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Transpirace v láhvi 

Shrnutí 

Úloha představuje jednoduchý experiment, jímž se žáci přesvědčí o existenci transpirace rostlin. 

Pochopí, že voda se vypařuje z listů. Zjistí, že transpirace je závislá na světle. Uvedena je také 

obtížnější modifikace úlohy pro úroveň SŠ zahrnující výpočet rychlosti transpirace a ekologický 

význam transpirace v krajině. V rámci úlohy žáci samostatně vymýšlejí design experimentu, učitel 

koriguje. 

Cílová skupina 

ZŠ (bez modifikace č. 2), SŠ v modifikaci 

Časová náročnost 

90 minut  - z toho část času experiment probíhá samovolně, délka této doby závisí na intenzitě 

slunečního záření 

Prostorové požadavky 

Úloha vyžaduje dostatečné sluneční osvětlení - nejlépe okenní parapet. Lze tedy provádět v jakékoli 

učebně. 

Klíčové otázky 

 Jak se přesvědčíme, že rostlina vydává do okolí vodní páru? 

  Z které části rostliny vodní pára odchází? 

 Ovlivňuje intenzita světla intenzitu transpirace? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Pochopí princip transpirace.   

 Přesvědčí se, že rostlina vypařuje vodu listy. 

 Přesvědčí se o vlivu intenzity světla na transpiraci. 

  V rámci jednoduché laboratorní úlohy se naučí přesné a koncepční experimentální práci.  

Návaznost na RVP 

Fyziologie rostlin - vodní režim. 

Materiál 

Plastové láhve s víčkem - ideální např. litrové láhve od mléka, odměrný válec, voda, stolní olej, 

pipeta, olistěná větvička rostliny (během vegetační doby lze použít jakoukoliv dřevinu, rozměrově 

vhodnou pro umístění do láhve, osvědčil se např. šeřík) 

 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

2 

Podrobné pokyny 

Úlohu lze řešit v rámci jedné dvouhodinovky. Nezbytným předpokladem je dostatečné osvětlení. 

Ideální je vybrat si pro provedení jasný sluneční den. V případě nepřízně počasí lze sluneční záření 

simulovat dostatečně silným světelným zdrojem - silná lampa, diaprojektor, apod. 

Na začátku hodiny učitel rozdělí žáky do skupin a zadá jim tento úkol: 

Rostliny nasávají vodu, vedou jí stonkem k listům a odtud se voda vypařuje do okolí. 

Zkuste vymyslet pokus, kterým se o tom přesvědčíte. K dispozici máte tyto pomůcky: 

3 plastové láhve s víčkem, odměrný válec, voda, stolní olej, pipeta, popisovač, dvě olistěné 

větvičky šeříku 

Žáci samostatně ve skupinách vymýšlejí přesný pracovní postup experimentu, své návrhy pak 

představí a učitel koriguje správný postup: 

 Pracovní postup:  

Do 3 plastových láhví nalijeme stejný objem vody (např. 300 ml - dle velikosti láhve a velikosti 

rostliny). Do jedné z láhví umístíme olistěnou větvičku tak, aby všechny listy byly nad vodní 

hladinou. Z druhé větvičky listy otrháme a bezlistou větvičku umístíme do druhé láhve. Ve třetí 

láhvi je pouze voda. Poté nasajeme pipetou olej a opatrně převrstvíme vodní hladinu ve všech 

třech láhvích olejem. Olej se s vodou nemísí, proto na hladině vznikne pro vodní páru 

nepropustný olejový film. Dbáme na to, abychom nepotřísnili listy rostliny, tím by došlo k ucpání 

průduchů a zamezení výparu. Stejně tak nesmíme potřísnit olejem řeznou plochu na stonku - tzn. 

např. pracovní postup nelze  obrátit - na vodní hladinu nejprve nalít olej a potom přes olej 

ponořit stonek do vody. Průchodem přes olejovou vrstvu by mohlo dojít k ucpání vodivých 

svazků ve stonku a rostliny by nemohla nasávat vodu. Láhve zavíčkujeme a umístíme na okenní 

parapet tak, aby na ně dopadalo dostatečné množství světla. Pokud je slunný den, již po cca 15 

minutách se láhev s olistěnou větvičkou zarosí. Při nedostatečném slunečním svitu je tato doba 

delší. Lze si částečně vypomoci umělým osvětlení, které musíme umístit tak, aby všechny 3 láhve 

byly stejně intenzivně osvětleny. Láhev s větvičkou bez listů a láhev bez rostliny se nezarosí. 

Vzhledem k tomu, že vodní pára nemohla přes olejovou vrstvu procházet z vodní hladiny, musela 

se tedy vypařit z rostliny. Porovnáním láhve s olistěnou a neolistěnou větévkou pak zjistíme, že 

vodní pára pochází z listů.  

Ke stanovení vlivu světla na transpiraci využijeme rozdělení žáků do skupin. Např. jedna skupina 

umístí své láhve na okenní parapet ke světlu, jiná dál od okna do polostínu, další skupina např. 

do úplné tmy - zastíníme např. umístěním láhví pod papírovou krabici nebo překrytím silnou 

černou látkou. Do tabulky pak žáci zapíší čas, za který se u jednotlivých variant ozářenosti láhev 

zarosila. 

Žáci za pomoci učitele pak na základě získaných poznatků formulují závěry úlohy.  



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

3 
 

Možné modifikace úlohy: 

1. V návaznosti na tento experiment je možné zadat studentům SŠ následující úkol:  

Vymyslete modifikaci tohoto pokusu, kterým zjistíte rychlost transpirace použité rostliny. Rychlost 

transpirace vyjádřete v ml vytranspirované vody na m2 listové plochy za hodinu.  

Řešení:  Použijeme láhev s olistěnou větvičkou z již založeného pokusu. Víčko otevřeme. 

Popisovačem nakreslíme přesnou rysku na současné úrovni hladiny vody pod olejem. Láhev umístíme 

na světle a zapíšeme čas. Necháme pokus probíhat dle časových možností (např. 3 dny). Poté 

změříme, kolik vody se vypařilo z láhve.  Zjistíme, že hladina vody v láhvi poklesla a uděláme rysku na 

nové výšce hladiny. Poté změříme změnu objemu vody - např. tak, že veškerý obsah vylijeme a po té 

znovu doplníme ke spodní rysce, změříme objem vody, kterou jsme doplnili ke spodní rysce. Původní 

objem vody na počátku experimentu byl znám (např. 300 ml). Spočítáme čas v hodinách, po který 

rostlina transpirovala. Dále potřebujeme zjistit velikost listové plochy.  Listy z pokusné větvičky 

otrháme, obkreslíme na milimetrový papír a pomocí čtvercové sítě spočítáme listovou plochu. 

Pomocí trojčlenky pak zjištěné hodnoty převedeme na požadované jednotky - ml vody na m2 listové 

plochy za hodinu.  
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Pro ještě zvídavější lze úlohu ještě rozšířit o ekologickou část: Učitel uvede studentům velikost listové 

plochy stromu, ze kterého pochází naše pokusná větvička. Např. strom, ze kterého jsme použili 

větvičku, má celkovou listovou plochu 20 m2. Zjistěte, kolik tepelné energie odvede tento strom ze 

svého okolí během 10 hodin slunečního svitu za letního dne, tzn., o kolik MJ tepla takový strom v létě 

své okolí ochladí.  

 Ke splnění tohoto úkolu studenti potřebují znát z fyziky pojem skupenské (výparné) teplo vody – 

tedy k odpaření jednoho litru vody je potřeba tepelné energie 2,5 MJ . 

Ze svého pokusu znají rychlost transpirace pokusné větvičky v ml vody na m2 listové plochy za 

hodinu. Pomocí trojčlenky přepočítají tyto hodnoty na 20 m2 a spočítají, kolik vody se ze stromu 

vypaří za 10 hodin. Vynásobením množství litrů vypaření vody hodnotou skupenské tepla, zjistí 

množství energie, o které rostlina v teplém letním dni své okolí ochladí. Učitel zdůrazní ekologický 

význam - např. městské parky ochlazují městské klima průměrně o 2oC. 

Autorství a kontakt na autora 

Mgr. Renata Ryplová, Dr.; E-mail: ryplova@pf.jcu.cz 

mailto:ryplova@pf.jcu.cz
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Pracovní list 

Rostliny nasávají vodu, vedou jí stonkem k listům a odtud se voda vypařuje do okolí.   

Zkuste vymyslet experiment, kterým se o tom přesvědčíte.   

K dispozici máte tyto pomůcky: 

3 plastové láhve s víčkem, odměrný válec, voda, stolní olej, pipeta, popisovač, 2 olistěné větvičky 

šeříku 

 

 

 

Pracovní postup: 
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Výsledky: zakreslete, jak vypadají pokusné láhve po skončení pokusu:  

Láhev s olistěnou větvičkou Láhev s větvičkou bez listů Láhev bez větvičky 

 

 

Závěr: (popište, k čemu došlo v jednotlivých pokusných láhvích a proč) 

.......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 


