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ID ROSTLIN: lípa malolistá
Tilia cordata L. 

Praktické využití:  Vlákna z její vnitřní kůry se 
používají k výrobě bot, košů, provazů a rohoží, 
zatímco její měkké, bílé a snadno řezatelné dřevo 
se používá k výrobě klavírních kláves, protože se 
nedeformuje.
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ID ROSLTIN: lípa malolistá Tilia cordata L. 

Rozmnožovací strategie  :   
Opylování: opylovaná hmyzem. 
Šíření semen: šířené savci, ptáky, větrem.  

Jedlé: Z lipových květů
lze připravit čaj, který

uleví ztuhlým svalům a
pomůže vám v noci lépe
usnout.  Květy a listeny

sbírejte v době, kdy jsou
v plném květu (červen -

červenec), a sušte je
několik týdnů.  Pár květů
přidejte do šálku horké

vody. 

Nejedná se o
toxickou nebo

jedovatou
rostlinu!

Ořezaný strom

Plod

Prvky plodu

Po seříznutí v dolní části 
vyrůstá mnoho rovných 
stonků

Podzimní listy

Pupeny

Užitečné ID tipy
Podívejte se na umístění, barvu a 
rozložení listových chloupků na spodní 
straně listů.  
Pokud se na listu nachází plod, 
rozhodněte o jeho tvaru a o tom, zda 
má či nemá na povrchu výrazné 
žebrování a zda je či není chlupatý.  
Jsou na listech hálky a medovice? 
Směřují květy vzhůru, nebo visí dolů? 
Kde strom roste?  

Plod

Blizna

Po oplodnění se zvětší v 
kulovitý plod. 
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SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Rozší ení v Evrop  a U.K.ř ě

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy č
jsou:
Obecně se s ní zaměňují pouze jiné lÍpy se srdčitými listy.  
Lípa malolistá (Tilia x europaea) má na spodní straně listu bílé chomáčky
chlupů ve spojích mezi žilkami.  Květy visí dolů a kmeny mají často velké 
šišky.  Pozor na její velmi lesklé listy způsobené napadením mšicemi.  
Lípa stříbrná (Tilia tomentosa) má hustě porostlé světle šedé chloupky 
na spodní straně listů, které jí dodávají stříbrný vzhled, když se podíváte 

Na co se zam itěř
L  isty  :   Ozubený srdčitý list je velmi charakteristický 
pro 
všechnz druhy lip (Tilia spp.).   

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

V létě jsou všechny lípy obvykle z dálky vidět 
podle svěže zelenožlutých květenství, která 
kontrastují s tmavšími silně srdčitými (srdčitými) 
zelenými listy. 
Červen-červenec  :    Sbírejte čerstvé květy, které 
pak usušíte na slunci a připravíte si z nich 
relaxační bylinné čaje, které vám pomohou v 
noci usnout.  Posaďte se pod lipový strom a 
nechte se bavit bzučícím hmyzím orchestrem.

Stonek a kmen
U mladých stromů si všímejte hladké šedé kůry s
rozvíjejícími se hnědými prasklinami, které se s 
přibývajícím věkem začínají pomalu rozpukávat 
nahoru a dolů po kmeni.  Starší stromy jsou více 
popraskané a tmavěji šedé nebo hnědé.  
Čerstvé mladé výhony budou zelené, ale s 
letním, podzimním a zimním stárnutím budou 
na spodní straně olivově hnědé a na horní 
straně mahagonově červené.   

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do čeledi lipovitých (Tiliaceae), i když byl nedávno molekulárně přeřazen do čeledi Malvaceae.  
Všichni členové mají dlouze řapíkaté, jednoduché srdčité listy a úbory vonných aktinomorfních květů, z 
nichž každý má společnou stopku, která má srostlý, podlouhlý, papírovitě vypadající list zvaný brakteol.  Je
to opadavý strom, který přirozeně dosahuje výšky až 38 m.  Pokud byl strom ořezán, rychle obrůstá a z 
jeho báze vyrůstají nové rovné kmeny, které dosahují až 15 m v průměru.  

  

Fakta: DALŠÍ NÁZVY
Známá také pod názvy
lípa srd itá,lípač

velkokv tá, lipe ka.ě č

 

Květy: Začátek června - červenec.
Struktura květu:  Květy jsou složeny z 5 až 10 
žlutozelených květů a lat, které vyčnívají skrz listy 
nahoru a jsou vidět z dálky. 

Plody:  Srpen - září.
Kulovitý (kulovitý) tvar, někdy se slabým žebrováním 
na povrchu, obvykle bez chloupků. 

Listy: Matně zelený srdčitý, jemně zubatý okraj s 
dlouze zašpičatělou špičkou, která zvýrazňuje srdčitý 
charakter listu. Na spodní straně listu je vidět, že 
první řada listových žilek je celá dlanitá. V paždí 
hlavních žilek uvidíte chomáčky buffově zbarvených 
chloupků, které s letním věkem nabývají 
oranžovočervené barvy.

Stanoviště: Původní dřevina teplejších nižších svahů, 
nížin, zejména na vápencích.   V lesích v Evropě se 
vyskytuje již více než 10 000 let.  Je odolná vůči 
zastínění a suchu.  

Pupen: Délka pupenů: méně než 4 mm. Všímejte si 
barvy mladých větviček, výhonů a pupenů, které jsou
nahoře hnědočervené a dole olivové. 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem. Plody

konzumované mšicemi lipovými
(Eucallipetrus tiliae), které se ivíž

cukry a aminokyselinami získanými
z ilek list .  V ely medonosnéž ů č

sbírají medovici, kterou produkují
mšice.
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- Related to the female parts of the flower. A stalk like
feature that connects the stigma and ovary, allowing a

pollen grain to travel downwards into the ovary at its base. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí lípy.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší:  Nejstarší lipový strom je v České 
republice - 820 let (+/- 300 let).  Nejvyšší strom je ve Velké 
Británii (40,5 m), zatímco v Rakousku je lípa s největším 
obvodem 12,81 m. 

Celosvětové rozšíření  – Lípa malolistá je vázána na staré lesy.  
Vyskytuje se v celé Evropě, její jádrová oblast se nachází ve 
střední a východní Evropě.  
https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047.

Co se skrývá v názvu! - Její obecný název lípa vznikl ze středověkého názvu lípa, zatímco její latinský název cordata 
naznačuje, že její listy mají tvar srdce. 

Ve Velké Británii a v celé Evropě se spíše setkáte s
lípou obecnou (Tilia x europaea) a původní lípou velkolistou

(Tilia platyphyllos), které byly vysazeny v parcích a městských
ulicích.

Jejich výskyt v lese naznačuje, že by mohly být
součástí prastaré lesní sítě spojené s prehistorickými dobami.  

Ve Spojeném království si dejte pozor na názvy míst s
předponou "Lynd" nebo "Lin", které naznačují souvislost s

přítomností lip ze starých divokých lesů z prehistorických dob,
které zde již nemusejí přežívat.

  

Botanický glosář (část 1)

Mšice - malý brouk, který se živí sáním rostlinné šťávy.
Listnaté stromy - stromy, které v zimě ztrácejí listy.
Medovice - Lepkavý a sladký zbytek vylučovaný mšicemi na 
stonku a listech rostlin.
Stopka - Stonek květu jedné rostliny.
Listen -Listovitý útvar (obvykle zelený) bezprostředně pod 
květem v místě, kde se spojuje se stonkem rostliny.
Tyčinka -Samčí část květu, která se skládá z vlákna a prašníku. 
Čnělka - souvisí se samičí částí květu. Je to prvek podobný 
stopce, který spojuje tyčinku a vaječník.

Přibližte si lípu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé".   

Botanický glosář (část 2) 

Blizna - část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Vaječník -Srostlé pouzdro. Po oplodnění se 
z vaječníku vyvine plod a z vajíček se 
vyvinou semena.
Okvětní lístky - Vnější ze dvou okvětních 
plátků (vnitřní jsou okvětní lístky), které 
obklopují rozmnožovací části květu.  
Obvykle mají zelenou barvu.
Bracteola - drobný list, který se nachází na 
bázi stonku jednotlivého květu v rámci 
shluku mnoha dalších.
Listová hálka- Otok rostliny způsobený 
parazity.

https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047
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