
 

 

Tisková zpráva 
Krásných dvacet let spolupráce s botanikem Václavem Větičkou si připomeneme  na tradičním, již třináctém 

jarní otevírání Hamzova parku a arboreta, které je téměř za dveřmi. V úterý 17. dubna představí botanik 

Václav Větvička již zmíněné arboretum v kalendáriu, nazvaném Rok v Hamzově arboretu.  

  

Jako krásný koloběh přírody, kruh, hodný štětce Mánesova. Dvanáctero obrazů vyniká stejně úchvatně jako 

památný orloj a představují se nám každého dne, každého měsíce. Uzavřeme-li kruh dvanácti měsíců, 

uvědomíme si jasněji nejen přírodní úkazy, ale zejména i postupný život v přírodě: od ledu k oblevě, od rašení 

bříz a dubů ke květům, od červenajících se a červených plodů až ke žni obilí, od zařvání zvěře k říjení, od 

opadávání listí k zasněžené chýši. 

Zmrzlý měsíc, ledový Leden, má název jistě odvozen od 
ledu. A i když měsíc únor teprve noří ledové kry do vody, 
i přesto začínají rozkvétat první „nedočkavci“. Jedním 
takovým je čemeřice černá, jedovatá rostlina z čeledi 
pryskyřníkovitých. Bez ohledu na název jsou její nápadné 
květy až sněhově bílé. Dlouho na sebe nenechají čekat 
také ostatní časně kvetoucí jarní keře. První z nich je 
zimolez Purpusův (Lonicera x purpusii). Pochází z východní 
Číny. Je opadavý, ale část listů obvykle vydrží na větvích 
i přes zimu, květy rostou v párech na společné stopce 
a silně voní. „Rozkvetlý, intenzívně vonící keř najdete 
právě v tomto období v zahrádce slečny Diorové.  

Ve Východoasijské zahradě Vás ohromí žlutě kvetoucí jasmín.   V březovém březnu raší a kvetou břízy, v dubnu 
vyrážejí dub. A v květnu? To rozkvétá celý park, vlastně i celá  země.  Ve svěží jarní zeleni svítí velké, růžovobílé 
květy magnolie, šácholanu Soulangeuova. I pestrá paleta barev rododendronů, kalin, kopretin je nevěřitelně 
příjemnou a okouzlující podívanou. „Svými žlutými květy ve tvaru tulipánů uchvátí i květy obsypaný strom, 
původem ze Severní Ameriky – liliovník tulipánokvětý. Však to má i v názvu. Jeho velké, lyrovitě vykrojené listy 
se barví na podzim do krásně zlatavé, sluníčkové žlutě.  A což teprve modrý strom. Jistě se přijďte podívat na 
kvetoucí pavlovnii plstnatou, původem z Asie. Její velká, modře zbarvená květenství rozkvétají těsně před 
olistěním. Celý strom je jimi doslova obsypán. Nápadné jsou i její listy, zvláště svou velikostí, mívají až přes 30 cm 
v průměru, „ vysvětluje Václav Větvička, dlouholetý odborný garant Hamzova parku a arboreta     
Červen plný růží získal své jméno od velkého množství červíků, které se v tomto období hojně vyskytují, 
červenou barvou se pyšní měsíc červenec. Ke květu se pomalu chystá další zástupce asijských dřevin – svitel 
latnatý.  Než se nadějeme, je obalen mohutnými až 30 cm dlouhými latami drobných žlutých květů, které 
se postupně promění ve zvláštní měchýřky zelených plodů. To už ale v arboretu pomalu panuje měsíc září, jehož 
jméno bylo nejspíše odvozeno od začínající říje jelenů. Troubení jelenů se nad Hamzovým parkem nese 
i z nedaleké jelení obory, kterou je řadu let obklopena zřícenina hradu Košumberk.  
I listí si v listopadu užíváme. Listopadová přehlídka barev – od světle žluté přes temně žlutou až pomerančovou, 
rudě až temně červenou, karmínovou,  nachovou – kterou barvu jen chcete.  
Chladnější počasí určitě také neznamená konec procházek. Krásy podzimní, ale i zimní přírody si můžete skvěle 
užít třeba jen procházkou Hamzovým parkem a arboretem. Přijďte se projít a obdivujte krásu květů jemných, 
růžovobílých vonných lat kaliny vonné (Viburnum farreri) Tento bohatě větvený opadavý keř, původem z Číny, 
rozkvétá v podzimním čase po celém areálu parku a arboreta. Zajímavým keřem, který také kvete v zimě je vilín 
viržínský (Hamamelis virginiana), který Vás zaujme jemnými žlutými pentlicovými květy. Je to okrasný opadavý 



keř podobný lísce, jehož listy se na podzim krásně zbarví dočervena. Tento Severoamerický keř je také známá 
indiánská léčivá rostlina, kterou  Indiáni používali k léčení nemocí a považovali ji za kouzelnou rostlinu, protože 
kvete v zimě, kdy celá příroda spí.  
 
Teď ale začalo jaro, tak si pojďme všechny krásy, které nám park v průběhu roku nabídne naplno užít. 
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