Tisková zpráva
Hamzův park a arboretum je v Unii botanických zahrad ČR,
je to významný začátek oslav

115. výročí od založení Hamzovy léčebny
Dne 28. ledna 2016 byl Hamzův park a arboretum na Valné hromadě Unie botanických zahrad České
republiky v Prostějově jednomyslně přijat za jejího řádného člena.

Je to pro nás velmi významný krok, říká ředitel Hamzovy léčebny
v Luži Košumberku, MUDr. V. Volejník, CSc. Plně jsme, dle
vyjádření odborných koordinátorů pro naše přijetí, splnili celkem
15 ze 17 kvalitativních kritérií a jedno s výhradou. Po důkladném
prověření a zároveň splnění povinných podmínek a činností,
potvrzených odbornou hodnotící komisí, která park v průběhu
loňského roku navštívila jsme se tak v Pardubickém kraji stali
druhým členem Unie. Prvým členem je arboretum Žampach, které
je členem Unie již od roku 2008. My jsme získali statut řádného
institucionálního člena Unie.
Je víc než jisté, že nás čeká nyní plno nových povinností a práce.
Ale významné je, že tímto byl zcela jednoznačně povýšen význam
Hamzova parku a arboreta nejen po stránce botanické a
dendrologické, ale i z hlediska ekologického, ale též jako významný krajinný prvek Pardubického kraje.
Samozřejmě, že tím chceme nabídnout návštěvu parku jako velmi významný turistický cíl. Park a
arboretum jsou již nyní plně vybaveny pro tyto aktivity.
„Botanické zahrady i veřejná arboreta mají svou tradici a hlavně náplň. Náplň především osvětovou,
vzdělávací; samozřejmě i záchrannou a pěstební. I Hamzovo arboretum má svou tradici a náplň.
Ta tradice se liší od všech ostatních, protože u jeho zrodu nestál zahradník, sběratel nebo botanik,
ale lékař v mnoha ohledech vynikající – ale v jednom dokonce unikátní. Uvědomil si staré úsloví o lékaři
a Bohu (však to znáte, je to o tom kdo léčí a kdo uzdravuje), ale výrazně je doplnil: Lékaři a Bohu dal
k ruce přírodu a její děti, především stromy. A když na začátku 20. století zakládal v Luži pod
Košumberkem svou léčebnu, vedle léčebných pavilonů vysazoval (nebo dal vysazovat) i stromy.
Uvědomil si tu úžasnou pomocnou ruku, kterou lékaři podávají tak živé organismy, jako jsou rostliny“,
cituje dále Václav Volejník slova odborného garanta Hamzova parku a arboreta, dr. Větvičky.
Unie botanických zahrad ČR byla založena v dubnu 2005 jako občanské sdružení (dnes spolek) osob
a institucí zastupujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky. Jejím sídlem
je Botanická zahrada hlavního města Prahy v Tróji, k roku 2016 sdružuje 37 členů. Smyslem její činnosti
je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji, pořádá přednášky,
semináře a konference, sleduje mezinárodní dění a legislativu, připravuje společné projekty a výstavy.

Jedním z kladně hodnocených prvků při obhajobě Hamzova parku a arboreta pro přijetí do Unie byl
v našem případě fakt, že bylo velmi detailně uskutečněno prolnutí celého parku s činností léčebny.
Právě pro pacienty park přináší prostor nejen pro chůzi, posilování, ale velmi pozitivně ovlivňuje
i psychiku pacientů a přináší navíc poznání. V tomto směru své úkoly plníme i v rámci školních dětí, pro
které je určena i velká část trvalých aktivit parku.
Léčebna si v rámci Hamzova parku a arboreta dává do plánu pokračovat ve vysazování dalších
zajímavých taxonů dřevin, následně ale doplnit i další taxony všech keřů a bylin do „inventáře“. Zatím
máme evidovány pouze stromy a je nutné je nově doplnit do celkové inventarizace všech taxonů
Hamzova parku a arboreta. V rámci služeb pro návštěvníky bychom chtěli řešit průvodce parkem
cestou technologií přes mobilní telefony. Jde ovšem o nákladnou investici. Nabízí se také využití
získávaní informace prostřednictvím QR kódů. Doufáme, že tato novinka zaujme především žáky všech
typů škol.
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