
Borovice lesní (Pinus sylvestris) 

 

Charakteristika dřeviny: je 

stálezelený, jehličnatý strom. 

Dorůstá do výšky 30 - 40 m. 

Koruna je v mládí kuželovitá, větve 

vyrůstají vodorovně v pravidelných 

přeslenech. Silnější větve bývají 

často pokroucené, obvykle jsou 

krátké. Ve starším věku spodní 

větve odumírají a koruna je vysoko 

nasazená, někdy deštníkovitě 

zploštěná. Kmen je přímý nebo 

prohnutý. Používá se pro ni také 

český název sosna. 

Rozšíření: jedná se o naši původní 

domácí dřevinu. Přirozeně rozšířena 

je také ve většině Evropy a severní 

části Asie. 

Ekologie: světlomilná pionýrská dřevina, 

nenáročná na půdu. Dobře snáší sucho, vlhko, 

mráz, i teplotní výkyvy. Vyskytuje se v lesích, i 

lesostepích, v různých nadmořských výškách. 

Bývá též vysazována jako součást komunální 

zeleně. 

 



Kůra borovice lesné je hladká, 

žlutohnědá, později šedohnědá. V 

horní části kmene je oranžová, 

kožovitá, odlupuje se v tenkých 

šupinách. Ve spodní části kmene se 

vytváří šedohnědá až načernalá 

borka, která je hluboko rozpraskaná 

a vytváří obdélníkové destičky. 

Dřevo: má výrazné letokruhy, 

červenohnědé nebo narůžovělé jádro 

a žlutou běl. Je velmi pryskyřičné, 

aromatické, místy jsou v něm 

viditelny prostory vyplněné 

pryskyřicí. Je měkké, lehké, pružné, 

méně houževnaté než smrkové 

dřevo. Hůře se štípe. Vysoký obsah 

pryskyřice mu dává dobrou 

trvanlivost ve vodě i na vzduchu. V 

případě zapaření může mít 

namodralé zbarvení způsobené 

houbami. 

 



Výhonky borovice lesné jsou poměrně 

silné, zpočátku zelené až zelenožluté, 

hladké, lysé, mírně lesklé, později 

šedozelené. 

Pupeny: jsou prodlouženě vejčité, hrotité, 

vysoké do 1 cm, bez pryskyřice nebo jen 

málo pryskyřičné (na rozdíl od velmi 

pryskyřičných pupenů borovice kleče). 

Jehlice: rostou ve svazcích po 2 na 

brachyblastech. Na koncích výhonků jsou 

nakupeny. Bývají krátce špičaté, ostré, tuhé, 

dlouhé 3 - 8 cm, jen mírně zploštělé (v průřezu 

jsou půlkruhovité), někdy mírně stočené, s 

jemnými šedozelenými pásy. Jehlice sosny jsou 

pichlavější než jehlice kleče. Jsou šedozelené, 

žlutozelené nebo modravě zelené. Jehlice na 

mladých stromech bývají o něco delší než na 

starých jedincích. Šupiny na bázi jehlic jsou bledé, 

později načernalé. Jehlice vytrvají na stromě 3 - 6 

let. 

Květy: jsou různopohlavné. Samčí šištičky 

vyrůstají nakupené u báze letošních dlouhých 

výhonků. Jsou žluté, válcovité, dlouhé do 0,8 cm. 

Samičí šištičky jsou tmavě červené až fialové, 

velké asi 0,5 cm. Vyrůstají vzpřímeně na krátké 

stopce, jednotlivě, zřídka po 2 - 4 na koncích 

letošních výhonků před koncovým pupenem. 

Borovice lesní je jednodomá dřevina. Kvete v 

květnu až červnu. 

 



 

Plod: je šiška na krátké stopce, vejčitého až kuželovitého tvaru, velká do 7 cm, světle hnědé 

nebo šedohnědé barvy. Uvnitř je tmavá. Kosočtvercový štítek se světle hnědým pupkem je 

většinou bez výrazného hrotu. Semena dozrávají na podzim 2. roku po kvetení. Šiška se otvírá 

na jaře 3. roku po kvetení a odpadá vcelku. 

Semeno: je podlouhle vejčité, světlé, hnědé, černé nebo mramorované. Je klešťovitě 

obklopené podlouhlým lesklým blanitým křidélkem, dlouhým do 2 cm. 


