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DŘEVINY 
Jednoduchý klíč k určování

Bříza karpatská 
(Betula carpatica)

Bříza karpatská, strom 
či keř s nepravidelnou 
korunou a pokrouceným 
kmenem, dorůstá výšky 
2 až 5 m. Borka břízy 
je bělavá až hnědavá, 
odlupčivá pouze 
v krátkých úzkých 

páscích. Listy mají tvar vejčitý až kosníko-
vitý. Samičí jehnědy jsou v době květu, tj. 
v květnu a červnu, vzpřímené, později při 
plodu, v červenci a srpnu, převislé. Bříza 
karpatská se pravděpodobně vyskytuje 
pouze v horách střední Evropy. Roste 
v křovinatých formacích nad horní hranicí 
lesa, při okrajích lavinových drah, na 
okrajích horských smrčin nebo suťových 
lesů vyšších poloh, často na rašelinných 
půdách s vysokou hladinou podzemní 
vody. V ČR roste roztroušeně v některých 
pohraničních pohořích, v Krušných a Jizer-
ských horách, Krkonoších, Hrubém 
Jeseníku, na Šumavě a dále ve Slavkov-
ském lese. Zajímavá je absence tohoto 
druhu v oblasti Králického Sněžníku.

Bříza bělokorá 
(Betula pendula)
Bříza bělokorá, někdy 
nazývána také bříza 
bradavičnatá nebo bříza 
bílá, je statný listnatý 
strom s oválnou korunou. 
Dorůstá výšky 25 metrů 
a dožívá se až 150 let. 

Díky své nenáročnosti, odolnosti vůči 

nepříznivému klimatu a přizpůsobivosti 
představuje nejhojněji se vyskytující druh 
břízy v Evropě. Tyto vlastnosti ji předurčují 
k výsadbám při rekultivaci krajiny či zales-
ňování zdevastovaných území. Kůra břízy 
je v mládí hladká, hnědá, později se mění 
na bílou až šedobílou, s lehce se příčně 
odlupující borkou. Větve v nižších částech 
stromu bývají převislé. Pupeny má špičaté, 
lesklé a lepkavé. Listy břízy jsou trojúhelní-
kovité, s pilovitými okraji. Březové listy jsou 
tradiční součástí lidového léčitelství. Samčí 
jehnědy jsou nejprve vzpřímené, po opylení 
převislé. Bříza kvete od dubna do června. 
Plodí drobné nažky, ve stáří 10–15 let, 
které se větrem roznášejí do velkých vzdá-
leností. Bříza bělokorá roste hojně všude 
tam, kde je dostatek světla, až do nadmoř-
ských výšek 1000 m. Je přítomna prakticky 
ve všech lesích od nížin až po hory, na 
pasekách, rašeliništích, pastvinách.

Jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí je opadavý, 
až 5 metrů vysoký deko-
rativní strom pocházející 
z Evropy. Často se plete 
s jasanem ztepilým, 
protože má podobný 
vzhled listů. Kůru 

má šedou a hladkou. Listy má řapíkaté, 
lichozpeřené, s přisedlými lístky, které 
jsou podlouhle kopinaté, lysé, na okraji 
pilovité, při bázi asymetrické. Jeřáb kvete 
v období května a června. Plodí oranžově 
červené malvice – jeřabiny, ty jsou jednak 
chutnou potravou pro lesní zvěř a ptactvo, 
které se tak stará o jeho rozmnožení 

(trusem), ale používají se i do marmelád, 
omáček a jako koření k pečenému masu. 
Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit 
lehkou otravu. Sušené jeřabiny se využívají 
i v lékařství. V ČR roste jeřáb na vlhkých 
i suchých půdách, obvykle kyselých 
a chudších, má radši slunné až polostinné 
prostředí, roste roztroušeně ve všech 
oblastech i nadmořských výškách.

Jeřáb sudetský 
(Sorbus sudetica)
Jeřáb sudetský, krko-
nošský endemit, je kriticky 
ohroženým druhem. 
Z důvodu jeho extrémní 
vzácnosti je zařazen 
na Černém a červeném 
seznamu cévnatých 

rostlin ČR. Vyskytuje se ve dvou vzrůsto-
vých formách – poléhavý keř dorůstá 
výšky 50 až 200 cm, strom roste do výšky 
300 cm. Keř je typický svými zahnutými 
větvemi, které jsou silné cca 3 cm. Stro-
movitá forma se vyskytuje řídce, kmen 
o průměru 7 až 11 cm vyrůstá běžně 
ze spár zvětralé skály. Větve mají hladkou 
hnědošedou kůru. Na nich vyrůstají 
z pupenů jednoduché, celokrajné listy 
s řapíky. V chocholičnatě latě má sdruženy 
drobné narůžovělé pětičetné květy. Kvete 
v období června až srpna. Plodí široce elip-
soidní až kulovité tmavě červené lesklé 
malvice sloužící především jako potrava 
ptákům. Jeřáb sudetský roste v několika 
lokalitách na české straně Krkonoš. 
Roste v supramontánním až subalpín-
ském stupni mezi 1 000 a 1 350 m n. m., 
na svazích ledovcových karů.

Smrk ztepilý 
(Picea abies)
Smrk ztepilý je nejrozšířenější 
dřevina v Krkonoších. Je to také 
dřevina původní, která rostla 
na většině území. V minulosti 
však člověk zasáhl do přiro-
zeného vývoje lesa, původní 
lesy vytěžil a nahradil je často 

smrkovými monokulturami. Ty pak nebyly 
tak odolné a snadno podlehly hmyzím 
nebo větrným kalamitám. Smrk dorůstá 
běžně výšky 30 m. Kořeny má mělké. Jeho 
kmen je rovný, hladký, se světlehnědou 
borkou. Je to jehličnan. Jehlice jsou 
10–25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu 
čtyřhranné a na konci zašpičatělé. Květen-
ství jsou šišticovitá. Samčí šištice jsou žluté, 
samičí jsou načervenalé. Rostou v horních 
patrech koruny. Šištice rostou nejprve 
nahoru a v průběhu dozrávání se mění 
na převislé. Šišky jsou nerozpadavé. 

Borovice kleč 
(Pinus mugo)
Borovice kleč, známá též 
jako kosodřevina, je jehlič-
natá dřevina keřovitého 
vzrůstu. Jeho výška závisí 
mimo jiné na klimatických 
podmínkách a může se 
pohybovat od půl metru 

až po tři metry. Vyskytuje se převážně nad 
horní hranicí lesa. Borka je hnědošedá 
a odlupují se z ní drobné šupiny. Kmen 
je poléhavý, zkřivený nebo vystoupaný, 
na konci vzpřímený. Jehlice rostou po dvou. 
Hustě obrůstají větvičky. Jsou 3–8 cm 
dlouhé, srpovitě zahnuté. Šišky jsou symet-
rické, jednotlivé nebo v přeslenech, vejčitě 
kuželovité, přisedlé nebo krátce stopkaté. 
Na půdu je kleč nenáročná. V Krkonoších 
je dřevinou původní. 

Modřín opadavý 
(Larix decidua)
Domovinou modřínu 
opadavého jsou Alpy 
a Karpaty. Může dorůst 
výšky až 50 metrů, ale 
běžnější jsou 30metrové 
stromy. Kmen má přímý 
s nepravidelně vyrůsta-

jícími postranními větvemi. Ty vytvářejí 
štíhlou, kuželovitou korunu. Jeho borka 
je hluboce brázditá, rozpraskaná a má 
šedohnědou barvu. Často bývá červeno-
hnědě skrvnitá. Světlezelené jehlice jsou 
měkké a rostou ve svazečcích nejčastěji 
po 30 až 50. Na podzim žloutnou a před 
zimou opadávají. Je to náš jediný opadavý 
jehličnan. Kvete od dubna do června. 
Samčí šištice jsou převislé a mají žlutou 
barvu, samičí jsou větší a jsou karmínově 
červené. Nerozpadavé šišky dozrávají 

na podzim a na stromě zůstávají i po vyse-
menění ještě další dva až tři roky. Modřín 
je významně světlomilná dřevina. Z modří-
nových pryskyřic se vyráběl tzv. benátský 
terpentýn. Pryskyřice se získávala tak, že 
se navrtala kůra stromu. Naši předkové 
ji užívali také k léčení různých neduhů.

Buk lesní 
(Fagus sylvatica)
Buk lesní je opadavý 
statný strom, který 
dorůstá výšky až 45 m 
a dožívá se až 400 
let. Jeho kmen je 
přímý, štíhlý, pokrytý 
tenkou hladkou borkou 
bělošedé barvy, někdy 

s mírným namodralým nádechem. Pupeny 
má úzce kuželovité a pichlavě zašpiča-
tělé, červenohnědé a pokryté brvitými 
šupinami. Listy buku jsou řapíkaté, téměř 
celokrajné, široce vejčité, zašpičatělé, 
lysé, jen při kraji brvité. Buk má dva druhy 
květenství – samčí květy rostou ve vzty-
čených svazečcích, samičí po dvou 
na konci letorostů. Obdobím květen-
ství jsou duben a květen. Plodí trojboké 
nažky (bukvice), které dozrávají ve tvrdé 
číšce, pokryté měkkými ostny. Ty jsou 
oblíbenou potravou lesní zvěře. Po tepelné 
úpravě jsou jedlé i pro člověka, stále ale 
ve velkém množství toxické. Bukvice mají 
lehce oříškovou chuť, v minulosti se z nich 
lisoval olej. Koruna stromu je mohutná, 
kulovitá (u solitérních jedinců) nebo 
metlovitá (v porostu). Buk lesní roste v list-
natých i smíšených bučinách na čerstvých 
vlhkých a minerálně bohatých půdách 
od pahorkatin až po horské oblasti.

Jedle bělokorá 
(Abies alba Mill.) 
Jedle bělokorá v minulosti 
z krkonošských lesů 
téměř vymizela, přitom 
zde v minulosti bylo její 
zastoupení velmi vysoké. 
Je nejvyšším jehličnanem, 
který v Krkonoších 

uvidíte. Dorůstá výšky až 65 metrů, běžně 
40–50 metrů. Jedle má silný kůlový kořen 
a parohovitě větvené postranní kořeny. 
Proto je dobře zakotvena v půdě a téměř 
u ní nedochází k vývratům. Kmen má přímý 
s kuželovitou korunou. Ve vysokém věku 
boční větve přerůstají terminál a na vrcholu 
koruny vzniká tzv. „čapí hnízdo“. Borka 
je bělošedá, hladká, později rozpras-
kaná. Jehlice jsou dvouřadě uspořádané, 
na svrchní straně leskle temně zelené, 
na rubu se dvěma charakteristickými 
bílými proužky. Kvete v dubnu až květnu. 
Samčí šištice jsou žlutavé, samičí zele-
nožluté, později nafi alovělé. Šišky jsou 
vzpřímené a rozpadavé. Šupiny opadávají 

a na stromech zůstávají pouze vřetena. 
Jedle má v mládí ráda zastínění, ale roste 
pomalu. Rychleji roste až od stáří 15 let. 
Má velké nároky na světlo. Pokud výsadby 
nejsou chráněny individuálními ochranami 
nebo oplocenkami, tak se stávají potravou 
pro spárkatou zvěř. V uzavřených lesních 
porostech plodí přibližně od 60 let věku. 

Javor klen 
(Acer pseudoplatanus)

Javor klen je poměrně 
mohutný strom, dosahuje 
výšky až 40 m. Jeho 
koruna je válcovitá. 
Pokud roste v příhodných 
podmínkách, dožívá 
se věku mnoha desítek 
let. Borka je šedohnědá. 
Odlupuje se ve větších 

šupinách, což je pro klen charakteristické. 
Listy tvoří obvykle pět výrazných nezašpi-
čatělých laloků, které jsou po okraji 
nepravidelně pilovité. Čepel dorůstá až 
20 cm délky, řapík může být téměř stejně 
dlouhý. Květy jsou zelené, uspořádané 
v hroznech. Kvete v květnu. Roste nejčas-
těji na humózních vlhčích kamenitých 
půdách, na suťových půdách obohacených 
dusíkem a také na starých zbořeništích, kde 
upozorňuje na bývalé osídlení. Lesníci jej 
používají jako meliorační a zpevňující 
dřevinu. 

Vrba laponská 
(Salix lapponum)

Vrba laponská je dvoudomý, 
vzpřímený, opadavý keř 
s průměrem kmínků do 
3 cm. Dožívá se zhruba 
30 let. Její krátké, hustě 
rozvětvené, šedohnědé 
větve rostou do výšky 
1 až 1,5 m. Na nich jsou 
špičaté lysé listové pupeny, 

z nichž postupně vyrůstají stříbrošedé listy 
vejčitého nebo vejčitě kopinatého tvaru. 
Květenstvím vrby laponské jsou jehnědy. 
Jednopohlavní samčí květy rozkvétají před 
rozvitím listů, v klimatických podmínkách 
Krkonoš to bývá v červnu. Květy bývají 
z poloviny opylovány hmyzem a z poloviny 
větrem. Vrba plodí dvouchlopňové tobolky, 
ve kterých jsou uložena ochmýřená semena 
s nízkou klíčivostí. Kromě rozmnožování 
semeny má vrba možnost se rozmnožovat 
vegetativně prostřednictvím kořenových 
a stonkových výmladků a zakořeňováním 
větviček. V ČR je tento keř považován 
za reliktní; roste ve velmi skromném počtu 
lokalit v Hrubém Jeseníku a Krkonoších, 
v oblastech subalpínského stupně na 
vrchovištních rašeliništích, v ledovcových 
kotlích, na bažinatých loukách a v křovinách 
na březích vodních toků, převážně na siliká-
tových podkladech.



Obklopují vás v Krkonoších všude, od podhůří po hřebeny – lesy. Ty dnes pokrývají 
80 % území národního parku. Představují důmyslně provázaný ekosystém poskytující 
prostor pro život bezpočtu živočichů i rostlin.

Lesní porosty v Krkonoších jsou od pradávna vystavovány drsnému klimatu s chladnými 
severními větry, nízkými teplotami vzduchu a vydatnými dešťovými i sněhovými srážkami. Čelí 
také důsledkům působení člověka, v současnosti hlavně turistickému ruchu. Zároveň se ale krko-
nošské lesy dodnes vzpamatovávají z ničivého chování našich předků, kteří od 16. století začali 
těžit dřevo, které sloužilo jako palivo v rozvíjejících se odvětvích průmyslu – sklářství, hutnictví, 
a pro výztuhu důlních šachet. Vznikaly tak zcela bez rozmyslu rozsáhlé vytěžené plochy lesa, 
které byly sice opět zalesňovány, ale zcela 
nevhodně pouze jedním druhem – smrkem – 
dřevinou rychle rostoucí, nenáročnou a tehdy 
levnou i dobře dostupnou. Přirozená skladba 
dřevin v lese tak byla na dlouhou dobu 
narušena. Zastoupení smrku v krkonošských 
lesích se zdvojnásobilo a to na úkor jiných 
druhů, především buku a jedle. Zdejší lesy si 
prošly i další pohromou v 70. letech 20. století, 
kdy stromy zatížené vysokými koncentracemi 
škodlivých látek v ovzduší z blízkých elektráren 
drasticky odumíraly. Zbylé oslabené stromy 
následně musely čelit i útoku přemnoženého 
lýkožrouta smrkového. 

Co lidé dříve využívali a ničili, dnes chrání. 
Skladba dřevin v dnešních lesích se velmi 
liší od té původní, a přestože přirozenou 
rozmanitost krkonošských lesů už není nikdy 
možné zcela obnovit, snaží se dnes lesníci 
přizpůsobit skladbu dřevin co nejvíce jejich 
původnímu stavu, aby se lesy mohly přirozeně 
obnovovat, udržely si stabilitu a byly odolnější 
vůči případným budoucím hrozbám. 

S tímto určovacím klíčem bezpečně 
poznáte hlavní dřeviny rostoucí na území 
Krkonošského národního parku, a přestože 
se jedná o poměrně běžné druhy, 
možná vás překvapí jejich pestrost. 
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Smrk ztepilý 

Bříza karpatská Buk lesní 

Jehlice jsou 
10–25 mm 

dlouhé

Jehlice jsou 1 mm 
široké, na průřezu 
čtyřhranné a na konci 
zašpičatělé

Listy mají 
tvar vejčitý až 
kosníkovitý 

Samičí 
jehnědy jsou 
převislé 

4

Samčí květy rostou 
ve vztyčených 

svazečcích

Plody (bukvice) 
jsou trojboké 
nažky, které 
dozrávají ve tvrdé 
číšce, pokryté 
měkkými ostny

Listy jsou 
při kraji 

brvité 

Samičí květy 
rostou po dvou 

na konci 
letorostů 

Borovice kleč 
2

Jehlice 
rostou 

po dvou 

Jehlice jsou 
3–8 cm dlouhé, 

srpovitě 
zahnuté

Šišky jsou 
vejčitě 

kuželovité

3 Modřín opadavý 

Nerozpadavé 
šišky dozrávají 
na podzim 
a na stromě 
zůstávají i po 
vysemenění 
ještě další dva 
až tři roky

Samičí 
šištice jsou 
karmínově 
červené

7
Vrba laponská 

Listy jsou 
stříbrošedé 

vejčitého 
nebo vejčitě 
kopinatého 

tvaru

Větve 
vyrůstají 
do výšky 

1 až 1,5 m

Větve jsou šedohnědé

5
Jedle bělokorá 

Šišky jsou 
vzpřímené 
a rozpadavé

Jehlice jsou 
na svrchní 
straně lesklé, 
temně 
zelené

6
Javor klen 

Řapík může 
být až 20 cm 
dlouhý

Jehlice mají 
na rubu dva 

charakteristické 
bílé proužky 

Listy jsou po okraji 
nepravidelně pilovité

9
Bříza bělokorá 

Samčí jehnědy jsou 
nejprve vzpřímené, 
po opylování převislé

Listy břízy 
jsou 

trojúhelníkovité

Listy mají 
pilovité 
okraje

10
Jeřáb ptačí 

Listy má licho-
zpeřené, tvořené 

několika páry lístků

Jeřáb má 
oranžově 
červené 

malvice – 
jeřabiny

Lístky jsou podlouhle 
kopinaté, lysé, na okraji 

pilovité

11
Jeřáb sudetský 

Tmavě 
červené 
lesklé 
malvice

V chocholičnaté 
latě má 

sdruženy 
drobné 

narůžovělé 
pětičetné 

květy 

Klíč k určování dřevin

Šišky se 
během zrání 
otočí směrem 
dolů

Šišky jsou 
nerozpadavé

Jehlice 
hustě 
obrůstají 
větvičky

Světlezelené 
jehlice rostou 

ve svazečcích

Květy jsou 
zelené, 

uspořádané 
v hroznech 

Listy tvoří 
obvykle pět 
výrazných 
nezašpiča-
tělých 
laloků

Listy buku 
jsou široce 

vejčité, 
zašpičatělé

Listy jsou 
po okraji 

pilovité

Celokrajné 
listy vyrůstají 

z pupenů

Dvojitá 
nažka


