
 

 

ANOTACE 

Žák se blíže seznamuje s jehličnany, které rostou i na jiných 

kontinentech, dozvídá se nové informace a zajímavosti o 

koniferách. Rozšiřuje si vědomosti o tom, které z jehličnanů 

se dožívají nejdelšího života, které jsou nejmohutnější nebo 

jaký význam mají pro člověka. 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-4 

Autor: Mgr. Natálie Heczková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název:  Jehličnany 

Očekávaný výstup:  

Žák si osvojuje tiché čtení, orientuje se v textu, vyhledává 

správné informace, rozumí přečtenému, informace dále 

zapisuje do pracovního listu, pracuje samostatně. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 4. třída 

Předmět: Přírodověda 



Jehličnany 

 Všichni dobře známe šišky některých druhů borovic, jež vypadají jako miniaturní 

kopie samotného stromu. Smrky, jedle a většina ostatních konifer (jehličnanů), jak už 

naznačuje i jejich jméno, také vytvářejí šišky. Mají ve skutečnosti dva druhy šišek: méně 

známé samčí šišky, v nichž vzniká pyl, a také samičí šišky, v nichž se mezi dřevnatými 

šupinami tvoří semena. Zralé samičí šišky se vyskytují v mnoha tvarech a rozměrech. Šišky 

některých druhů tsugy jsou dlouhé stěží dva centimetry, zatímco borovice Lambertova 

rostoucí na západě Spojených států má šišky dlouhé až šedesát centimetrů. Šišky některých 

jehličnanů dokonce ani nevypadají jako šišky. U jalovce zůstávají dužnaté a šišky se podobají 

bobulím. („Bobule“ jalovce obecného se používají k ochucování ginu). Několik druhů 

jehličnanů vůbec šišky nevytváří. 

 Jehličnany jsou dřevnaté stromy a keře, které žijí po mnoho let. Výjimkou není délka 

života po dobu celého sta let nebo dokonce několika století. Nejstarší králové klanu 

jehličnanů, kteří se nacházejí na západě Severní Ameriky, žijí na Zemi tisíce let. Některé ze 

sekvojí jsou starší než dva tisíce leta mnohé obrovité sekvojovce se dožívají více než tří tisíc 

let. Nejstarší ze všech žijících stromů je však borovice osinatá, rostoucí na roztroušených 

stanovištích v horách White Mountains v Kalifornii. Sukovité a zkroucené stromy rostou na 

okraji lesa a některé z nich jsou starší než čtyři tisíce šest set let – což je přibližně stáří 

Cheopsovy pyramidy v Egyptě. 

 Nejmohutnějšími ze všech živých organismů jsou sekvojovce obrovské rostoucí na 

západě Spojených států. Rekord drží momentálně strom nazývaný Generál Sherman, který se 

nachází v Národním parku Sequoia v Kalifornii. Je to obr vysoký asi 83 metrů, jeho trup měří 

v průměru 10 metrů a jeho váha se odhaduje na 1385 tun. Semena má naproti tomu tak 

malá, že 8000 semen neváží ani třicet gramů. Nejvyšší stromy na světě, sekvoje vždyzelené, 

pocházejí také z Kalifornie. Tyto ztepilé jehličnany jsou štíhlejší než sekvojovce obrovské a 

dorůstají obvykle do výšky 80 metrů i více. Nejvyšší dosahuje rekordní výšky asi 110 metrů 

nad povrchem země. Jiným obrem mezi jehličnany je douglaska rostoucí na západě 

Spojených států. Za příznivých podmínek dorůstá někdy do výšky 75 metrů. 

 Oblíbeným stanovištěm většiny konifer jsou oblasti ležící v pásmu chladného podnebí. 

Daří se jim dobře v širokém pruhu stálozeleného lesa, který sahá od severní Eurasie po 

Severní Ameriku. Směrem na jih nacházejí jehličnany podobné životní podmínky na svazích 

hor a tam také tvoří rozsáhlé lesy. Jehličnany snášejí chudé písčité a kamenité půdy, 

některým se daří dobře i v klimatu mnohem teplejším. Jistý podíl jehličnanů najdeme i na 

jižní polokouli. 

 Bereme-li v úvahu prospěch, který jehličnany přinášejí lidem, nemůžou se jim rovnat 

žádné stromy. Poskytují přibližně 75 procent všeho dřeva a používají se nejen ke stavbě 

budov, ale i k výrobě překližek a dýh, nábytku, plotů, tužek. Dřevovina k výrobě většiny 

papíru stejně jako velká část celulózy, používané například při výrobě celofánu a viskózového 



hedvábí pochází z jehličnanů. Terpentýn, pryskyřice a různé druhy smoly patří k mnoha 

dalším produktům, které nám jehličnany poskytují. Jehličnaté stromy jsou kvůli své velké 

hospodářské a obchodní ceně v mnoha částech světa pěstovány ve vědecky 

obhospodařovaných lesích a na velkoplošných plantážích. Náš život však obohacuje také 

samostatná krása konifer. K obohacení krajiny byly vypěstovány nesčetné zahradní odrůdy 

jehličnanů. Konifery jsou také hlavní příčinou zvláštního vzhledu některých nejslavnějších 

lesů na světě: od temné krásy Černého lesa v západním Německu k velkoleposti hájů 

kalifornských sekvojí, jež vzbuzují úctu. 

Pracuj s textem, hledej a doplňuj správné odpovědi: 

1) Slovo konifera znamená: __________________________________________ 

2) Ve kterých šiškách se tvoří semena? _________________________________ 

3) Přečti si pozorně první odstavec a vypiš názvy stromů, které jsou ti cizí: 

    _______________________________________________________________ 

4) Vytváří šišky všechny jehličnany?                             ano – ne 

5) Jak se nazývají stromy, které se dožívají více než tři tisíce let a nacházejí se  

     na západě Severní Ameriky? _______________________________________ 

6) Který ze stromů je nejstarší? _______________________________________ 

7) Jak se jmenuje rekordman (patří mezi sekvojovce) mezi nejmohutnějšími 

    stromy? _______________________________________________________ 

    Jeho výška je ___________________________ 

    Jeho trup měří __________________________ 

    Jeho váha se odhaduje ____________________ 

8) Snášejí jehličnany i chudé písčité a kamenité půdy?             ano – ne 

9) Kolik procent všeho dřeva poskytují lidem jehličnany? __________________ 

10) Co vše nám jehličnany poskytují? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



                

Tsuga (jedlovec kanadský)                            Borovice osinatá      

 

 

                    

Generál Sherman                                            Sekvojovec obrovský  

(sekvojovec obrovský) 

 

 



Obrázky byly použity z www.google.cz 

 

 

Richard L. Scheffel a kol.: 

ABC přírody, Praha: Reader´s  Digest Výběr, spol. s r.o., 1999.  

ISBN 80-86196-06-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/


 

 

 

 

 

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu 

 

 

KNIHOVNA 

CZ.1.07/1.4.00/21.1682 

Financováno z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

EU – Peníze do škol 

 

 


