
ID ROSTLINY: kaštan 
ko skýň
Aesculus hippocastanum L. 

Pozdní zima – asné jaroč
Vyhlédněte si strom s velmi silnými větvemi, které 
se na koncích ohýbají a připomínají majestátního 
středovýchodního tanečníka balancujícího na jedné 
noze s nataženýma rukama se sepjatýma dlaněma. 

Na větvičkách a výhoncích nahmatejte velké 
lepkavé terminální pupeny listů.  V blízkosti konců 
větviček hledejte podkovovité listové jizvy. 
  

Prvky kmene Kůra Tvar stromu

Prvky listu

Prvky listu - léto

Jednotlivé
digitální

(prstovité) lístky
(až 7)

Řasnaté okvětní lístky
Okvětní lístky

(4 nebo 5)

Tyčinky
vyklenuté

vzhůru

Prašník
(nese pyl)

Vlákno + prašník = tyčinka

Mladé přímé výhonky 
brzy na jaře Letní strom v

květu

Prostřední lístek je
vždy největší

Řapík (listová
stopka)

Celkový tvar listu je dlanitý jako ruka

Semafor - růžové a
žluté květy

Uspořádání květů

Květenství z
mnoha

jednotlivých
květů
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P echod jara a léta ř
Velké dlanité listy s úbory jednotlivých květů, 
uspořádaných dohromady a připomínajících 
vzpřímenou kuželovitou svíčku.   Okvětní lístky s 
řasnatými okraji.  

Podzim
elká lesklá hnědá semena zvaná "kačtany", která lze 
vidět pod stromem.

Zima
Jako velmi brzy na jaře, ale bez listů.  Koncem zimy - 
začátkem jara jsou listové a květní pupeny velké, 
tmavě červenohnědé a na dotek velmi "lepkavé".  

Rozmnožovací strategie.
Opylování – chytré květy!  Opylované větrem i hmyzem.  Jednotlivé květy fungují pro 
hmyz jako "semafor", a to dvěma způsoby:  1. Změna barvy ze žlutého označení na 
růžově červenou signalizuje, že již není k dispozici žádná odměna v podobě nektaru, 
protože květ byl již opylován.  2. Jednotlivé květy otevírají a zavírají své okvětní lístky v 
určitou dobu a vydávají specifickou vůni, aby přesně kontrolovaly, kdy může hmyz 
vstoupit nebo odejít.
Šíření semen: Voda a živočichové pomáhají šířit semena.

Kaštany koňské trpí 
krvácivostí (Pseudomonas 
syringae pv aesculi), 
specializovanou hnilobou 
listů (Cameraria ohridella) a
houbovitým onemocněním 
způsobujícím skvrnitost 
listů (Guignardia aesculin).

.

Syrové kaštany
jsou pro lov kač ě

jedovaté. 

Podzimní pupeny

Když je 
tobolka 
zralá, rozdělí 
se na 2 nebo 
3 segmenty.

Capsule 

Z tobolky vyzařují 
špičaté trny

Čistě bílá 
výstelka při 
čerstvém 
otevření

Stopka
(stonek plodu)

Špičaté trny

Plod (kaštany)

Tobolka se ve
zralosti
rozdělí

Listy se zbarvují do
žlutozlaté, pak do hnědé

Často je
uvnitř více
než jedno
semeno

Lesklé 
mahagonově 
hnědé semeno 
známé jako 
"kaštan".

Neporuše
ný stonek
listu

Velmi 
pevné 
větvičky

šupina pupenů

Tmavá čára
označuje

obvod šupiny
pupenu

Viditeln
á jizva 
po listu

Podzim 

Jamky zvané 
lenticely

Jizva po listu ve 
tvaru podkovy

Jizva po listu 
(zde je 
připojen loňský
listový stonek)

Velké, 
lepkavé, lesklé
pupeny

Plod

Pupen

Větvička

Šupiny poupat jsou v
protilehlých dvojicích
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SOU ASNÝ STAV: Ohro ený vyhynutímČ ž
LOKALITA: Found almost everywhere across 

Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž
To záleží na tom, co s ním chcete dělat!
    - Na jaře (11. května) je známá kaštanová 
neděle.  Stromy se rozzáří stovkami bílých květů 
připomínajících svíčky.  Jejich množství bílých 
květů připomíná "svatební šaty" nebo svíčku 
posetou růžovými/červenými nebo žlutými 
skvrnami (výška 20 - 30 cm).
    - Na podzim (v září) jsou jeho kaštany vhodné ke 
sklizni.  Na podzim se listy zbarví do žlutozlata až 
oranžova, pak opadávají dříve než okolní stromy a 
odhalují podkovovité jizvy na listech, doplněné 
zjevnými "jamkami". 

Stonek a kmen
Kůra je v mládí hladká, ale později se mění na 
červenohnědou nebo tmavě šedohnědou a 
rozpadá se na dlouhé obdélníkové šupiny, jejichž 
okraje se začínají stáčet od kmene. Mladé výhony 
jsou velmi silné, světle růžovohnědé nebo 
červenofialové se světlými lenticelami.   

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známý je také jako
jírovec ma al,ď

kaštan divoký nebo
pakaštanko ský .ň

 NAPODOBITELÉ:

Tento strom je zaměnitelný pouze s jinými kaštany - např. s kaštanem 
červeným (Aesculus x carnea), který má červené květy, menší kaštany a 
téměř žádné trny, pokud vůbec nějaké.  Pupeny jsou prakticky nelepivé.  
Kaštanovník jedlý (Castanea sativa), ačkoli vypadá jako jiný strom, má velmi 
podobné "kaštanovité" plody.  Jejich vnější obal je žlutozelený a je 
pokrytá velmi ostrými ostny.  Uvnitř se červenohnědý kaštan zužuje do 
špičky. 

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do čeledi mýdelníkovitých (Sapindaceae) a rodu Aesculus.  Vysoký (až
35 m) opadavý strom statného vzhledu.

Květy: od konce dubna do začátku června
Struktura květů:  Květy se skládají ze 4-5 jednotlivých 
bílých okvětních lístků se žlutou nebo růžovou červenou 
skvrnou na bázi. Tyčinky jsou silně vyklenuté vzhůru.    

Plody: Září - říjen. 
Zelené - dozrávají do kaštanově hnědé barvy, kulovitého 
tvaru s několika krátkými pružnými pahýlovitými ostny, 
které vyzařují ven.  Po dozrání se rozdělí a odhalí bílou 
výstelku, v níž jsou velká mahagonově hnědá semena, tzv. 
kaštany.  

List: Listy: dlanité, skládají se z 5-7 jednotlivých různě 
velkých kopinatých lístků, z nichž prostřední je vždy 
největší.

Stanoviště: Původní na Balkáně a v Řecku. Jinde se hojně 
vysazuje pro svou atraktivitu v městských ulicích, parcích a
na venkově po celé Evropě.  Nejlépe roste ve vlhkých 
dobře propustných půdách. 

Pupen: Velké tmavě červenohnědě zbarvené pupeny.  
Špička je ostře zašpičatělá.  Koncem zimy a začátkem jara 
jsou na dotek velmi "lepkavé".

Jedlé:  Nevařené syrové plody kaštanu koňského jsou pro 
člověka jedovaté.  Pokud se pokusíte jeden z nich sníst, 
brzy ho vyplivnete, než dojde k újmě.  Různé části stromu 
obsahují velké množství eskulinu, který má lékařské 
využití.

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elamič

Listy po íranéž
listo routyž
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Botanický glosář (část 2) 

Jizvy po listech - stopy, které zůstávají na 
větvičce poté, co z ní na podzim odpadne 
list.
Dlaňovitý - Tři nebo více výrazných listů, 
které vyrůstají z centrálního bodu podobně
jako prsty ruky.
Okvětní lístky - dva nejvnitřnější barevné 
úkrojky (druhý je zelený kališní lístek), 
které obklopují rozmnožovací části květu.
Řapík - Řapík listu.
Tyčinka - Samčí část květu, která se skládá 
z vlákna a prašníku.
Pedicel - Stonek květu jedné rostliny.

Největší a nejstarší - Nejstarší strom je starý 411 let 
(+/- 190 let) a nachází se na kostelním dvoře ve 
francouzském Zettingu.  Největší obvod kmene 7,33 m 
má strom v Hughenden Manor v High Wycombe (Velká 
Británie).  
Poznámka: největší strom nemusí vždy znamenat, že 
je nejstarší. 

 

 

Jizvy po 
listech

Botanický glosář (část1)

Prašník - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na 
jejím vrcholu.
Kopinatý - Laloky, které vycházejí z jednoho bodu jako 
roztažené prsty. 
Vlákno - Stonek podpírající prašníky.
Květenství - Způsob uspořádání skupiny květů na rostlině.
Lístek - Menší dílčí část složeného listu; menší list.
Řasnatka - Okraj lemovaný výběžky podobnými 
chloupkům, spojený (obvykle) s okraji listů a květů.
Lenticel - Vyvýšená značka na výhonu, která je dýchacím 
pórem.

 Přibližte si kaštan pomocí virtuální 
prohlídky ve filmotéce Pappus. 

Fruit 
stalk 
(Pedicel)

Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam)

Co se skrývá v názvu! Jeho latinský název hippocastanum znamená kaštan koňský.  Existují dva tábory názorů na původ názvu: jeden 
se domnívá, že jde o léčitele dýchacích potíží koní, a druhý, že jde o malé podkovovité znaky, které se objevují na jeho větvičkách, 
když na podzim opadávají řapíky listů.

Strom na začátku 
podzimu


