
 

 

Tisková zpráva 

V máji nebo chcete-li v květnu, kvete skoro všechno, ba i samo jméno. A snad i právě proto si připomínají svůj 

Den botanické zahrady. Botanické zahrady i veřejná arboreta mají svou náplň, ale především tradici. Také 

Hamzovo arboretum má svou náplň a tradici. Ta se liší od všech ostatních, protože u jeho zrodu nestál 

zahradník, sběratel nebo botanik, ale lékař v mnoha ohledech vynikající a v jednom dokonce unikátní.  

 

MUDr. Hamza si velmi dobře uvědomoval si, že lékař léčí nejen 

svou profesí, znalostmi a zkušenostmi, ale že neméně důležité 

je i prostředí takové léčebny a jeho zapojení do krajiny. To 

může působit zpětně nejen jako podpůrný prostředek, ale 

často jako rozhodující psychologicky působící prvek.  A tak 

sám, vedle soustředěného budování léčebny, vymýšlel 

a projektoval ono prostředí, z něhož se s odstupem více než 

sta let, stalo dnes už obecně známé Hamzovo arboretum, 

které bylo v roce 2016 přijato jako řádný člen Unie 

botanických zahrad ČR.  

„Vysazoval nejen aleje a sbírkové stromy (pamatuje ho 

například skupina úžasných buků, mezi nimi snad největší buk 

Fagus sylvatica cv. Aspleniifolia jaký znám), ale především 

modřínové a březové hájky, kde dr. Hamza jako první na světě 

dal dlouhodobě nemocné děti  vyučovat  pod širým nebem,“ 

říká MUDr. Václav Volejník, CSc. ředitel Hamzovy léčebny, 

v jejímž areálu se zmíněné arboretum nachází.  

„Zhruba 100 let po dr. Hamzovi jsem přišel jako konsultant 

pod Košumberk i já, a byla to láska na první pohled, „ říká 

Václav Větvička, odborný garant Hamzova parku a arboreta. 

A pokračuje: “Díky porozumění ředitele léčebny dr. Václava 

Volejníka se pozvolna daří vytvářet z doprovodné zeleně 

léčebny záměrné arboretum, například s důrazem na původ  

dřevin  - dokonce už s tichým podtextem, že součástí 

léčebných procesů jsou i procesy poznání, které, kromě 

vzdělávání, odvedou pacienty a klienty léčebny od denních 

trápení a nesnází.“ 

 Náplň - především tu osvětovou a vzdělávací v Hamzově parku 

a arboretu stále rozvíjí a obohacují o nové podněty.  Úspěšně 

jsme odstartovali nový projekt Kvetoucí léčebna, své zájemce 

si našlo i poznávání dřevin, které se konalo v nedávno otevřeném Centru historie. Spolek přátel Hamzova parku 

a arboreta připravil pro pacienty i zájemce z řad veřejnosti, především základních škol tipovací soutěž, v které 

měli účastníci za úkol najít evropských stromů, vyznačených otazníky.   

 



Hamzův park a arboretum je také kouzelným 

prostředím pro vycházku, a to v každém čase. Avšak 

v květnu?  

S květnem jsou neodmyslitelně spjaty rozkvetlé 

šeříky, bohatě zdobící zahrady i parky. Jaro 

si nedovedeme představit i bez jiných rozkvetlých 

keřů – bez rododendronů. Je s podivem, jak rychle 

u nás dokázaly zdomácnět, vždyť s jejich šlechtěním 

se začalo až v 19. století v Anglii. Jsou nejen 

úchvatnou dominantou květnového parku, ale 

budou ho svými tmavozelenými lesklými listy zdobit 

po celý rok. Při procházce květnovým parkem 

a arboretem Vás zaujmou i jiné keře. Kromě výše 

zmíněných zde najdeme dřevité pivoňky, od 

růžových přes oranžovou, přecházející až odstínům červené a fialové. Ze středně velkých keřů jmenujme 

neobyčejně bohatě kvetoucí trojpuk a jemu velmi podobnou kolkvicii. Úchvatnou vůní okouzlí pustoryl, 

nazývaný též nepravý jasmín i méně známé jsou muchovníky, které nejenže na jaře nádherně vykvetou, ale 

později nás obdaří i chutnými plody. A když ne nás, naše ptačí kamarády určitě. V květnu si můžeme 

prohlédnout zlatý déšť. Ten pravý. Stále je často zaměňován za zlatici, která zatím již dávno odkvetla. Zlatý déšť 

neboli štědřenec) je větší keř, někdy i vícekmenný strom, jehož žluté květenství tvoří visící dlouhé hrozny. I bíle 

kvetoucí halézie karolínské nebo kaliny, tou obecnou počínaje jsou nádherné.  A což teprve červeně kvetoucí 

sazaník v zahrádce slečny Diorové. Jeho dřevo, zejména starší, zasychající (ale tenké!) je prosyceno silicemi, 

které po rozlomení větévky intensivně voní po eukalyptu.  Také při pohledu do korun stromů zjistíme, že i tam se 

odehrává barevné divadlo. Můžete vidět velmi neobvyklý strom – paulovnii plstnatou se záplavou zvláštních 

světle modrých květů ve tvaru trubek. Dříve byste ji mohli spatřit jen v Zakázaném městě. Byla určena výhradně 

pro zraky císaře. Určitě si s ní nezadají další kvetoucí stromy – hlohy nebo jeřáby a což třeba liliovník 

tulipánokvětý. Určitě se přijďte podívat, jste srdečně zváni! 
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