skládající se z listového vřetena a jařem z l ístků
- např. sudozpeřené, l ichozpeřené listy) nebo dlanitě  složeené (listy trojčet-
né, čtyřčetné, pětičetné, až mnohočetné).

Mezi základní tvary listové čepele patří čepel kopinatá,  ledvinitá,  srdčitá,
vejčitá,  okrouhlá,  trojúhelníkovitá a další.

Tak, jak mohou mít různé tvary samotné čepele listů, mohou se l išit tvarem
i apexy a báze listů. Apexy listů mohou být např. zaokrouhlené,  špičaté,  tupé.
Stejně tak báze listové čepele mohou být např. klínovité,  srdčité,  střelovité.  

Listy složené se skládají z jednotlivých lístků. Ty mohou vytvářet jařma, v případě
vstřícně postavených lístků (schéma složeného listu, obr. 5b). 

U některých listů mohou v místě přisedání listu ke stonku vyrůstat tzv. palisty
(stipulae) - útvary, které mohou být větší než samotné listy (obr. 6). 

Jednotlivé typy listů, tvary listových čepelí, typy okrajů čepelí, typy apexů a bází
čepele najdete přehledně uspořádány v tabulkách  1 a 2 doplněných o fo-
tografie v obrazových Tabulích 1 - 5. 

morfologie listu



5a     5b
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obr.  5a Stavba  jednoduchého  listu  -  líska  obecná (Corylus
avellana). 

obr.  5b Stavba  složeeného  listu  -  nahovětvec  kanadský
(Gymnocladus dioicus).

obr.  6 Palisty  -  kdoulovec  japonský (Chaenomeles japonica).
Druh je nejnápadnější na jaře v době květu 
- nevelký keř je zcela zahalen do červené barvy svých květů. 



Listy se skládají z pletiv  krycích (na povrchu listu je pokožka s kutikulou 
a průduchy), z pletiv  asimilačních (palisádový a houbový parenchym tvořící
vnitřní část l istu ,  tzv .  mezofyl) a z pletiv  vodivých  (svazky cévní umístěné
v mezofylu). 

Listy se z anatomického hlediska mohou dělit na listy dvojstranné (dvojlící
list; list má dvě různé strany - stranu svrchní a stranu spodní; mezofyl je roz-
lišený na palisádový, orientovaný směrem ke svrchní straně listu, a houbový
parenchym, orientovaný ke spodní straně listu, obr. 7) a listy jednostranné
(jednolící list; list má dvě stejné strany, nerozlišují se na svrchní a spodní
stranu; mezofyl je rozlišený na dva palisádové a mezi nimi jeden houbový
parenchym, obr. 8).

U listů můžeme najít různé další zajímavé vlastnosti. V naší botanické
zahradě je to například přítomnost gutaperči (tj. přírodního kaučuku) v cév-
ních svazcích gumojilmu ji lmového (Eucommia ulmoides) . Přítomnost
kaučuku si můžete sami vyzkoušet tím, že opatrně roztrhnete list v půli a jed-
notlivé půlky od sebe pomalu oddálíte - drobné bílé provazce jsou přírodní
kaučuk, nebo-li gutaperča (obr. 9a). Další zvláštností jsou ostnité listy. V naší
botanické zahradě je tento znak typický pro rod žlutodřev (Zanthoxylum; obr. 9b)
a částečně pro rod akantopanax (Eleutherococcus). Tato adaptace vznikla
především jako ochrana proti nadměrnému okusu zvěří. Není proto překva-
pivé, že značná část trnitých keřů a stromů má svůj výskyt v savanách Afriky,
případně jiných polopouštních oblastech. 

zajímavosti listů

anatomie listu

10
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9a         9b      

obr.  7 Anatomická stavba  dvojstranného  listu - schéma. 

obr.  8 Anatomická  stavba  jednostranného  listu  - schéma. 

obr.  9a Gumojilm  jilmový (Eucommia ulmoides). 
Je vzácný druh, který je v přírodě již téměř vyhynulý. 
Rostl v horských oblastech střední Číny. 

obr.  9b Žllutodřev  americký (Zanthoxylum fraxineum). 
Je významnou léčivou rostlinou, která je tradičně používána 
na problémy spjaté s revmatismem, ale i trávením a kožními
nemocemi.



TTaabb..  11 TTyyppyy  lliissttůů

LLiisstt  

JJeeddnnoodduucchhýý  lliisstt      SSlloožeennýý  lliisstt

Celistvý  list

čárkovitý 

jehlicovitý

mečovitý

kopinatý 

podlouhlý

vejčitý

obvejčitý

okroulý

eliptický 

srdčitý

vějířovitý

trojúhelníkovitý

ledvinovitý

střelovitý

hrálovitý 

kracovitý

Dlanitě  složeený  list  

trojčetný 

čtyřčetný 

pětičetný

sedmičetný 

mnohočetný

Zpeřeně  složeený  list  

lichozpeřený

sudozpeřený

dvakrát zpeřený 

třikrát zpeřený

přetrhovaně zpeřený

Členěný  (dělený)  list  

Dlanitočleněný Peřenočleněný

(dlanitodělený) (peřenodělený)

dlanitolaločnatý peřenolaločnatý

dlanitoklaný peřenoklaný

dlanitodílný peřenodílný

dlanitosečný peřenosečný
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TTaabb..  22        TTyyppyy  lliissttoovvýýcchh  ččeeppeellíí,,  ttyyppyy  ookkrraajjůů  ččeeppeellíí,,  ttyyppyy  aappeexxůů  aa  bbáázzíí  lliissttůů

LLiissttoovváá  ččeeppeell  

Přisedání listu 

ke stonku

list řapíkatý 

list přisedlý

list objímavý

list sbíhavý

Tvar báze čepele

klínovitá

srdčitá

zaokrouhlená

střelovitá

u atá 

Tvar apexu čepele

zaokrouhlený

zašpičatělý 

špičatý 

u atý 

vykrojený

Okraj čepele

celokrajný 

pilovitý

dvakrát pilovitý 

zubatý

vroubkovaný 

chobotnatý

kracovitý 



SSeezznnaamm  cciittoovvaannýýcchh  ddřřeevviinn  BBoottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy  ((BBZZ))  

PPřříírrooddoovvěěddeecckkéé  ffaakkuullttyy  UUnniivveerrzziittyy  PPaallaacckkééhhoo  vv  OOlloommoouuccii  
aa  jjeejjiicchh  IIDD  ((iiddeennttiiffiikkaaččnníí  ččíísslloo,,  ppoodd  kktteerrýýmm  llzzee  jjeeddnnoottlliivvéé  ddřřeevviinnyy  

vv  BBZZ  nnaajjíítt;;  vviizz..  mmaappkkaa  BBZZ,,  oobbrr..  1100))..    SSttaavv  kkee  3300..  99..  22000099..

LLaattiinnsskkýý  nnáázzeevv  

Acer palmatum  

Berberis cretica 

Caragana frutex   

Catalpa bignonioides  

Cercidiphyllum japonicum    

Corylus avellana     

Cotinus coggygria   

Cotoneaster bullatus   

Cotoneaster praecox   

Cydonia oblonga   

Diervilla rivularis   

Eleutherococcus divaricatus    

Eucommia ulmoides   

Exochorda racemosa  

Fagus sylvatica   

Fontanesia phyllireoides    

Ginkgo biloba    

Gymnocladus dioicus   

Hamamelis virginiana     

Chaenomeles japonica   

Chamaecyparis lawsoniana  

Indigofera gerardiana    

Laburnum anagyroides    

Magnolia x soulangeana   

Malus sieboldii   

Paulownia tomentosa   

Philadelphus caucasicus  

Picea glauca  

Prunus tenella     

Quercus rubra    

Rhodotypos scandens    

Ribes niveum   

Salix elaeagnos   

ČČeesskkýý  nnáázzeevv  

javor dlanitolistý 

dřiš ál krétský

čimišník křovitý 

katalpa trubačovitá 

zmarličník japonský 

líska obecná 

ruj vlasatá 

skalník puchýřnatý 

skalník raný 

kdouloň obecná

zanice potoční 

akantopanax rozepjatý 

gumojilm jilmový 

hroznovec hroznatý 

buk lesní 

bezucha jamovcovitá 

jinan dvoulaločný 

nahovětvec kanadský 

vilín viržínský 

kdoulovec japonský 

cypřišek Lawsonův 

indigovník Gerardův

štědřenec odvislý 

šácholan Soulangeův 

jabloň Sieboldova 

pavlovnie plstnatá 

pustoryl kavkazský 

smrk sivý 

mandloň nízká 

dub červený 

růžovec zákulovitý 

meruzalka sněžná 

vrba šedá 

IIDD

25

276

339

410

450

523

524

525

2745

539

587

2204

641

661

663

687

775

804

811, 812

921

927, 2706, 2707, 2708

950

987

1003, 1004

1106

1228

2669

1268

124

1395

1419

2744

2768

14



LLaattiinnsskkýý  nnáázzeevv  

Sorbus alnifolia   

Spiraea blumei  

Viburnum buddleifolium  

Viburnum farreri    

Viburnum lantana   

Viburnum prunifolium

Actinidia sinensis 

Rubus odoratus 

Tilia cordata 

ČČeesskkýý  nnáázzeevv  

jeřáb olšolistý 

tavolník Blumeův 

kalina komulovitá 

kalina vonná 

kalina tušalaj 

kalina višňolistá

aktinidie význačná 

ostružiník vonný

lípa srdčitá  

IIDD

1602

1605

1794

2748

1792

2670

40

2803

1697
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Tabule  1

tvary  jednoduchých  listů  celistvých    

A čárkovitý  list - vrba šedá (Salix elaeagnos)

B kopinatý  list - kalina komulovitá (Viburnum buddleifolium)

C podlouhlý  list  - skalník puchýřnatý (Cotoneaster bullatus)

D vejčitý  list - bezucha jamovcovitá (Fontanesia phyllireoides)

E obvejčitý  list - šácholan Soulangeův (Magnolia ×soulangeana)

F okrouhlý  list - ruj vlasatá (Cotinus coggygria)

G eliptický  list - kalina vonná  (Viburnum farreri)

H srdčitý  list - katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)

CH vějířovitý  list - jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)



G H CH

A B C

D E F
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Tabule  2

tvary  jednoduchých  listů  členěných    

A dlanitolaločnatý  list - ostružiník vonný (Rubus odoratus)

B dlanitoklaný  list - meruzalka sněžná (Ribes niveum)

C dlanitodílný  list - javor dlanitolistý (Acer palmatum)

D peřenolaločnatý  list - vilín viržínský (Hamamelis virginiana)

E peřenoklaný  list - dub červený (Quercus rubra)

F peřenodílný  list - jabloň Sieboldova (Malus sieboldii)



A B

C D

E F
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Tabule  3

tvary  složeených  listů  

A trojčetný  list - štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides)

B čtyřčetný  list - čimišník křovitý (Caragana frutex)

C pětičetný  list - akantopanax rozepjatý (Eleutherococcus divaricatus)

D lichozpeřený  list - žlutodřev čínský (Zanthoxylum simulans)

E sudozpeřený  list  - indigovník Gerardův (Indigofera gerardiana)

F dvakrát  sudozpeřený  list  - nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus)



A B

C D

E F



Tabule  4

tvar  listové  čepele,  přisedání  listů,  tvar  apexu  a  báze  čepele

A list  řapíkatý - lípa srdčitá (Tilia cordata)

B list  přisedlý - zanice potoční (Diervilla rivularis)

C klínovitá  báze  listu  - kalina višňolistá (Viburnum prunifolium)

D srdčitá  báze  listu - pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)

E u aatá  báze  listu - tavolník Blumeův (Spiraea blumei )

F zaokrouhlený  apex  s  osinkou - hroznovec hroznatý (Exochorda racemosa)

G list  řapíkatý - růžovec zákulovitý (Rhodotypos scandens)

H špičatý  apex  listu  - aktinidie význačná (Actinidia arguta)
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A B

C D

E F

G H
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Tabule  5

typy  okrajů  listové  čepele

A celokrajná  čepel - kdouloň obecná (Cydonia oblonga)

B pilovitý  okraj  čepele  - mandloň nízká (Prunus tenella)

C dvakrát  pilovitý  okraj  čepele - jeřáb olšolistý (Sorbus alnifolia)

D zubatý  okraj  čepele  - kalina tušalaj (Viburnum lantana)

E vroubkovaný  okraj  čepele - zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum)

F chobotnatý  okraj  čepele - buk lesní (Fagus sylvatica)



A B

C D

E F
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Hamamelis virginiana
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