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6. tradiční jarní otevírání  

Hamzova parku a arboreta 

strana: 

Její dosavadní umístění již 
nebylo vzhledem k postupným 
úpravám „náměstíčka“ před 
vstupem do Hamzovy léčebny 

pro tuto sochu důstojné.  

Socha byla před léčebnu 
umístěna v roce 1927 spolu s 
dvěma světelnými pylony. V 
roce 1994 byla zrestaurována 
a vyzvednuta na pískovcový 
podstavec, který původně pod 
sochou nebyl. I přes tato opat-
ření se na soše opět objevila 
místa poškození a socha bu-
de znovu opravena a zakon-
zervována. Z tohoto důvodu 

byla přemístěna do parku, kde 
ji dále nebudou poškozovat 
otřesy projíždějících aut a zvý-
šená koncentrace pra-
chu.Socha se stane centrál-
ním bodem nově vznikající 
rozsáhlé úpravy parku, který 
právě zde byl vichřicí v roce 

2008 velmi poničen. 

Slavnostní otevření "Promenády" 

Díky výbornému hospodaření 
HL a tím i dostatkem zdrojů mi-
mo vlastní zdravotnickou činnost 
(dary, konto Bariéry) se v roce 
2010 podařilo provést generální 
opravu již velmi zašlých  cest v 
prostoru za pavilónem C, nepo-
chybně původních, ještě z dob 

MUDr. Hamzy. 

Masivní obrubníky musely být z 
důvodu údržby cest i zeleně vy-
měněny a  charakter cest byl 
přizpůsoben ostatním cestám v 
parku. Byla zajištěna příprava 
na přemístění sochy „Matka a 
dítě“ od akademického sochaře 
Jaromíra Máry, které si vážíme 
nejen pro velkou uměleckou 
hodnotu, ale především jako 

symbolu dětské léčebny.  



Růže  
Hamzova parku a arboreta 

II. část 

Východní Asie, zejména Čína, 

je domovem růží ze zvláštní 

sekce Syntstylae, pro které 

je typické, že čnělky srůstají 

do štíhlého tenkého sloupku a 

vysoko vyčnívají nad disk me-

zi tyčinkami, takže zůstávají 

zachovány i na dozrávajících 

šípcích. Druhým společným 

znakem většiny těchto růží je 

stavba květenství - jehlanco-

vité chocholíky, složené z de-

sítek drobných květů. 

 Růže mnohokvětá je druh 

mnohotvarý, polymorfní. Listy 

můžou být jak lysé, tak chlu-

paté. Stejně je tomu i u květ-

ních stopek a šípků“ mohou 

být holé i stopkatě žláznaté. 

Je ovšem jeden znak, který 

odlišuje růži mnohokvětou od 

ostatních: Palisty s nápadně 

hřebínkovitě třásnitými okra-

ji. Tento znak je dominantně dědičný a projevuje se i u kulturních záhono-

vých růží a prozrazuje, vedle mnohokvětosti, že mezi předky této růže byla 

Rosa multiflora.  

Růži mnohokvětou popsal v roce 1784 švédský botanik Thunberg. Z Japonska 

do Evropy byla přivezena až v roce 1862, jako jedna z posledních. Její intro-

dukce znamenala velký převrat v pěstování zahradních růží. Růže mnohokvětá 

se stala základním kamenem skupiny mnohokvětých růží, zpočátku nazýva-

ných polyantky, po pozdějších hybridizacích a zdokonalování polyanthybridy. 

Patří také mezi předky moderních mnohokvětých záhonových růží s velkými 

květy, tzv. floribund. Používá se také jako solitérní keř pro větší zahrady, 

veřejná prostranství a do živých plotů, jedna z linií, téměř bezostný klon, se 

využívá jako podnož, oblíbená mezi švédskými školkaři. 

 Růže mnohokvětá je rozkladitý keř nebo spíše poléhavá liána. Má až 5m 

dlouhé výhony; kmínky a větve se obloukovitě sklánějí k zemi, nenajdou-li 

vhodnou opěru. Ostny jsou jednotlivé, hákovité. Listy jsou složeny ze 7 -9 

špičatých lístků, na rubu chlupatých. V pyramidálním chocholíku může být i 

několik desítek květů; jsou drobné, 1,5 – 2 cm široké, obvykle bílé. Kvete v 

červnu a v červenci velmi vydatně. Kališní lístky jsou krátké, vnější s několika 

přívěsky. Šípky bývají kulovité nebo protáhlém velikosti hrachu, na dlouhých 

stopkách, oranžově až tmavě červené.                                                   Václav 
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Růže mnohokvětá  Rosa multiflora 



  Naše stromy s příběhem                        I. část 
   BUK LESNÍ ČERVENOLISTÝ - FAGUS SYLVATICA „PURPUREA“ 
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Původ: jižní Alpy v 18. století 

V přírodě vzniklá barevná mutace, částeč-

ně dědičná.  Obvykle se v praxi takové buky 

označují jako „červené“ nebo "měděné". 

V parcích se udržuje řada kultivarů 

(např.́ Atropunicea´a pod.) Výška zdejšího 

stromu byla 27 m s obvodem kmene  80 cm. 

vysazen byl pravděpodobně kolem roku 

1920. Byl rozlomen  vichřicí v 25. června 

2008. 



Vážení čtenáři,  

obracím se na Vás s žádostí o Vaše připomínky, podněty, návrhy k informační-
mu systému naučné stezky Hamzovy léčebny, které nám můžete sdělit na 

www.hamzova-lecebna.cz                                                                  Váš Kaštánek 
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Výsledky I.ročníku výtvarné soutěže 
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