
Modřín opadavý (Larix decidua) 

 

Charakteristika dřeviny: 

jedná se o jehličnatý, 

opadavý strom. Dorůstá do 

výšky 50 m. Má přímý 

kmen (někdy je u báze 

šavlovitě zakřivený), štíhlou 

kuželovitou, poměrně 

řídkou korunu. Ve starším 

věku je koruna širší a 

vrcholec tupě zakončený. 

Větve jsou uspořádané 

spirálovitě, vodorovně se 

odklání od kmene, na 

koncích jsou někdy 

vystoupavé nahoru. 

 

Rozšíření: přirozeně je rozšířen především v 

pohořích střední Evropy, jako jsou Alpy a 

Karpaty. Vysazuje se však i v lesích a komunální 

zeleni. 

Ekologie: dokáže růst od nížin až do 

vysokohorských poloh, i nad horní hranicí lesa. 

Je to průkopnická, světlomilná dřevina, 

nenáročná na živiny v půdě, vyžaduje však volné 

proudění vzduchu, čerstvě vlhkou, vzdušnou, 

propustnou půdu. Zakořeňuje hluboko. Dobře 

snáší mráz, je citlivý na exhaláty. 

 



Kůra: modřínu opadavého je zpočátku hladká, 

žlutohnědá až šedohnědá nebo zelenohnědá, 

později spíše červenohnědá, šupinatá. Poměrně 

rychle se tvoří hluboce obdélníkovitě rozbrázděná 

borka, která je v lomu nafialovělá. 

Dřevo: má barevně 

odlišené jádro, běl může 

být úzká nažloutlá, jádro 

červenohnědé až sytě 

červené. Jindy je běl širší 

a jádro světlejší. 

Letokruhy bývají zřetelně 

ohraničené tmavším 

letním dřevem. Ve 

světlejším jarním dřevě 

jsou roztroušené 

pryskyřičné kanálky. 

 

 

 



Výhonky: makroblasty mají 

nažloutlou kůru, jsou visící, tenké, 

lysé. Brachyblasty mají výrazně 

vrásčitý povrch a vyrůstají na 

dvouletých výhoncích. Z brachyblastů 

pak vyrůstají svazečky jehlic. 

Pupeny: jsou téměř kulovité, drobné 

(do 2 mm), světle hnědé, lesklé. 

Jehlice: jsou měkké, tupé nebo mírně 

zašpičatělé, nepichlavé, trochu ploché, 

dlouhé 2 – 3 cm. Jsou světle zelené 

(forma viridis) nebo modravě zelené 

(forma glauca). Na podzim jsou 

zlatožluté, před zimou opadávají. Ze 

spodní strany mají 2 světlejší podélné 

pásky průduchů. Na jednoletých 

výhoncích vyrůstají jednotlivě, 

spirálovitě kolem větvičky. Na starších 

výhoncích vyrůstají ve svazečcích po 

20 – 60 ze zkrácených výhonků 

(brachyblastů).  

 

 



Květy: modřínu opadavého jsou 

různopohlavné, květenství vyrůstají na 

zkrácených výhoncích. Samčí šištičky jsou 

žluté, u báze jsou obklopeny šupinami, velké 

jsou 0,5 – 1 cm, bývají nakupené na spodní 

straně větvičky a směrují dolů. Samičí 

šištičky jsou vzpřímené, kulovité nebo 

kuželovitě vejčité, žlutozelené až červené, v 

době dozrávání hnědé, velké 1 – 3 cm. 

Podpůrné šupiny jsou zpočátku větší než 

semenné. Po opylení se semenné šupiny 

rychle zvětšují a přerůstají podpůrné šupiny. 

Modřín opadavý je jednodomá dřevina. 

Kvete v březnu až dubnu, před rašením 

jehlic nebo zároveň s ním.   

 

 

Plod: je široce vejčitá, světle hnědá šiška, velká 1 - 4 cm. 

Semenné šupiny jsou přímé, okrouhlé, volně se překrývají, 

jsou mírně zvlněné, s viditelnou jemnou čárkovitou 

kresbou, na okraji nejsou podvinuté. Šiška dozrává v září 

až říjnu.  Po uvolnění semen zůstává na stromě  i několik 

let. 

 

 

 

 

 

 



Semeno: modřínu opadavého je 

trojhranné, vejčité, dlouhé do 4 mm, 

světle hnědožluté, lesklé, s přirostlým 

křidélkem, dlouhým asi 1 cm. 

 

 

 


