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Jehličnaté stromy jsou starší než stromy listnaté. 
Neopadávají a tak jsou celý rok zelené. Místo 
listů mají jehličí a jejich plodem jsou šišky, v nichž 
jsou uložena semena. Dřevo z jehličnatých 
stromů slouží jako stavební materiál a topivo. 
Většinou je najdeme v lesích, ale i v parcích a 
zahradách, kde je lidé vysazují. Les je domovem 
i spousty živočichů, zajišťuje nám kyslík a 
zachycuje látky, které znečišťují životní prostředí. 
Do lesa chodíme nejenom sbírat houby a lesní 
plody, ale i načerpat pohodu a klid. 

 



Má hluboký kořen. Jehličí je 

delší, ve svazečcích po dvou 
jehlicích. Šišky jsou menší a 

vejcovité. Dřevo je lehké a 

měkké, využívá se ve 

stavebnictví. 



 

 

Má mělký kořen, je poměrně 

velký s pravidelnou korunou. 

Šišky jsou dlouhé a po opylení 

visí dolů. Jehličí je krátké. 

Dřevo se využívá v papírenství,              

k výrobě nábytku,                      

ve stavitelství.V domácnostech 

je oblíbený jako vánoční 

stromek. Jeho větvičky s jehličím 

se používají na dekorace. 



Jedle se u nás vyskytuje 
poměrně vzácně. Je to 

mohutný strom, válcovitého 

tvaru ve špici mírně zploštělý. 

Šišky jsou oválné a 
vzpřímené. Jehličí je dlouhé 

a zploštělé. Dřevo se pro 

svoji pevnost používá hlavně 

ve stavebnictví . 



Modřín je poměrně vysoký 
strom s nepravidelně 

rostoucími větvemi. Jako jediný 

z našich jehličnatých stromů  

na zimu opadá. Jehličí má 
světle zelené rostoucí ve 

svazcích. Šišky jsou malého 

vejčitého tvaru. Dřevo se 

používá k výrobě nábytku a 
obkladů.  



Obrázek: Jehličnan: Obrázek:  Jehličnan: 
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1. Jaké druhy stromů znáš? 

2. Znáš aspoň jednoho zástupce z každé 

skupiny?(ovocný strom, listnatý strom, jehličnatý 

strom) 

3. Čím se tyto skupiny odlišují? 

4. Co víš o jehličnatých stromech? 

5. Které stromy patří do této skupiny? 

6. Vyber si jeden jehličnatý strom. Co něm 

víš? 

 

 



 

Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-06]. Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW: 
 

 borovice: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Borovice_lesn%C3%AD_u_Pecky.jpg> 

 šišky borovice: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg?uselang=cs> 

 kůra borovice: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PinusSylvestrisBole.jpg> 

 smrk: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies.JPG?uselang=cs> 

 kůra smrku: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_bark.jpg?uselang=cs> 

 šiška smrku: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norway_Spruce_cone.jpg?uselang=cs> 

 jedle: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abies_alba_Slovakia.jpg> 

 větev jedle: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abies_alba_01.jpg> 

 šiška jedle: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Abies_alba0.jpg> 

 modřín opadavý: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_p.jpg?uselang=cs> 

 šišky modřínu: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg?uselang=cs> 

 šiška jedle: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abies_balsamea_drawing.png> 
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