
 

 

Tisková zpráva  

Hamzou vysazený hájek na počátku minulého století musel být z části poražen. „Práci“, kterou tak zastal 

jeden, více než 80 let starý strom, nahradí dvě desítky mladých cedrů. I tak je to nesrovnatelná ztráta pro 

Hamzův park a arboretum. 

 

 

 

Změny v četnosti a intenzitě extrémních přírodních jevů, 

jako jsou vysoké teploty, sucho, přívalové deště, povodně 

nebo ničivé vichřice jsou bohužel v posledních letech 

velmi časté a jejich důsledky bývají často ničivé. 

Tak, jako se stalo v podvečerních hodinách dne 25. června 

2008, kdy se areálem arboreta přehnala silná vichřice a 

postihla v roce 2008 Hamzův park a arboretum. Její 

následky byly mimořádné: vzhledem k tomu, že v této 

roční době byla hmotnost olistění listnatých dřevin 

největší (pod plným mízním tlakem) a jejich spojení s 

letorosty nejpevnější, působil vítr tak, jako obrovská 

nadouvaná „plachta“. Vlivem prudkých srážek byly koruny 

(nasáklá borka, ale i povrch listů) mimořádně zatíženy 

vodou a těžiště stromů se zvýšilo.  Proto došlo k velkému 

počtu vývratů a polomů; padající vyvrácené stromy pak 

způsobily řadu polomů stromů sousedních. Celkově bylo 

tehdy zasaženo a výrazně poškozeno 185 stromů;  

vývratů bylo 25, polomů 33. Zničeno bylo 13 stromů s 

průměrem kmene nad 60 vyšším než 50 cm a 142 stromů 

s průměrem kmene 10 až 50 cm. Sbírkových stromů bylo 

poškozeno 24. 

„Opačná situace nastala v posledních letech, kdy nemalé 

škody začalo způsobovat dlouhodobé hydrologické sucho, 

spojené s důsledky úbytku povrchových a podzemních 

vod v bezesrážkových obdobích. Jeho reakce na 

meteorologické a zemědělské sucho pak probíhá se 

zpožděním a je spojena s poklesem průtoků a bohužel 

současně i s poklesem hladin podzemní vody a jejích 

zásob. Odtok vody ve vodních tocích je doplňován 

odtokem ze zásob podzemní vody, které ubývají pomalu, 

a i když nedochází k infiltraci a nedoplňují se. Loňské i 

letošní velmi suché léto spolu s vysokými letními 



teplotami,  (navíc suché zimy beze sněhu), spojené s úbytkem podzemních vod tak vyvolalo masivní usychání 

porostů s následným napadením podkorním hmyzem“, říká Václav Větvička, odborný garant Hamzova arboreta. 

„Lýkožrout smrkový je typickým sekundárním škůdcem, který přednostně napadá čerstvě odumřelé stromy 

(polomové dříví, dříví z těžeb), stromy silně stresované suchem nebo z jiných příčin odumírající stromy. Při 

přemnožení, kdy nenalézá dostatek vhodného materiálu pro další množení, pak napadá i stromy zdravé. Z 

pohledu způsobu poškození je lýkožrout smrkový fyziologickým škůdcem. Při napadení živých stromů způsobuje 

jejich odumření, ale kvalita dřeva by při včasném zpracování neměla být změněna. Rozhodující faktory pro vznik 

přemnožení je dostatek materiálu pro založení nové generace a průběh počasí. Vysoké a rovnoměrné vodní 

srážky pozitivně ovlivňují vitalitu porostů a tím i jejich obranyschopnost. Naopak dlouhodobý srážkový deficit 

vede k výraznému poklesu jejich vitality a takto stresované stromy jsou pro podkorní škůdce vysoce atraktivní. 

Vysoké teploty urychlují jejich vývoj, takže může mít více generací v roce“, vysvětluje Václav Větvička. 

Škody, které sucho s následným napadením podkorního hmyzu napáchalo, si vybírá svoji daň i v Hamzových 

hájcích, které patří v areálu k nejvíce ohroženým. Z tohoto důvodu muselo být poraženo 120 stromů, především 

bříz a modřínů, ale i borovic. Osud dalších je nejistý. A i když na uvolněná místa dosazujeme nové výsadby, jako 

je to v případě nejstaršího Hamzova hájku, náhrada ztráty s ohledem na jejich nesrovnatelnou bioklimatickou 

funkci bude na desetiletí. „Práci“, kterou zastane jeden, více než 80 let starý strom, musí nahradit desítky 

mladých, zejména pokud se jedná o jehličnany. Jistě tedy souhlasíte s tím, že jejich ztráta je doslova 

nevyčíslitelná. Druhý háj, který Hamza vysadil v roce 1907 je stejně tak ohrožen. Na první pohled suché modříny 

vyvolávají v mnohých pocity smutku a lítosti. Nicméně nám odborný garant Hamzova parku a arboreta, dr. 

Větvička, dodal potřebou naději v jejich jarní probuzení po dlouhém spánku. Snad se na chvíli ocitneme jako 

v pohádce o Šípkové Růžence a hájek zůstane zachován po další dlouhá léta. Strom je živý organismus, který umí 

dokonale využívat mimo jiné i zásoby vody a na rozdíl od některých z nás s ní umí také šetřit. Tak doufejme, že 

vše dobře dopadne. 

 

Probíhající klimatická změna již v současnosti významně ovlivňuje hydrologický režim prostřednictvím zvýšených 

a snížených průtoků a má za následek změny v četnosti a intenzitě výskytu extrémních událostí (povodní, sucha). 

Prognózy odhadují snížení průměrných průtoků v českých povodích o zhruba 15-20 %, případně až o 25-40 % v 

druhé polovině 21. století. K prohloubení deficitů vody by mohlo dojít zejména v letních a podzimních měsících 

(ČHMÚ, 2011). Za nejvýznamnější negativní dopady lze považovat extrémní záplavy a s nimi související znečištění 

vodních zdrojů v důsledku zvýšeného výskytu přívalových srážek a následných úniků odpadní vody z 

kanalizačních systémů. Další dopady mohou zahrnovat zvýšený nárůst řas ve vodních útvarech, vyšší koncentraci 

nerozpustných látek a kontaminujících prvků, a s tím související větší ekonomické náklady na úpravu vody pro 

dodávky pitné vody. Současné dopady změny klimatu se již v současnosti významně projevují i v oblasti vodního 

hospodářství, kde mimo zemědělství ovlivňují zejména lesnictví, biodiverzitu, ekosystémy. Zvyšující se teplota a 

koncentrace oxidu uhličitého spolu se změnami v distribuci srážek bude mít významné dopady na růst a 

zdravotní stav lesních ekosystémů a biologickou a ekonomickou životaschopnost dřevin. Monokulturní plochy 

smrku v České republice se vyznačují poměrně nízkou odolností vůči vlivům prostředí a změna klimatu by proto 

mohla mít významné dlouhodobé negativní ekonomické důsledky. Měnící se klima spolu s antropogenní činností 

představuje významné riziko i pro biologickou rozmanitost a výhody, které poskytují lidské společnosti 

ekosystémy. Změny v hydrologických a teplotních režimech ovlivní funkci zásobovacích a regulačních 

ekosystémových složek. Jednou z dalších součástí vzrůstajícího rizika je i zranitelnost – tedy jistá míra 

obranyschopnosti vůči změnám klimatu, citlivost vůči jejich účinkům a přizpůsobivost, která představuje 

schopnost se s těmito účinky vyrovnat. Z hlediska dopadů na lidské zdraví se kromě následků extrémních 

událostí očekává, že změna klimatu významně ovlivní i rozvoj infekčních onemocnění v důsledku zvýšení míry 

reprodukce přenašečů. V souvislosti s nárůstem průměrných teplot na území České republiky došlo v posledních 

dvou desetiletích k expanzi populace klíštěte obecného (Ixodes ricinus) do vyšších nadmořských výšek a 

současně i k hojnějšímu výskytu ve svém původním areálu. 

„Co dodat závěrem? Přejme si chladnou a na srážky bohatou zimu, abychom se na jaře mohli radovat z nově 

probuzeného Hamzova modřínového háje“, říká Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny. 



Kontaktní údaje: 

Jana Zavřelová, DiS. 
metodik parku 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 
 
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

