
Smrk ztepilý (Picea abies) 

 

Charakteristika dřeviny: jedná se o 

stálezelený, jehličnatý strom. Dosahuje 

výšky 30 – 50 m. Má přímý kmen, 

kuželovitou korunu se špičatým 

vrcholem (na rozdíl od zaobleného 

vrcholu jedle bílé). Ve spodní části 

kmene se někdy tvoří výrazné kořenové 

náběhy. Větve rostou v přeslenech a 

odklání se od kmene v ostrém nebo 

tupém úhlu, často jsou převislé. Stromy, 

které stojí na volném prostranství, bývají 

obvyklé zavětvené až k zemi. Naopak 

smrk v zápoji lesního porostu má vysoko 

nasazenou korunu a většinu kmene bez 

větví. Používá se pro něj také vědecký 

název Picea excelsa. 

Rozšíření: původem je ve vyšších 

polohách Evropy, i když je rozšířen téměř 

na celé severní polokouli. Přirozeně roste 

v polohách od 600 do 2000 m n. m. 

Uměle byl rozšířen z hospodářských 

důvodů i do nižších poloh. 

 

 

 

Ekologie: je to polo stinná dřevina, vyžaduje dostatek 

vláhy a chladnější podnebí. Není náročný na živiny v 

půdě. Dobře se mu daří v hlubokých, vlhčejších, sypkých, 

humózních a hlinitých půdách. Je odolný vůči mrazu a 

citlivý na vysoké teploty, suchý vzduch a na exhaláty. 

Kůra: je červenohnědá nebo šedá, poměrně hladká, jemně 

šupinatá, málo loupavá. Borka se ze starších stromů 

odlupuje v okrouhlých destičkách. 

 



Dřevo smrku ztepilého je žlutobílé až nažloutlé, bez barevně 

odlišného jádra. Má výrazné letokruhy, hranice ročních kruhů 

jsou poměrně úzké. Letní dřevo prochází pozvolna do širokého 

jarního. Pryskyřičné kanálky jsou viditelné pouhým okem, 

především na podélném řezu opracovaného dřeva. Čerstvé 

smrkové dříví voní pryskyřicí.  Dřeňové paprsky nejsou 

viditelny pouhým okem. Dřeň je úzká do 0,5 cm. Dřevo je 

měkké, lehké, pružné, dobře štípatelné, všestranně technicky 

použitelné. 

 

 

 

 

 

Výhonky: jsou holé nebo mírně chlupaté, žlutohnědé, 

červenohnědé nebo hnědé. Po opadu jehlic jsou výhonky 

drsné, hrbolaté. 

Pupeny: jsou vejčité až kuželovité, hrotité, žlutohnědé až 

červenohnědé, na povrchu bez pryskyřice.  

 

 

 

 



Jehlice smrku ztepilého jsou dlouhé do 2,5 

cm, velmi tuhé, zašpičatělé, pichlavé, tmavě 

zelené. Na průřezu jsou čtyřhranné 

(kosočtvercové). Obvykle směrují k vrcholu 

větvičky, zřídka odstávají kolmo od 

výhonku. Rostou na větvičce jednotlivě (na 

rozdíl od borovic a modřínů). V osvětlených 

částech koruny obrůstají větvičky jehličím 

hustě ze všech stran. Na zastíněných 

větvičkách jsou seřazeny hřebenovitě 

naplocho. Po jejich opadání zůstávají na 

výhonku drsné hrbolky. Jehlice vytrvají na 

stromě 5 – 9 let (na rozdíl od modřínu, 

který opadává každý rok). 

Květy: jsou různopohlavné. Samčí šištičky 

jsou červené, později žluté. Jsou široce 

vejčité, dlouhé do 3 cm. Rozmístěny jsou 

po celé koruně stromu. Samičí šištičky jsou 

podlouhlé, zpočátku vzpřímené, po opylení 

zůstávají viset. Jsou načervenalé, později 

zelené. Bývají dlouhé do 5 cm. Vyrůstají na 

koncích větví ve vrchní části koruny. Smrk 

ztepilý je jednodomá dřevina. Kvete v  

 

 

 

 

 

 

 



Plod smrku ztepilého je 

válcovitá převislá 

nerozpadavá šiška, dlouhá do 

15 cm. Zpočátku je červeno-

fialová, nebo zelená. Po 

dozrání je hnědá. Semenné 

šupiny jsou kožovité, 

přiléhavé, můžou mít různý 

tvar. Podpůrné šupiny 

nevyčnívají. Dozrává v září 

až říjnu. Opadává ze stromu 

v celku.         

Semeno: je vejčité, velké do 0,5 cm, tmavě hnědé, 

matné, lehce se odděluje od křidélka, na kterém leží v 

lžičkovité prohloubenině. Křidélko je blanité, hnědé, 

podlouhlé.  

 


