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1. Úvod 

 
 

  Túto príručku v PDF formáte som vytvoril, ako pomôcku pre poznávanie a určovanie 

drevín. Obsahuje viac než 650 farebných fotografií a ilustrácií a texty s popisom 70 druhov 

domácich a cudzokrajných ihličnatých drevín severného mierneho pásma.  Jednotlivé dreviny 

sú v atlase usporiadané do skupín podľa hlavných poznávacích znakov. V českom jazyku 

vyšla táto príručka v roku 2019 pod názvom Atlas dřevin 3 – Jehličnany. Staršie slovenské 

vydanie z roku 2016 nieslo názov "Kľúč na určovanie ihličnanov". V budúcnosti by som 

chcel túto príručku ešte dopĺňať a rozširovať. V roku 2022 som vydal aj slovenské vydanie 

elektronických príručiek: „Atlas drevín 1 – Listnaté stromy“ a „Atlas drevín 2 – Listnaté kry“, 

ktoré sú v predaji.  

           Táto pomôcka má slúžiť pre zamestnancov miest a obcí, ktorí sa zaoberajú ochranou 

drevín a starajú sa o verejnú zeleň, pre zamestnancov orgánov a organizácií ochrany prírody, 

pre záhradníkov, lesníkov, krajinárov, pre učiteľov škôl, aj pre tých, ktorí sa zaoberajú 

environmentálnou výchovou. Verím, že si ju obľúbia tiež všetci milovníci prírody. Čím dlhšie 

sa zaoberám poznávaním a ochranou prírody, tým viac rastie môj obdiv, ako Pán Boh - Otec 

nášho Pána Ježiša Krista všetko nádherne a rozmanito stvoril a ako všetko múdro riadi 

a udržuje svojou mocou.  

  Vaše podnety, návrhy a pripomienky mi môžete napísať e-mailom (na adresu: 

miroslavduris@zoznam.sk alebo na tvs.md@post.sk). Dúfam, že Vám táto elektronická 

príručka bude užitočná.  

   

            

        Ing. Miroslav Ďuriš 
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3. Listy sú len ihlicovité 

3.1. Ihlice rastú jednotlivo 

3.1.1. Ihlice sú na konci zahrotené a pichľavé 

 

 

3.  Listy sú len ihlicovité 

3.1. Ihlice rastú jednotlivo 

3.1.1. Ihlice sú na konci zahrotené a pichľavé 

 Plod je oválna visiaca šuška, opadáva v celku 

 Smrek obyčajný (Picea abies) 
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Smrek obyčajný (Picea abies) 

 

Charakteristika dreviny: jedná sa o 

vždyzelený, ihličnatý strom. Dosahuje výšku 

30 – 50 m. Má priamy kmeň, kužeľovitú 

korunu so špicatým vrcholom (na rozdiel od 

zaobleného vrcholu jede bielej). V spodnej 

časti kmeňa sa niekedy tvoria výrazné 

koreňové nábehy. Vetvy rastú v praslenoch a 

odkláňajú sa od kmeňa v ostrom alebo tupom 

uhle, často sú previsnuté. Stromy, ktoré stoja na 

voľnom priestranstve, bývajú obvykle 

zavetvené až po zem. Naopak smrek v zápoji 

lesného porastu má vysoko nasadenú korunu a 

väčšinu kmeňa má bez vetiev. Používa sa pre 

neho tiež vedecký názov Picea excelsa. 

Rozšírenie: pôvodný je vo vyšších polohách 

Európy, aj keď je rozšírený takmer na celej 

severnej pologuli. Prirodzene rastie v polohách 

od 600 do 2000 m n. m. Umelo bol rozšírený  

z hospodárskych dôvodov aj do nižších polôh. 

 

 

 

 

Ekológia: je to polotienna drevina, vyžaduje dostatok vlahy a 

chladnejšie podnebie. Nie je náročný na živiny v pôde. Dobre 

sa mu darí v hlbokých, vlhkejších, sypkých, humóznych a 

hlinitých pôdach. Je odolný voči mrazu a citlivý na vysoké 

teploty, suchý vzduch a na exhaláty. 

Kôra: je červenohnedá alebo šedá, pomerne hladká, jemne 

šupinatá, málo lúpavá. Borka sa zo starších stromov odlupuje 

v okrúhlych doštičkách. 
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Drevo smreka obyčajného je žltobiele až žltkasté, bez farebne 

odlíšeného jadra. Má výrazné letokruhy, hranice ročných kruhov sú 

pomerne úzke. Letné drevo prechádza povoľne do širokého jarného 

dreva. Živičné kanáliky sú viditeľné voľným okom, predovšetkým na 

pozdĺžnom reze opracovaného dreva. Čerstvé smrekové drevo vonia 

živicou.  Stržňové lúče nie sú viditeľné voľným okom. Stržeň je úzky 

do 0,5 cm. Drevo je mäkké, ľahké, pružné, dobre štiepateľné, 

všestranne technicky použiteľné. 

 

 

 

 

 

 

Výhonky: sú holé alebo mierne chlpaté, žltohnedé, 

červenohnedé alebo hnedé. Po opade ihlíc sú výhonky drsné, 

hrboľaté. 

Púčiky: sú vajcovité až kužeľovité, hrotité, žltohnedé až 

červenohnedé, na povrchu bez živice.  
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Ihlice smreka obyčajného sú dlhé do 2,5 cm, veľmi 

tuhé, zahrotené, pichľavé, tmavo zelené. Na 

priereze sú štvorhranné (kosoštvorcové). Obvykle 

smerujú k vrcholu vetvičky, zriedkavo odstávajú 

kolmo od výhonku. Rastú na vetvičke jednotlivo 

(na rozdiel od borovíc a smrekovcov).  

V osvetlených častiach koruny obrastajú vetvičky 

ihličím husto zo všetkých strán. Na zatienených 

vetvičkách sú zoradené hrebeňovito naplocho. Po 

ich opadnutí zostávajú na výhonku drsné 

hrbolčeky. Ihlice vytrvajú na strome 5 – 9 rokov 

(na rozdiel od smrekovca, ktorý opadáva každý 

rok). 

Kvety: sú rôznopohlavné. Samčie šištičky sú 

červené, neskôr žlté. Sú široko vajcovité, dlhé do 3 

cm. Rozmiestnené sú po celej korune stromu. 

Samičie šištičky sú podlhovasté, spočiatku 

vzpriamené, po opelení zostávajú visieť. Sú 

červenkasté, neskôr zelené. Bývajú dlhé do 5 cm. 

Vyrastajú na koncoch vetiev vo vrchnej časti 

koruny. Smrek obyčajný je jednodomá drevina. 

Kvitne v apríli až máji. 
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Plod smreka obyčajného je valcovitá 

visiaca nerozpadavá šuška, dlhá do 15 

cm. Spočiatku je červeno-fialová, 

alebo zelená. Po dozretí je hnedá. 

Semenné šupiny sú kožovité, 

priliehavé, môžu mať rôzny tvar. 

Podporné šupiny nevyčnievajú. 

Dozrieva v septembri až októbri. 

Opadáva zo stromu vcelku.         

Semeno: je vajcovité, veľké do 0,5 

cm, tmavo hnedé, matné, ľahko sa 

oddeľuje od krídelka, na ktorom leží  

v lyžičkovitej prehĺbenine. Krídelko 

je blanité, hnedé, podlhovasté.  
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Smrek pichľavý (Picea pungens) 

 

Charakteristika dreviny: jedná sa o 

vždyzelený, ihličnatý strom s priamym 

kmeňom a hustou, úzko kužeľovitou korunou. 

Dorastá obvykle do výšky 30 – 40 m. Vetvy mu 

rastú vodorovne v praslenoch. Spodné vetvy sú 

previsnuté nadol. 

Rozšírenie: pochádza z juhozápadnej časti 

Severnej Ameriky, zo Skalistých hôr. V Európe 

sa pestuje od 19. storočia v parkoch, záhradách, 

komunálnej zeleni, miestami aj v lesoch. 

Ekológia: v domovine rastie v horách od 1800 

do 3300 m n. m., na skalnatých svahoch, aj 

okolo vodných tokov. Dobre znáša studené 

zimy, horúčavy aj suchá letá. Je nenáročný na 

pôdu, zakoreňuje plytko, znáša sucho, mráz, 

mestské prostredie, aj exhaláty. U nás ho 

poškodzujú vošky. 

Kôra: je žltkastá až svetlo hnedá, neskôr 

šedohnedá, drsná, hrubá, rozbrázdená. Borka je 

šupinatá, hnedo-purpurová alebo hnedošedá. 

Mladé vetvy sú žltohnedé alebo takmer biele 

bez chĺpkov. 
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Výhonky: jednoročné výhonky 

smreka pichľavého sú pomerne 

hrubé, pevné holé. Spočiatku sú 

zelenkavé, potom žltohnedé až 

hrdzavo hnedé, neskôr 

šedohnedé. 

Púčiky: sú široko kužeľovité, 

dlhé do 6 mm, žltohnedé, bez 

živice. Majú početné úzko 

kopijovité odstávajúce šupiny. 

 

Ihlice: obrastajú celý výhonok zo všetkých strán. Na vrchnej 

strane vetvičky sú nakopené alebo zahnuté ku koncu vetvičky. 

Sú dlhé 2 – 3 cm, v priereze štvorhranné, tuhé, zahrotené, 

pichľavé. Môžu byť tmavo zelené, modrozelené alebo 

šedozelené. Ihlice prisadajú na hnedé, malé, stopkovito predĺžené 

listové vankúšiky. Na strome vytrvajú ihlice 5 – 8 rokov. Po 

opade ihlíc zostane vetvička drsná, hrboľatá. 

Kvety: sú rôznopohlavné. Samčie šištičky sú 

pretiahnuto vajcovité, červenkasté, neskôr žltkasté až 

žlto-fialové, dlhé do 2 cm. Vyrastajú z púčikov v 

pazuchách ihlíc. Samičie šištice sú široko vajcovité, 

dlhé do 5 cm. Sú červené až ružovo-zelené, vyrastajú  

z púčikov na koncoch výhonkov. Spočiatku sú 

vzpriamené, neskôr sa otočia a zostanú visieť. Smrek 

pichľavý je jednodomá drevina. Kvitne v apríli až máji.  
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Plod: je valcovitá, mierne zahnutá 

šuška, dlhá do 12 cm. Spočiatku je              

hnedo-purpurová, v čase 

dozrievania je svetlo hnedá až 

šedohnedá, živičnatá. V dobe 

zrelosti je visiaca. Semenné šupiny 

sú voľné, veľmi tenké, pretiahnuto 

kosoštvorcové, poprehýbané, na 

okraji nepravidelne zúbkaté. 

Podporné šupiny neprečnievajú von. 

Šušky dozrievajú v septembri až 

októbri, zostávajú na vetvách do 

jesene nasledujúceho roku. 

 

Semeno: je vajcovité, hnedé, veľké do 4 mm,  

s podlhovastým blanitým krídelkom dlhým asi  

1 cm. 
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Smrek červený (Picea rubens) 

 

Charakteristika dreviny: jedná sa 

o vždyzelený, ihličnatý strom.  

V domovine dosahuje výšku do 40 

m. Má štíhlu kužeľovitú korunu, 

vetvy rastú v pravidelných 

praslenoch, odstávajú od kmeňa 

takmer kolmo. Podobá sa smreku 

obyčajnému, líši sa však plodmi, 

ktoré sú omnoho menšie a viac 

oblé. Odlišné je aj drevo, ktoré má 

červenkastý nádych. 

Rozšírenie: pochádza zo 

severovýchodnej časti Severnej 

Ameriky. 

Ekológia: v mladosti dobre znáša 

zatienenie. Rastie pomaly až stredne 

rýchlo. Darí sa mu na priepustných 

piesočnatých, mierne kyslých 

pôdach, v chladnej vlhkej klíme,  

v nadmorských výškach do 1500 m. 

Je to dlhoveká drevina. 

Kôra: je pomerne tenká, na 

povrchu šedohnedá, na vnútornej 

strane červenohnedá, jemne 

šupinatá. 

 

 

Drevo: je ľahké, mäkké, bez jadra, má úzke letokruhy a 

jemne červený nádych. 
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Výhonky smreka červeného sú priame, 

červenohnedé, po opadaní ihličia sú drsné. 

Púčiky: sú vajcovité, púčikové šupiny sú 

červenohnedé. 

Ihlice: rastú jednotlivo, sú ostro zahrotené, 

žltozelené až zelené, dlhé do 1,5 cm. Obrastajú 

výhonok zo všetkých strán. 

Kvety: sú rôznopohlavné. Samčie a samičie 

kvety vyrastajú v oddelených súkvetiach (na 

rôznych vetvách, v pazuchách minuloročných 

výhonkov) na tom istom jedincovi. Samčie 

kvety sú červené, samičie sú zeleno-fialové, 

vzpriamené, neskôr po opelení sa otočia a visia 

smerom nadol. Smrek červený je jednodomá 

drevina. Kvitne v máji. 
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Plod smreku červeného je vajcovitá 

šuška červenohnedej farby, dlhá do 

5 cm. Semenné šupiny sú zaoblené, 

príp. na okrajoch jemne zúbkaté.  

Šuška je pomerne ťažká, visí na 

krátkej stopke na spodnej strane 

vetiev. Dozrieva v septembri až 

októbri. Opadáva zo stromu celá. 

 

Semeno: je drobné, vajcovité,  

s blanitým krídelkom. 
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Smrek čínsky (Picea asperata) 

 

Charakteristika dreviny: jedná sa o 

vždyzelený, ihličnatý strom stredného 

vzrastu. Dosahuje výšku 20 m. Máva 

kužeľovitú korunu. Vetvy rastú  

v praslenoch. Celkovým vzhľadom sa 

podobá smreku pichľavému. Od smreku 

obyčajného sa líši kôrou s tenkými 

papierovými šupinami, hrubšími 

výhonkami a viac živičnatou šuškou. 

Rozšírenie: pochádza zo západnej Číny. 

V Európe je občas vysádzaný v parkoch 

a arborétach. 

Ekológia: v domovine rastie v horských 

oblastiach, v nadmorských výškach od 

1500 do 3800 m, v podmienkach  

s chladnou zimou a suchým letom na 

podzolových lesných pôdach. Pomerne 

dobre znáša mráz. 

 

 

Kôra: je červenohnedá až šedohnedá, 

vytvára šupinatú borku. Šupiny sú 

papierovo tenké. 
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Výhonky: mladé výhonky smreku 

čínskeho sú žltohnedé, neskôr 

červenohnedé, pomerne silné, málo 

ohybné. 

Púčiky: sú vajcovité, mierne 

zahrotené, púčikové šupiny sú 

žltohnedé až červenohnedé. 

 

Ihlice: sú pomerne krátke (1 – 2 cm), zahrotené, na báze zúžené, pomerne tuhé, len málo 

pichľavé. Obrastajú vetvičky husto z 3 alebo 4 strán. Sú zelené alebo šedo-modro-zelené. 

 

Kvety: sú rôznopohlavné. 

Samčie šištičky sú podlhovasto 

valcovité, žltohnedé až hrdzavo 

hnedé, dlhé do 3 cm. Sú visiace, 

vyrastajú na koncoch 

tohtoročných vetvičiek. Samičie 

šušky sú visiace, vajcovité, pred 

dozretím sú zelené, dozrievajú  

v septembri až októbri.  Smrek 

čínsky je jednodomá drevina. 

Kvitne v máji. 

 

 

 

Semeno: je vajcovité, s podlhovastým blanitým krídelkom. 
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Plod: smreku čínskeho je visiaca, podlhovasto valcovitá, mierne zahrotená šuška, dlhá asi 10 

cm. Pred dozretím je zelená, po dozretí červenohnedá, živičnatá. Plodové šupiny sú kožovité, 

celistvookrajové, priliehavé, zaoblené. 
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3.  Listy sú len ihlicovité 

3.1. Ihlice rastú jednotlivo 

3.1.1. Ihlice sú na konci zahrotené, pichľavé 

 Plod je guľatá ostnatá šuška, rastie na konci vetvičky 

 Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) 
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Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) 

 

Charakteristika dreviny: jedná sa o vždyzelený 

ihličnatý strom s priamym kmeňom.           

V domovine dorastá do výšky až 50 m. V Európe 

býva vysoký do 20 m. Má široko kužeľovitú 

korunu. Vetvy sú usporiadané špirálovite. 

Rozšírenie: pôvodne rastie v horách južného 

Japonska – na ostrovoch Honšú, Šikoku a Kjúšú 

vo výškach 500 – 1200 m n. m. V Európe je od 

19. storočia rozšírená ako okrasný strom. 

Ekológia: jedná sa o polotiennu až tiennu 

drevinu. Vyžaduje dostatok zrážok a vysokú 

pôdnu a vzdušnú vlhkosť, neznáša sucho. Aj keď 

je pomerne odolná voči zime, poškodzujú ju 

neskoré jarné mrazy a ťažký sneh. 

Kôra: je červenohnedá, zvislo rozpraskaná, 

borka sa odlupuje v dlhých úzkych pásoch. 
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Výhonky kryptomérie japonskej sú zelené, neskôr zelenožlté 

až svetlo hnedé. 

Púčiky: sú malé, nahé.  

Ihlice: sú šidlovité, veľmi tuhé, zahrotené, kosákovito 

zahnuté, stočené, z bokov sú stlačené, dlhé do 2 cm. Bázou 

zbiehajú po vetvičke. Smerujú hrotom napred – k vrcholu 

vetvičky. Na vetvičke sú usporiadané špirálovite, takmer 

pravidelne v 5 radoch.   V lete sú svetlo zelené, v zime tmavo 

zelené až hnedasté. 

 

 

 

 

 

 

Kvety: sú rôznopohlavné. Samčie šištice 

sú pretiahnuto vajcovité až elipsovité, 

sediace, veľké do 7 mm. Sú Rastú na 

koncoch vetvičiek v pazuchách ihlíc. 

Samičie šištice sú vajcovité až guľovité, 

sediace, zelené, veľké asi 1 cm. Sú 

obklopené šupinovitými lístkami. 

Vyrastajú jednotlivo na koncoch 

vetvičiek. Dozrievajú na jeseň. 

Kryptoméria japonská je jednodomá 

drevina. Kvitne  

vo februári až marci. 
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Plod kryptomérie japonskej je guľovitá, 

červenohnedá šuška na krátkej stopke, veľká asi len 

do 3 cm. Semenné šupiny sú drevnaté, zakončené 4 

– 5 zubmi, na chrbtovej strane majú osteň. Šuška 

dozrieva v októbri, je nerozpadavá, na strome 

vytrvá 1 – 2 roky. 

Semeno: je oválne, stlačené, na priereze trojhranné, 

tmavo hnedé, veľké do 8 mm. Má 2 – 3 úzke 

zakrpatené krídelká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC UKÁŽKY 


