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Buk lesní, úzkolistá, 

stříhanolistá odrůda 

Fagus sylvatica L. 

´Aspleniifolia  ́
 

Můj nejmilejší buk 

v Hamzově arboretu a 
možná i na celé Zemi! 

Pozorně se mu podívejte 

do tváře. Možná do tvá-
ří! Jak ten se chechtá! 

Jako by říkal: „Přijďte 

nebo přijeďte ke mně, 

pohlaďte si mne (je mi 
to taky příjemné!) a věř-

te, že se vám bude od-

cházet nebo odjíždět 
s pocitem, že už vás če-

kají jen dobré dny, že se 

den za dnem budete líp 
pohybovat, chodit, jez-

dit, pracovat – i se jen 

tak líně protahovat a 

smát do sluníčka. V létě 
jako v zimě. 

(Pokračování na stránce 2) 

Ke skutečným dendro-
logickým per lám 

Hamzova arboreta pat-

ří letité buky lesní 
(fagus sylvatica), a to 

jak v původní podobě, 

tak v podobě různých 
přírodních i selektova-

ných odrůd a forem. 

Např. forma purpurea, 

tzv. měděný buk, 
spontánně vzniklý na 

jižních svazích Alp 

nebo jeho hybrid, kul-
tivar Rohanii, červeno-

listý, střihanolistý buk, 

př ípadně kult ivar 
asplenifolia, jeden z nej-

krásnějších. Za to, že v ar-

boretu dobře prosperují 

vděčí zdejším klimatickým 

podmínkám.  

Rohanův buk, vzniklý péčí 

sychrovského zámeckého 
zahradníka Maška a na trh 

uvedeného v roce 1894. Od 

té doby se stal častou sou-

částí  estetických parko-
vých výsadeb. Jeho rodiči 

byl červenolistý buk fagus 

sylvatica, forma purpurea 
a střihanolistá odrůda fa-

gus sylvatica, kultivar 

Quercifolia. Oba rodičov-
ské stromy rostou dodnes 

nedaleko  zámecké budo-

vy na Sychrově.  



RŮŽE HUGOVA – ROSA HUGONIS 

Původ: Čína 

V roce 1899 poslal páter Hugh 

Scallen (misionář působící v zá-

padní Číně koncem minulého 

století, známý pod jménem Otec 

Hugo) z jedné své misijní cesty 

semena žlutokvěté růže, do bo-

tanické zahrady v anglickém 

Kew. Růže byla pojmenována 

na počest sběratele růže Hugo-

va. Je jedinou západočínskou 

žlutou růží. 
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Růže Hamzova parku a arboreta  I. díl 

„To je, panečku, Pan 

Strom.... “ 
                      Václav Větvička 
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Jindy na mne týž buk, tý-
miž zraky šelmovsky po-

šilhává. Vyberte si které-

koliv z jeho očí a každý 
den v nich najdete jiný 

výraz. To je, panečku, Pan 

Strom. Energie má na roz-

dávání, až se (bojím, aby 
si taky nějakou nechal pro 

sebe. Dozajista pamatuje 

pana doktora Hamzu, kdo-

ví, zdali jej pan doktor 
nevysadil sám. Možná, že 

si tehdy myslel, že až 

tenhle bouček dospěje, 
mohl by být patronem lé-

čebny i arboreta…. 

Až moc jsem se věnoval bu-
kově duši, nesmím zanedbat 

ani tělo. Ony „oči“ jsou jen 

dokonalým příkladem zace-

lení ran po přirozeném nebo 
i umělém odstranění starých 

spodních větví. Bylo prove-

deno včas a zával je tak do-

konalý, že se uzavřel skoro 
úplně. Až na tu šelmovskou 

štěrbinku… 

Fagus sylvatica ´Aspleniifolia´ 
se poprvé v Evropě připomí-

ná až v roce 1857. Vzápětí 

byl patrně vysazen i u nás: 
V soupisu dřevin parku 

v Hluboké nad Vltavou je 

zmiňován již v roce 1685, 

v Hamzově arboretu dozajis-
ta roste od jeho založení 

v roce 1909. 

http://martin-pegner-peggy-intelligen-praha-1.takeit.cz/dna-testy-urceni-otcovstvi-1373960?277296&rtype=V&rmain=82962&ritem=1373960&rclanek=197837&rslovo=446371&showdirect=1


 

Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou při Hamzově léčeb-
ně připravujeme výukový program zatím pro žáky základních škol, využí-
vající  v příjemném prostředí parku Hamzovy léčebny. Do budoucna plá-

nujeme i rozšíření vzdě-
lávacího programu pro 
děti z Mateřské školy, 
speciálních a středních 
škol.  Dále chceme pro-
gram využít i jako vol-
nočasovou aktivitu, kte-
rou budou moci využí-
vat pacienti po cévních 
mozkových příhodách. 
S listy budou pracovat v 

rámci logopedie.  
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„Zvláštní péče léčebná 

sluší tělu i duši“ 

           F r a n t i š e k 

Hamza 
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1. Den stromů a dřeva 

2. Růže Hamzova parku a arboreta 
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Navzdory rozmarům počasí 
se přece jen uskutečnilo tra-

diční VI. podzimní zavírání 

Hamzova parku a arboreta 

při příležitosti Dne stromů a 
dřeva. Jak trefně poznamenal 

V. Větvička, garant parku po 
stránce odborné, „sv. Petr se 

rozhodl, že sezónu uzavře 

sám“. Přes nepřízeň počasí 
jsme ale v léčebně mohli 

uvítat hejtmana Pardubické-

ho kraje Mgr. Radko Martín-

ka, radního Bc. Miloslava 
Macelu a vedoucího odboru 

zdravotnictví Ing. Leoše Do-

stála. To však je jenom část 
milých hostů, kterým déšť 

ani sníh nevadil a zúčastnili 

se sázení lípy mongolské 
(Tilia mongolica) a americké 

(Tilia americana). Tím byla 

symbolicky dokončena do-

sadba dvanácti lip srdčitých 
(Tilia cordata) do uvolněné 

části jírovcové aleje. Součas-

ně byly vysazeny ještě dvě 
„sbírkové“ lípy – lípa různo-

listá (Tilia heterophylla) lípa 

plstnatá, převislá (Tilia to-
mentosa ´Pendula´). Všech-

ny vysazené lípy byly hraze-

ny  z grantu Programu péče 

o životní prostředí v Pardu-
bickém kraji, podaného 

Hamzovy děti  Košumberka. V 
letech 2006 - 2009 bylo v 

rámci těchto dotací získáno 

v jednotlivých etapách cel-

kem 271 000 Kč. Díky této 
výrazné pomoci a též díky 

výtěžku ze sbírky na pomoc 
Hamzovu arboretu po orká-

nu Ivan, (který poničil část 

našeho kraje 25.6.2008), 
jsme mohli intenzivně na-

pravovat napáchané škody. 

Samozřejmě, že v letošním 

roce nešlo v Hamzově arbo-

retu pouze o tyto lípy. I přes 

skutečně nepřívětivé počasí 
neváhal pan hejtman znovu 

projít tehdy nejkritičtěji za-

sažená místa parku a byl 

stejně jako my všichni potě-
šen pohledem na dobře pro-

spívající mladé stromky, 
vysazené již v loňském ro-

ce. Díky spolupráci s Václa-

vem Větvičkou e tak pro 

arboretum nepříznivý los 
obrátil do nového, tematic-

ky plánovaného rozvo-

je výsadby stromů, 
vysazovaných cíleně 

ve skupinách a náleže-

jících k jednotlivým 
světadílům. V tomto 

duchu jsou vypracová-

ny a rozvíjeny i pozná-

vací trasy v parku.  

 

 

 

 

 

Že je Hamzův park a 

arboretum opravdu hezké a 

zajímavé místo cizokraj-
ných dřevin, vědí nejen pa-

cienti léčení v HL, ale i tu-

risté, kteří park navštěvují v 

souvislosti s prohlídkou hra-

du Košumberk, který se 

nad parkem rozkládá. 

Den lip v Hamzově parku a arboretu - 2009 


