
 

 

        Čeleď olivovníkovité (Oleaceae)  
 

Poplužské jasany 

●   druhý největší jasan v Havlovicích 

      je tento strom u cesty k Podhradí 

-    obvod : 310 cm  /  20 m výška 

-    stáří : 110 - 130 let  (r. 2014) 

Největší a nejstarší jasany v ČR  

Popovský jasan /Jáchymov, okr Karlovy Vary/ ● výška 35 m ● obvod 682 cm ● stáří 250 let 

Jasan u Starého Bydžova /okr. Hradec Králové/ ● výška 20 m ● obvod 660 cm ● 250 let 

Nudvojovický jasan /okr. Semily/ ● výška 33 m ● obvod 660 cm ● stáří 250 let 

 

Jasan ztepilý je statný listnatý strom dorůstající výšky 30 - 40 metrů.   
Větve má šedozelené, pupeny černohnědé, vejčité.  

Listy 20 - 25 cm dlouhé, vstřícné, lichospeřené s 9 - 13 lístky.  

Jednotlivé lístky vejčité a kopinaté, zašpičatělé, drobně zubaté, u řapíku přisedlé.  

Květy jedno nebo oboupohlavné, nahé, bílé až růžové. Květenstvím je postranní lata.  

Plody křídlaté nažky leskle hnědé barvy rostoucí na dlouhých převislých stopkách.  

Kvete od dubna do května. Je to medonosná dřevina.  

 

 Výskyt:   Roste od nížin až po nízké horské polohy. Daří se mu ve vlhkých lesích,  

                 roklích nebo na sutích. Často zarůstá ruiny lidských sídel. 

         Využití:   Dřevo je pružné, tvrdé a těžké. Dříve se používalo při výrobě kočárů a lyží. 

                       Listy jasanu, kůra i plody se někdy používají v lékařství.  
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OBCE  HAVLOVICEOBCE  HAVLOVICEOBCE  HAVLOVICE 

●  nejstarší a nejmohutnější jasan v obci 

-   roste před nedalekým statkem čp. 125   

-   obvod kmene : 380 cm  /  výška : 21 m  

-   stáří : 150  - 170 let  

Památné jasany v našem regionu            

U zámku v Ratibořicích ● výška 10 m ● obvod 640 cm ● 250 let 

Hrnčířův jasan /Žabokrky/ ● výška 27 m ● obvod 590 cm ● 220 let 

Jasan v Úpici u divadla  ● výška 25 m ● obvod 480 cm ● 200 let 
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