
Jírovec maďalJírovec maďalJírovec maďal   
   (Aesculus hippocastanum)   

     Jírovec maďal nebo také kaštan koňský je listnatý strom z čeledi jírovcovitých. 
 

 

Podhraďský kaštan  
 

●  nejmohutnější  a nejstarší jírovec v Havlovicích 

●  výška : 20 m 

●  obvod kmene : 325 cm 

●  stáří : 130 - 150 let  (r. 2014) 

 

Největší a nejstarší jírovec v ČR  

Kaštan v Nové Vsi  /okr. Bruntál/ ● výška 23 m ● obvod 580 cm ● stáří 300 let 
 

Jírovec - strom s mohutnou korunou dorůstá výšky až 25 metrů. 

V Havlovicích byl vysazován ojediněle u starších stavení. 

V obci roste stoletý jírovec ještě na Popluží a v Močidlech. 

 
Kůra v mládí hladká, šedá, později tmavne. Pupeny velké a lepkavé.  

Květy ve vzpřímených, bohatých až 30 cm dlouhých latách.  

Korunní lístky bílé se žlutými a červenými skvrnami. Kvete v květnu a v červnu.  

Listy vstřícné, dlanitě složené, pěti až sedmičetné.  

Lístky podlouhlé, zubaté, na rubu na žilnatině rezavě chlupaté o délce 10 až 25 cm.  

Plod až 6 cm velká ostnitá tobolka s 1 až 3 hnědými semeny, známými jako kaštany. 
 

Výskyt:  Původně pochází z hor na Balkáně v jihovýchodní Evropě.  

Dnes jej ale můžeme nalézt téměř všude (především v mírném pásu v Evropě),  

hlavně v parcích a zahradách, ale poměrně snadno i zplaňuje. 

 

V posledních letech jsou kaštany v Česku a v celé Evropě ohrožovány klíněnkou  

jírovcovou, jejíž larvy parazitují v listech kaštanů a způsobují jejich předčasný opad. 

 

Využití:  Kromě toho, že je strom hojně pěstován jako okrasná rostlina parků a alejí,  

používalo se barvivo, které obsahují jeho listy, kůra a slupky plodů, k barvení látek.  

Jeho nektar je bohatý na cukry, proto se jedná o důležitý strom pro včelaře.  

Dřevo je využíváno ve stavebnictví a k výrobě nábytku. 

       Zajímavost:  Název jírovec pochází od jarý (v původním smyslu hořký).  

     Maďal je z maďarského magyal = durman, tj. rostlina, která má obdobné bodlinaté plody 
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