
 

 

Tisková zpráva 

Václav Větvička provázel botaniky, zástupce předních českých botanických zahrad a arboret v rámci 
pracovního a společenského setkání členů Unie botanických zahrad ČR Hamzovým parkem a arboretem.  

 

Je to pro nás další, velmi významný krok, říká ředitel Hamzovy 
léčebny v Luži Košumberku, MUDr. V. Volejník, CSc. a dodává: 
„Když jsme byli dne 28. ledna 2016 na Valné hromadě Unie 
botanických zahrad České republiky v Prostějově jednomyslně 
přijati za jejího řádného člena, věděli jsme, že nás čeká mnoho 
nových povinností a práce. Tehdy byl při obhajobě jedním 
z kladně hodnocených prvků Hamzova parku a arboreta pro 
přijetí do Unie fakt, že jsme měli z velké části rozpracován 
systém prolnutí celého parku s činností léčebny. A protože je 
Hamzovo arboretum jako součást Unie botanických zahrad 
povinno naplňovat úkoly nejen pěstební a ekologické, ale 

zároveň též zajišťovat výchovu nás všech ve vtahu k přírodě, zajišťovat alespoň naše zásadní znalosti 
o především stromech a keřích, které v Hamzově arboreta jsou, velmi jsme od přijetí v tomto směru pokročili,“ 
vysvětluje MUDr. Václav Volejník, CSc. 
Díky výraznému pochopení vedení Pardubického kraje jsme s jeho podporou získali zásadní dotaci ve výši 150 
tis. Kč, která nastartovala novou kvalitativní úroveň pro celý význam Hamzova arboreta v jeho funkcích 
vzdělávacích a informačních. Tento krok přítomní členové Unie botanických zahrad velmi ocenili, zejména je 
zaujaly ikonky smyslového vnímání, kterými jsou všechny nově koncipované tabule doplněny. Arboretum tak učí 
naše pacienty i návštěvníky umění vnímat své okolí všemi smysly, ne jen pouhým pohledem. Šumění větru 
v korunách stromů nebo rozmanité vůně či barvy. Doplnily jsme i mnoho nových, interaktivních prvků, které 
pobaví i zabaví nejen dětské pacienty, ale považte – i ty dospělé. „To je jen malý výčet toho, co si vše uvědomíte 
při procházce arboretem, ale jistě se přijdete přesvědčit sami,“ říká Václav Větvička a pokračuje: „Možnost 
budete mít již v říjnu, přesněji dne 18. října, kdy Vás v rámci podzimního zavírání rád provedu Hamzovým 
parkem a arboretem.“ 
Park nyní přináší prostor nejen pro chůzi, posilování, ale velmi pozitivně ovlivňuje i psychiku pacientů a přináší 
navíc poznání. Nově byly vytvořeny další možnosti poznávání - trasa Tichý svět kůry a Babiččina bylinková 
zahrádka. V tomto směru své úkoly plníme i v rámci školních dětí, pro které je určena i velká část trvalých aktivit 
parku. Botaniky zaujal i projekt Kvetoucí léčebna, který je v léčebně naplňován již druhým rokem.  
Ředitel Hamzovy léčebny zhodnotil tříleté působení v Unii botanických zahrad takto: „Vstup do Unie byl pro 
Hamzův park a arboretum velmi významný počin, nejen tím, že byl zcela jednoznačně povýšen jeho význam 
v Pardubickém kraji, a to nejen po stránce botanické a dendrologické, ale i z hlediska ekologického a 
vzdělávacího.“  
Pracovní a společenské setkání členů Unie botanických zahrad se koná jednou ročně a hostitelem je vždy 
některá z členských botanických zahrad či arboret. V letošním roce jsme nabídli hostů botanického setkání 
možnost vyzkoušet si na „vlastní kůži“ léčebnou rehabilitaci, doplněnou prohlídkou zrekonstruovaného Poutního 
kostela Panny Marie na Chlumku s varhanním koncertem. Nemohli jsme opomenout ani prohlídku někdejšího 
sídla Slavatů – hradu Košumberka. „Setkání botaniků bylo pro nás významné i proto, že se toto setkání 
uskutečnilo v rámci oslav Hamzova roku, 150. výročí narození prof. Dr. Františka Hamzy,“ upřesňuje MUDr. 
Václav Volejník, CSc. 
 
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 2018 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.   
 
 
 

 

Kontaktní údaje: 

Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, propagace a kultury 
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 
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