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Co vypráví semena rostlin? 

Shrnutí 

Úloha je zaměřena na praktickém poznání struktur rostlinných diaspor a jejich historické výpovědi. 

Kombinuje poznatky botanického, ekologického i historického charakteru. Cílem je poznání a vlastní 

vyzkoušení jedné paleoekologické metody – makrozbytkové analýzy. Výsledky úlohy studenti graficky 

znázorní, určí dle předloženého klíče a podrobně se seznámí s konkrétními taxony z etnobotanického 

i historického kontextu. 

Cílová skupina 

střední škola, 15 – 30 studentů (jak dovoluje učebna laboratoře) 

Časová náročnost 

90min  

Prostorové požadavky 

Biologická laboratoř  

Klíčové otázky 

 Dají se od sebe rozeznávat semena rostlin? 

 Proč se semena rostlin zachovávají v archeologických souborech a proč je důležitá 

jejich analýza? 

 Jak dlouho mohou být diaspory životaschopné? 

 Jaké jsou rekordy a zajímavosti u plodů rostlin? 

 Co je to archeobotanika? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se prakticky seznámí s analýzou rostlinných makrozbytků, poznají dosud 

nevnímané struktury, tvary a různorodost rostlinných diaspor. 

 Porozumí trvanlivosti semen v archeologických nalezištích  

 Pochopí význam určování rostlinných diaspor v ekologickém, historickém a kulturním 

kontextu. 

 Naučí se pojmenovávat zajímavé typy plodů botanickými termíny.  



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

2 

Návaznost na RVP 

Gymnázia 

5.3 Člověk a příroda 

 5.3.3 Biologie - Biologie rostlin: Popíše vybrané taxony z hlediska botaniky, etnobotaniky a 

historie. Poukáže na rozmanitost rostlinných diaspor a představí zajímavé typy plodů rostlin i 

jejich adaptace k šíření.  

 5.3.4 Geografie - Životní prostředí: Ukáže význam archeobotanických analýz při rekonstrukci 

historické krajiny, dokáže zachytit klimatické jevy i vzrůstající vliv člověka.  

5.4. Člověk a společnost 

 5.4.2 Dějepis – Počátky novověku: Seznámení s využitím čistě botanických analýz (určování 

rostlin) v historickém kontextu - interpretace nalezených archeobotanických komodit 

(semena a jiné části rostlin) dovážené ze zámoří do Prahy. Charakteristika sociálních, 

kulturních a ekonomických poměrů na příkladu života na Pražském hradě v období 16. a 17. 

století.   

Materiál 

 Laboratoř vybavená stereoskopickými binolupami (zvětšení 5 – 60 x)  

 Petriho misky dvou velikostí  

 Pinzety  

 Archeobotanický materiál k rozboru (v příloze)  

 Milimetrový papír 

 Čistý papír a obyčejnou tužku na kreslení protokolu 

 Archeobotanický určovací klíč (v příloze) 

Podrobné pokyny 

1. Seznamte studenty se základním rozdělením typů plodů rostlin (pravé/nepravé, 

suché/dužnaté). Zdůrazněte, že každý plod obsahuje semena, která jsou pro každou 

rostlinu charakteristická, a lze podle nich mateřskou rostlinu určit – to je základ pro 

makrozbytkovou analýzu. Plody i semena rostlin se liší velikostí i strukturou 

v závislosti na způsobu šíření rostlin i klimatických podmínek. Vyzdvihněte, že 

produkce plodů je pro rostliny vysoce energeticky náročná investice a proto mají 

rostliny mnoho „vychytávek“, aby maximalizovaly účinek uchycení nové generace 

potomků. Vzneste otázky, jaká vybavení plodů studenti znají a k čemu jsou dobrá. 
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Např. musí umět létat, aby se dostaly daleko od mateřské rostliny – létací zařízení: 

křídla (javor, bříza, lípa, habr, jilm aj.), chmýr (smetánka, jestřábník, kozlík aj.), jemné 

chlupy (vrba, topol, bavlník, orobinec aj.), nebo musí být sami tak malinkatí, aby se 

lehce roznesly vzduchem (prachová semena vstavačovitých). Tady je možno upozornit 

na trade off - na investici rostlin do stovek tisíc semínek s výhodou, že alespoň některé 

se uchytí, nebo investici do menšího počtu semen, ale s investicí do jeho vybavení 

množstvím zásobních látek a tedy vyšší pravděpodobností jeho přežití a uchycení. 

Zajímavý příklad největšího plodu (peckovice) a tudíž i semene (velikost až 40 cm 

váha až 10 kg) má seychelská palma Lodoicea seychellarum (Obr. 1,2) v kontrastu 

s nejmenšími prachovými semeny cca 0,18 mm a hmotností 0,3μg čeledi 

vstavačovitých př. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), Obr. 3. Další způsoby 

šíření je vytvoření různých příchytných zařízení: např. háčky (dvojzubec, svízel, kuklík 

aj.) nebo musí někomu chutnat - investice do dužnatého obalu jako atraktant pro 

živočichy včetně člověka (višeň, bez, borůvka aj.). Upozornění: toto je jen 

zjednodušený výčet zajímavých typů šíření semen.  

2. Po seznámení s různorodostí semen rostlin je vhodné vznést otázku, zda se tato 

zvláštnost dá uplatnit ve vědeckých analýzách a k čemu mohou takové analýzy sloužit. 

- Určování rostlinných makrozbytků (semena plus další rostlinné části) je jednou 

z disciplín archeobotanických analýz, které dnes běžně doprovází archeologické 

výzkumy.  

- Zachovávají se pouze tam, kde nedošlo k jejich přirozené degradaci. Např. v trvale 

zamokřených podmínkách (středověké studny a jímky) nebo naopak v suchém 

prostředí (klenební zásypy hradů a zámků) a v zuhelnatělé podobě v nádobách 

nebo organických odpadních vrstvách. Unikátní naleziště představují i trvale 

zaledněná území, jak dokládají nálezy mnoha rostlinných semen z hlubokých nor 

živočichů na Sibiři. Z tamních nálezů semen silenky (Silene stenophylla) ukrytých 

pod ledem 30tis. let se povedla vypěstovat plodící rostlinka, která je tak nejstarší 

rostlinou na Zemi (Obr. 4). Klíčivost je u semen různá – v závislosti na velikosti a 

hlavně na vnějších podmínkách- běžně však nepřesahuje přes 200 let. 

- Makrozbytková analýza slouží především:  

a) k rekonstrukci dietetických zvyklostí a jejich změn v čase:  

Preference pěstovaných obilovin od neolitu ve střední Evropě (od 5500 př. n l.) 

s převahou pšenice a počátky využívání ječmene, přes eneolit (od 4400 př. n l.) 

již s nadprodukcí ječmene a jeho využití k vaření piva od 3700/3400 př. n l. v 

Egyptě (Samuel 2000, Maksoud et la. 1994), až po vzrůstající počet 

využívaných rostlin vztahující se k rozvoji výroby nástrojů, technologie a 

obchodu sahajícího až do raného novověku, kdy se objevují rostliny z Nového 

světa.  

b) vypovídá o šíření rostlin nebo jejich dovozu z dalekých zemí:  
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Příkladem mohou být klenební zásypy Vladislavského sálu v Praze, kde se pod 

dřevěnou podlahou v suchých prachových podmínkách dochovalo značné 

množství plodů, semen, kostí, skla, nádobí, her, obchodního náčiní aj. vše 

datované do konce 16. a počátku 17. století. Sortiment exotického ovoce i 

zámořských pochutin dokládá bohaté obchodní styky. Zboží z mediteránu je 

samozřejmostí (citrusy, fíky, karob) prvně jsou zachyceny i importy z Nového 

světa př. podzemnice olejná. Prvním nálezem je i zrnko kávy, které je tak 

nejstarším nálezem ve střední Evropě. K šíření kávy nepochybně přispělo 

neúspěšné turecké obléhání Vídně v r. 1683, kdy byly zabaveny turecké 

zásoby včetně zásob kávových zrn. V r. 1685 tak ve Vídni mohla vzniknout 

první kavárna. V Praze byla první kavárna postavena až v r. 1714.  Poznámka: 

u karobu- Rohovník obecný (Ceratonia siliqua L.) možno pro zajímavost zmínit 

původ jednotky váhy karát, která je odvozena právě od váhy semen karobu, 

neboť mají konstantní velikost i váhu (0,2g) a používala se při obchodování s 

drahými kameny (Obr. 5) 

 

c) charakterizuje životní prostředí, způsob hospodaření a míru vlivu člověka: 

Shledáváme se s druhy, které se dnes již nevyskytují, nebo pouze vzácně – 

např. ve středověku hojný plevel obilovin koukol polní (Agrostemma githago), 

dnes patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1), (Obr. 6). Mnoho 

druhů rostlin jsou antropogenními indikátory (rdesno ptačí, merlík bílý, bez 

černý aj.), proto dle jejich hojného výskytu nebo naopak absenci můžeme 

usuzovat o míře vlivu člověka. Charakterizují městskou zástavbu nebo naopak 

jejich absence rozvolněnou krajinu, které dominují druhy např. luční nebo 

lesních lemů. Bezpečně lze odlišit druhy mokřadní a vodní, máme potom 

přímé doklady o výskytu vodní plochy, která již nemusí být znatelná v dnešní 

době. Např. do 19. stol. protékal dnešní Lannovou třídou Hlinský potok, o 

kterém jsou jak písemné záznamy tak je doložen i makrozbytkovou analýzou 

(Kosňovská 2011).  

d) reflektuje klimatické změny:  

Plody (oříšky) kotvice plovoucí (Trapa natans) pocházející z doby 7800 př. n 

l. nalezené při archeologickém výzkumu jezera Švarcenberk jasně dokazují 

dřívější nástup teplého období holocénu a datuje konec poslední doby ledové 

(mladší Dryas) o několik stovek let dříve. Oříšky kotvice (Obr. 7) byly 

oblíbenou potravou lovců a sběračů a dokládají tak mezolitické osídlení 

v blízkosti Švarcenberského jezera (Pokorný, Jankovská 2000). Kotvice 

plovoucí roste ve stojatých vodách v létě hodně ohřívaných a bohatých na 

živiny. Dnes patří ke kriticky ohroženým druhů naší květeny (C1).   

e) a v neposlední řadě nám ukazuje způsoby využívání jednotlivých rostlin 

v daném období: Např. nálezy z raně novověkých (16. / 17. století) jímek 

(Salmovský palác, Celetná ulice v Praze aj.)  vykazují využití mnohého koření 

(koriandr, pepř, bazalka,..), léčivých rostlin (lilek potměchuť, bez černý, 

jalovec obecný,..) množství konzumovaného ovoce ať už dováženého, 
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pěstovaného nebo sbíraného (fíky, jablka, hrušky, víno, jahody, maliny, 

borůvky..) a další rostliny používané např. k barvení vína např. líčidlo 

americké pocházející z Ameriky.  

3. Praktická část: teď studenty motivujte do role archeobotanika a seznamte je 

s praktickým dílem úlohy, kdy si sami zkusí z připraveného půdního vzorku pod 

binolupou najít, vybrat a určit 8 semen. Předložte jim pracovní list, pinzety, 2 Petriho 

misky (jednu malou na vybraná semena a jednu větší na práci se vzorkem) a vzorky. 

Instruujte studenty k vysypání vzorku do velké Petriho misky, seřízení binolupy a 

selektování struktur, které uznají jako semena rostlin do malé Petriho misky. Každou 

nalezenou diasporu ať řádně zakreslí do pracovního listu. Až budou hotovi, rozdejte 

jim archeobotanický určovací klíč, kde se pokusí pomocí svých náčrtů popř. zpětné 

kontrole samotných semen, určit botanické taxony. Archeobotanický klíč obsahuje jak 

fotografie semen, tak celé rostliny s latinským i českým názvem. Obsahuje i nezbytné 

botanické informace včetně historických a etnobotanických zajímavostí.  

4. Vyhodnocení a diskuse. Zkontrolujte úspěšnost studentů při určování, diskutujte o 

typech plodů a zajímavostech dle archeobotanického klíče. 

5. Závěrem by studenti měli zhodnotit náročnost archeobotanické vědecké práce a její 

přínos pro botaniku, historii i vývoj lidské kultury. Zamyslete se nad využitím této 

metody v budoucnosti pro monitoring lidské kultury v 21. století, a zda to vůbec bude 

možné. 

Možné modifikace úlohy: 

Rostlinný materiál se nemusí omezovat pouze na soubor dodaný autorkou úlohy, ale lze jej 

sesbírat přímo se studenty např. při botanické vycházce či exkurzi. Nutná je znalost 

botanického taxonu pro následné korektní pozorování rostlinných diaspor. V případě zájmu 

(po konzultaci s autorkou úlohy) je možno rozšířit archeobotanický klíč, dodaný autorkou, 

nejen o laboratorní fotografie ale i historické informace a jiné detaily. 
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Pracovní list 

Nákres preparátu: 
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Pracovní list  2 - chytáky mezi plody rostlin 

Postup: Diskutujte se studenty o níže uvedených otázkách. Vhodnými dotazy a nápovědami je 

veďte ke správné odpovědi. Je vhodné použít obrázkovou prezentaci nebo literaturu s obrázky 

diskutovaných plodů pro lepší pochopení zodpovězených otázek. Návrh prezentace dodán 

autorkou. 

1. Je kokosový ořech opravdu ořech? Není – je to peckovice jako třešeň, broskev, ořešák 

aj.  

2. Jaký typ plodu je banán? Bobule-stejně jako rajče, paprika, rybíz, borůvka aj. 

3. Co je to hesperidium? Charakteristické plodenství citrusových plodů typu bobule. 

4. Je burský oříšek opravdu oříšek? Ne – je to olejnaté semeno podzemnice olejné 

(Arachis hypogaea) z čeledi bobovitých (Fabaceae) jejíž plody jsou lusky. 

5. Proč se v parcích vysazují pouze samčí stromy jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba)? 

Patří do nahosemenných rostlin (jehličnany) netvoří tedy plody, ale nahá semena. 

Jinan je dvoudomý strom -  jsou zvlášť samčí a samičí stromy. Vysazují se pouze 

samčí, neboť na samičích dozrávají semena podobná peckovici, krytá silně 

zapáchající masitou sarkotestou patrně lákající plazy k endozoochorii.   

6. Má jalovec (Juniperus communis L.) plody? Nemá – patří mezi nahosemenné rostliny, 

netvoří plody. Modrá semena připomínající bobuli jsou zdužnatělé šišky. 

7. Jaká jediná část tisu (Taxus baccata L.) je jedlá?  Pouze dužnatý červený míšek v době 

zralosti semen. 

 

 

 


