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JEHLIČNANY (KONIFERY) 

 

Jehličnaté dřeviny jsou vývojově starší než listnaté. Dominují především v severním mírném 
pásmu a jejich rozšíření sahá daleko na sever a vysoko do hor. V České republice převládají 
smrky a modříny. 

Jehličnany jsou náročné na vláhu jak půdní, tak vzdušnou a na čisté ovzduší. Vůči suchu 
jsou nejodolnější borovice a jalovce, které rostou převážně v nižších oblastech a na sušších 
stanovištích.  

V sadovnictví mají jehličnany nezastupitelné místo. Jsou převážně stálezelené a ve srovnání 
s listnáči nepodléhají změnám vegetačních období. Z opadavých jehličnanů u nás roste modřín, 
vzácněji se vyskytuje tisovec a metasekvoje. 

Většina druhů jehličnanů má velmi hustou, pravidelnou korunu a tmavou barvu. V sadovnické 
kompozici působí vážným a vznešeným, někdy až strmým dojmem. V období vegetačního 
klidu jsou však nezastupitelné, protože jsou téměř jediným oživujícím prvkem přírody. 
Nejpůsobivější jsou stromy zavětvené od země. 

Jehličnany se vysazují do skupin, nebo solitérně. Ty, které dobře zakotvují je možné vysázet 
do alejí, případně jako ochranu proti větrům. S výjimkou borovic, tisů a některých druhů 
jalovců, je nevysazujeme ve skupinách s ostatními listnáči. Poléhavé jehličnany patří mezi 
nejdůležitější pokryvné dřeviny. Na tvarované živé ploty jsou nejvhodnější zeravy a tisy.  
Ve veřejné zeleni se jehličnany používají v menším poměru než listnáče. 

Jehličnany se nikdy nevysazují prostokořenné. Řez většinou nepotřebují a také ho špatně 
snášejí. Výjimkou jsou tisy, které je možné zmlazovat. U jehličnanů, které tvoří konkurenční 
terminál je vhodné ho odstranit. 

Speciální řez, kterým se reguluje růst některých jehličnanů je technika zaštipování. Tento řez 
se provádí počátkem vegetačního období, kdy mladé letorosty zakracujeme o 2/3. 

Mezi opatření pro zimní období, je v případě podzimu chudého na srážky, vhodné u jehličnanů 
provést důkladnou zálivku. Mladé sazenice choulostivých druhů před zimou chráníme 
přikrývkou ze suchého listí, kterou proti rozfoukání zabezpečíme chvojím. Sloupovité kultivary 
je dobré svázat, aby se pod sněhem nerozklesly. U hustých výsadeb vyšších jehličnanů 
provádíme probírku porostu, která zabrání odvětvování. 

V botanickém členění patří jehličnany mezi rostliny nahosemenné.  
 
Nejdůležitější čeledě jehličnanů jsou:  
TAXACEAE – TISOVITÉ,  
PINACEAE – BOROVICOVITÉ,  
TAXODIACEAE – TISOVCOVITÉ,  
CUPRESSACEAE – CYPŘIŠOVITÉ. 
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Abies balsamea – jedle balzámová (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 

Juniperus horizontalis – jalovec vodorovný (Cupressaceae – cypřišovité) 
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Juniperus scopulorum Skyrocket´– jalovec skalní (Cupressaceae – cypřišovité) 
 

 
 
 

Larix decidua – modřín opadavý (Pinaceae – borovicovité) 
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Picea abies ´Nidiformis´ – smrk ztepilý ´Nidiformis´ (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 

Picea abies ´Viminalis´ – smrk ztepilý ´Viminalis´ (Pinaceae – borovicovité) 
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Picea omorika – smrk omorika (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 

Picea pungens – smrk pichlavý (stříbrný) (Pinaceae – borovicovité) 
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Pinus sylvestris – borovice lesní (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 

Pinus nigra – borovice černá (Pinaceae – borovicovité) 
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Pinus mugo – borovice kleč (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 

Sequoiadendron giganteum – sekvojovec obrovský (Taxodiaceae – tisovcovité) 
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Thuja occidentalis – zerav západní (Cupressaceae – cypřišovité) 
 

 
 
 

Tsuga canadensis – jedlovec kanadský (Pinaceae – borovicovité) 
 

 
 


