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PODZIMNÍ ZAVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Čeleď: Davidiaceae  
Až téměř sběratelskou hodnotu 
má davídie listenová Vilmoriniova. 
Tento impozantní strom, který je 
málo k vidění, rostl na Zemi již 
před dobou ledovou a dlouho se 
věřilo, že po ní vymizel.  
Až koncem devatenáctého století 
byly nalezeny rostoucí jedinci v 
S´čchuanu v Číně. V roce 1903 byla 
přivezena do Británie a od té doby 
se začala sporadicky pěstovat jako 
nádherná rarita ve středně velkých 
zahradách mírného klimatu. Její 
hlavní zajímavostí jsou v květnu a červnu kvetoucí velká květenství s bílými 
listeny kolem vlastního drobného, zeleného kulovitého květenství. Díky 
tomuto zvláštnímu efektu kvetení se davídii také říká „kapesníčkový strom“.  
Jedná se o dosti vzácný třetihorní relikt, je uveden v Červené knize Číny, 
patří zde k ohroženým a chráněným druhům. Nejkrásnější u nás rostou 
v Průhonickém parku (tam, poprvé u nás, byla vysazena r. 1910) 
a u residence USA v Praze 6. 

davídie listenová  Davidia involucrata  

Příležitostné razítko 

Strom Václava Větvičky 

Jak voní domov? Nedělní svíčkovou, chtělo by se odpovědět. Nebo snad 
bábovkou či vánočním cukrovím? Čím déle přemýšlíme, tím více dojmů se 
nám začne vybavovat. Někdy voní mrazivou nocí a vrzajícím sněhem pod 
nohama, jindy rozpáleným borovým lesem uprostřed léta, vlhkým podzim-
ním listím při hrabání zahrady, svěžím jarním větrem, který šumí ve vět-
vích. Jak voní domov Václavu Větvičkovi, trpělivému a pozornému cestova-
teli po vlastech českých i slovenských, se dozvídali posluchači Dobrého jitra 
na stanici Dvojka Českého rozhlasu 2 – a nyní se o tom dočtou i čtenáři na 
stránkách této knížky. Určitě voní železnicí a autorovými milovanými ma-
šinkami, ale i silnicemi a cestami, vodou třeboňských rybníků, řeky Cidliny 
nebo Hamerského potoka. A určitě dojde i na ty vánoční a velikonoční vů-
ně – byť Vánoce mohou vonět především pravidelnými odjezdy na hory 
a Velikonoce zase vyprávěním o vrbičkách, z nichž se dají či nedají uplést 
pomlázky. À propos domov a vlasti české a slovenské: I jim je věnována 
jedna kapitola – u příležitosti nedožitých 100. narozenin Československa, 
jak říká sám autor.          Nakladatelství Jan Vašut 

Nová kniha    Jak voní domov? 



Kvetoucí léčebna 2018 (z dotace města Luže - 16 000 Kč) 

Pestrost letních květů nás všeobecně inspiruje, pokaždé 

v ní najdeme něco nového, co naše smysly příjemně naladí. 

To byl a je hlavní smysl  loňské spolupráce Odborného 

učiliště v Chroustovicích a Hamzovy léčebny v Luži-

Košumberku. V projektu Kvetoucí léčebna jsme společně 

vytvořili barevné letní „oázy“ na terasách jednotlivých 

pavilónů a za přítomnosti zástupců z Odborného učiliště 

v Chroustovicích jsme dosadili část truhlíků rostlinami, 

které pro nás vypěstovali  žáci z Odborného učiliště 

v Chroustovicích. Větší část vysazených truhlíků nám žáci 

„zapěstovali“. 

Z předešlých let vnímáme ze strany pacientů velmi pozitivní 

vztah k „zahradničení“, zejména pokud je provozováno 

s ohledem na jejich zdravotní možnosti.  Jimi vytvořené 

barevné prostředí je nesmírně těší, mnozí z nich se do péče 

o rostliny spontánně zapojí, a tak je o rostliny stále velmi 

dobře pečováno. Květiny na balkónech, v oknech i terasách 

dělají radost nejen těm, kteří je pěstují, ale i kolemjdoucím.  

Není nad to, když se můžeme projít parkem a obdivovat 

krásu barevných květů v kontrastu neuvěřitelného množství 

různých odstínů zeleně stromů arboreta.  
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V roce 2017 bylo vysazeno 

150 ks převislých pelargónií 
  20 ks páskatých pelargónií 
  30 ks petúnií 
  26 ks pochvatců - „afrických kopřiv“    
  20 ks molice 
  12 ks gazánií zářívých 
  11 ks dvouzubce ločidlolistého  
  10 ks bakopy drobnolisté 
  10 ks nízkých aksamitníků 
    7 ks begónií hlíznatých 
    4 ks netýkavky  

         300 ks rostlin 

V roce 2018 bylo vysazeno 
 116 ks převislých pelargónií 
 113 ks páskatých pelargónií 
 110 ks molice 
   67 ks netýkavky „Novoguinejských hybridů“    

4 ks sporýše zahradního 
   27 ks dvouzubce ločidlolistého  
   11 ks bakopy drobnolisté 
   10 ks nízkých aksamitníků rozkladitých 
     4 ks vrbiny penízkové 
     4 ks lobelky drobné 

          506 ks rostlin 

2017 

2018 

Kvetoucí léčebna 2018 (z dotace města Luže - 16 000 Kč) 
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2018 



Adresa: 
Hamzova odborná 
léčebna   
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Vydává 
Hamzova léčebna  
v Luži - Košumberku 
 
(přednostně pro 
členy Spolku přátel 
Hamzova  parku a 
arboreta ) 
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Kontakt: 
 469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-

Dotace Pardubického kraje 

 

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018 

         dotace Pardubického kraje ve výši 28 500 Kč 

 Z dotace bude realizováno: 

Květinové oázy a naučným zaměřením 
Svět barevných listů (ilustrativní kresba vlevo) 

Vzdělávání, výchova a osvěta 
v oblasti životního prostředí   
v Pardubickém kraji pro rok 2018  

 
dotace Pardubického kraje ve výši 36 000 Kč 
 
Z dotace bude realizováno: 
soutěž Kdo byl Hamza 
skládačka Časně kvetoucí keře  
vozík rostlinkář 
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