
Je to pro nás velmi významný krok, 
říká ředitel Hamzovy léčebny v Luži 
Košumberku, MUDr. V. Volejník, 
CSc. Plně jsme, dle vyjádření odbor-
ných koordinátorů pro naše přijetí, 
splnili celkem 15 ze 17 kvalitativ-
ních kritérií a jedno s výhradou. 

Po důkladném prověření a zároveň splnění povinných podmínek a čin-
ností, 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 Pardu-
bického 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, sběra-

tel nebo botanik, ale lékař v mnoha ohledech vynikající – ale v jednom 

dokonce unikátní. Uvědomil si staré úsloví o lékaři a Bohu (však to zná-

te, 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 začát-

ku 20. století zakládal v Luži pod Košumberkem svou léčebnu, vedle lé-

čebných pavilonů vysazoval (nebo dal vysazovat) i stromy. Uvědomil 
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Hamzův park a arboretum v Unii botanických zahrad ČR  

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.  
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si tu úžasnou pomocnou ruku, 

kterou lékaři podávají tak živé 

organismy, jako jsou rostliny“, 
cituje dále Václav Volejník slova 
odborného garanta Hamzova par-
ku a arboreta, dr. Větvičky. 
 
Unie botanických zahrad ČR byla 
založena v dubnu 2005 jako ob-
čanské sdružení (dnes spolek) 
osob a institucí zastupujících bo-
tanické zahrady, arboreta a vý-
znamné botanické sbírky. Jejím 
sídlem je Botanická zahrada hlav-
ního města Prahy v Tróji, k roku 
2016 sdružuje 37 členů. Smyslem 
její činnosti je napomáhat uplat-
ňování poslání botanických za-
hrad a jejich celkovému rozvoji, 
pořádá přednášky, semináře 
a konference, sleduje mezinárod-
ní dění a legislativu, připravuje 
společné projekty a výstavy.  
 
Jedním z kladně hodnocených 
prvků při obhajobě Hamzova par-
ku 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 par-
ku a arboreta dává do plánu po-
kračovat ve vysazování dalších 
zajímavých taxonů dřevin, násled-
ně ale doplnit i další taxony všech 
keřů a bylin do „inventáře“. Zatím 
máme evidovány pouze stromy 

a je nutné je nově doplnit do cel-
kové inventarizace všech taxonů 
Hamzova parku a arboreta. 
V rámci služeb pro návštěvníky 
bychom chtěli řešit průvodce par-
kem cestou technologií přes mobil-
ní telefony. Jde ovšem o nákladnou 
investici. Nabízí se také využití zís-
kávaní informace prostřednictvím 
QR kódů. Doufáme, že tato novin-
ka zaujme především žáky všech 
typů škol.  

MUDr. Václav Volejník, CSc., 

ředitel HL 

Zahájen provoz ambulantní rehabilitace v pavilónu R 

Dne 10. 12. 2015 byla dokončena 
a zkolaudována druhá etapa sta-
vebních úprav v budově č. p. 68 
„ZŘÍZENÍ VÝTAHU PRO IMOBILNÍ PACI-
ENTY DO AMBULANCÍ V Č. P. 68 HL 
LUŽE – KOŠUMBERK“. Přístavbou 
výtahu byl zajištěn bezbariérový 
přístup do vybudované ordinace 
praktického lékaře a pracoven 
fyzioterapeutů v II. N. P. Náklady 
na přístavbu výtahu činili 1 800 
000 Kč bez DPH.  

Stavební úpravy prováděla firma 
PLUTO Chrudim spol. s.r.o. 

Pavel Hemerka, stavební technik 

Budova č.p. 68 – vedle prodejny 
„Kubík“ byla v roce 2015 zrekon-
struována a vybavena výtahem, 
prostory v II.NP byly upraveny pro 
provoz ambulantní rehabilitace. 
V druhém patře je prostorná če-
kárna, cvičebny pro dva fyziotera-

peuty a pracovna pro poskytování 
fyzikální terapie, jsou zde poskyto-
vány elektroléčebné a magnetote-
rapeutické procedury, dále lymfo-
ven a tepelné procedury. Procedury 
vodoléčebné se i nadále poskytují 
na dalších pracovištích rehabilitace 
v HL. Ambulantní rehabilitace byla 
poskytována i na lůžkové rehabilita-
ci jednotlivých primariátů, i nadále 
se na těchto primariátech poskytu-
je. 
Ambulantní rehabilitaci je možné 
objednávat na pavilonu F na tele-
fonním čísle 469 648 525.  
 

       Vopařilová Ludmila, náměstek RHB 

 

Hamzův park a arboretum v Unii botanických zahrad ČR    (pokračování ze strany 1) 
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Zprávy z jednání Rady ředitele dne 25.1.2016  a z 1.2.2016 

Dokončují se plány pro r. 2016. V rámci údržby odsouhlaseno i potřebné dokončení šaten v pavilónu D. 
Projednáno zařazení do plánu oprava a rekonstrukce objektu čp. 80, tj. vrátnice. 
Stavební úpravy výjezdu z výdeje v OVS jsou v plánu pro rok 2017. 
Dořešit otázku výstupu z pavilónu D směrem k terase z průchodu. Návrhy připraví N HTS. 
Dokončit prostor parku v prostoru za Zálesím. 
Ř HL informoval o jednání o spolupráci s GE Money. 
N Oš - společnost Bbraun uspořádá 26.5.t.r. v HL konferenci na téma „Péče o pacienta se spinální lézí“. 
Vzdělávání – informace N ZP: 

• aktivní účast na konferenci v Bohdanči 
• aktivní účast na Kubátových dnech v Praze 
• pasivní účast na konferenci o DMO v Boskovicích. 
• účast na Litomyšlském ortopedickém kongresu 
• pasivní účast na konferenci „Pfeifferovy dny“ v Praze 

N RHB - ambulantní rehabilitace v pavilónu R  je naplněna. 
N ZP - požádala N HTS náhradu za  Ing. Večeřovou na kurzu 28.5. - aktivní účast. 
N PER: 

• i nadále budou vedoucí pracovníci evidovat propustky. Na základě požadavku příslušného náměstka 
či Ř HL budou požádáni o předložení této evidence. 

• informovala o jednání ohledně ochranných pomůcek 
• připomíná předání plánů dovolených do konce dubna 2016 
• nedořešena forma předávání poukázek pro zaměstnance 
• byly rozdány nové platové výměry 
• řešíme možné dotační tituly na vzdělávání 
• proběhlo osobní jednání na obsazení pozice právník-vedoucí sekretariátu-asistent ředitele. 

N EÚ informovala o předběžném výhledu hospodářského výsledku za r. 2015. 
Odsouhlasen nákup motodlahy do pavilónu K z darů. 
V rámci programu „Přátelské prostředí v HL“ doporučuje N RHB řešit vynucené „kuřácké kouty“, např. 
u pavilónu B. 
Ř HL: 

• informoval o jednání o možné spolupráci s Univerzitou Pardubice 
• informoval o jednání s Ing. Kalivodou z KÚ Pk – řešeny možnosti finančních zdrojů 
• požádal o zodpovědný přístup při nákupech. N Oš doporučuje postupovat tak, jak již bylo v minulosti,  

tj. Zpracovat seznamy nákupů, uvádět priority a teprve po odsouhlasení nákup. Závěr: po jednání Ř HL 
a N EU bude zpracován návrh a předložen RŘ  ke schválení. 

• předložen návrh umožnit plavání v bazénu i bývalým zaměstnancům. Závěr: dořešit podmínky. 
• IA zpracovala plán interních auditů. 
• N ZP upozorňuje na končící pětiletou udržitelnost grantu, nutno zrevidovat, případně dát do plánu 

i postupnou výměnu některých přístrojů. 
• jednáno o vyhlášení zákazu návštěv – bude řešeno s ústavním epidemiologem HL a KHS . 
• od 1.7. nastoupí nový bytový referent p. Tomáš Baťa. 

N HTS informoval o připravovaných úpravách v konferenčním sálu. 
MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL  

Ve středu od 17.00 do 18.00 hodin a od 18.00 do 19.00 hodin je možný vstup zaměstnanců do bazénu 
v pavilonu M. Od 1.3.2016 je možný vstup i pro bývalé zaměstnance, kteří odešli do důchodu. Pro vstup je 
nutné si vyzvednou čip na vrátnici HL, je nutné se objednat předem. 
 
Ve dnech 7. - 11.3.2016 budou v pavilonu V v III.NP poskytovány Thajské masáže - olejová nebo tradiční za 
cenu 690,- Kč. Nově lze také objednat masáž bylinnými váčky, za cenu 790,- Kč. Objednání možné na tele-
fonu 469 648 525.                Vopařilová Ludmila, náměstek RHB 
 

Volný vstup zaměstnanců HL do bazénu v pavilónu M a Thajské masáže 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v lednu 
Doležal František  zásobovač CN 
Urbanová Ivana   uklizeč pavilónu M /za pracovní neschopnost/ 
Sejkorová Soňa   uklizeč pavilónu I 
Hrnčálová Božena  uklizeč pavilónu M /za pracovní neschopnost/ 
Rybenská Iveta  uklizeč SRJ /za pracovní neschopnost/ 
Vamberský Jiří  bezpečnostní pracovník HTS 
Bárta Jaroslav  bezpečnostní pracovník HTS 
Majvald Jiří   bezpečnostní pracovník HTS 
Hoffmannová Miroslava  bezpečnostní pracovník HTS 

Ukončení pracovního poměru v lednu 

Lněnička Jaroslav  sanitář pavilónu G 
Filipiová Růžena  sestra pavilónu E 
Marková Miluše  uklizeč pavilónu V 
Pešina Lukáš   strojník, topič TEC 

Nástupy do pracovního poměru v únoru 

Marešková Alena  sestra pavilónu E 
Šimková Pavla, Bc.  fyzioterapeut pavilónu C 
Vozobule Michal  sanitář pavilónu B /za pracovní neschopnost/  
Šebková Vlasta  sestra pavilónu D /z rodičovské dovolené/ 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

V rámci plánovaného monitoringu zdravotního stavu stromů, rostoucích v HPA, bylo 
nalezeno několik poškozených a napadených stromů. Jednalo se o 3 stromy smrku 
ztepilého, rostoucího v porostu nad pavilónem G, směrem ke schodům, tyto byly 
zcela bez jehličí po napadení kůrovcem, 2 stromy borovice vejmutovky, rostoucí na 
hraně hřiště u spojovací cesty pavilon C – protetika, které byly mechanicky poškozeny 
bleskem a jejich kmeny vykazovaly vysoké riziko pádu stromu, jedna borovice 
vejmutovka, rostoucí na rohu pavilonu C, která byla napadena červenou sypavkou 
a jeden habr obecný, rostoucí  u spojovacího krčku B F, tento měl poškozený kmen po 
odlomené silné kosterní větvi a místo odlomu bylo napadeno patogenními procesy.  
 
Na základě odborného posouzení zdravotního stavu, které bylo odsouhlaseno 
garantem parku, byla zpracována žádost odboru ŽP příslušného městského úřadu 
v Luži a na základě této žádosti, bylo vydáno povolení k pokácení těchto stromů. 
Vyjma smrků, rostoucích v břehovém porostu, byly stromy pokáceny od vrcholu 
pomocí vysokozdvižné plošiny, s ohledem na maximální eliminaci poškození okolních 
stromů. 
Borovice vejmutovka, rostoucí na rohu pavilonu C byla pokácena stromolezeckou 
odbornou firmou Šilar.  
Z kmenů smrku a jedné vejmutovky byly zpracovány pilařské výřezy kulatina IIIB 
a tato byla odvezena a pořezána na náklady HL na pile ve Střemošicích. Vzniklé řezivo 
bylo uloženo pro potřeby truhlářské dílny HL. Ostatní hmota, která byla vyřezána 
a  určena do sortimentu palivového dřeva, a bude po celkovém zpracování nabídnuta 
k odprodeji. Drobné větve a výmladky budou během měsíce února a března 
seštěpkovány vlastním štěpkovačem a tato hmota bude vrácena zpět do porostu jako 
přirozené hnojivo.      Jiří Sommer, vedoucí parkové údržby HPA 

 

        

Z oddělení parkové údržby - zimní kácení stromů 


