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JARNÍ OTEVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Při jarním otevírání zasadíme „buchtovník“, zmarličník japon-
ský, který udiví nosy návštěvníků až na podzim, možná již při 
tradičním zavírání Hamzova parku a arboreta.  

 
Jeho zlatožluté listy zvolna opadávají a začínají tlít. V té chvíli voní 
a jako ty nejvoňavější maminčiny povidlové buchty, právě 
z trouby vytahované. 
Opadavý, dvoudomý, až 30 m vysoký strom, v kultuře obvykle 
max. 15 m vysoký. Borka šedohnědá, šupinovitá. Listy vstřícné 
(na koncích větévek až střídavé), řapíkaté, okrouhlé, až 7,5 cm 
v průměru, na bázi srdčité, na konci zašpičatělé, v mládí bronzově 
hnědé, později zelené až modrozelené, na podzim žluté nebo 
načervenalé, po opadu výrazně voní po čerstvých buchtách nebo 
karamelu. 
Květy jednopohlavné,drobné, bezobalné, vyrůstají v úžlabí listů, 
samčí téměř přisedlé, s červenými prašníky, samičí se 4 až 6 čer-
venými čnělkami. Plodem je měchýřek. Kvete v IV, před rašením 
listů. Pochází z horských lesů v oblasti od Himálaje po Japonsko. 
Do Evropy byl první zmarličník dovezen v roce 1865, u nás prvně 
vysazen v roce 1910 (Průhonice), v současnosti se v ČR pěstuje 
v přibližně 20 zámeckých parcích (Doksy, Hluboká nad Vltavou, 
Vrchotovy Janovice, Častolovice atd.). Jde o strom plně mra-
zuvzdorný, kterému vyhovuje polostinné stanoviště a výživná, 
hluboká, čerstvě vlhká půda. Množí se převážně semeny, možné 
je ale i množení hřížením nebo zelenými řízky.  

ww.botanika.wendis.cz 

V souladu s přírodou 
 
Nově upravený grafický symbol  
vyjadřuje hlavní poslání Hamzo-
vy léčebny, a to je léčebná reha-
bilitace. Odkazuje na původní 
myšlenku zakladatele MUDr. 
Františka Hamzy o jejím umístění 
v parku pod hradem Košumberk, 
tedy vyjadřuje symbol sepětí 
léčby s přírodou. Právě pobyt v 
ní významně doplňuje rehabili-
tační procedury.  
Stává se tak léčbou, která na 
pacienty podvědomě působí a 
pomáhá jim v rekonvalescenci. 
Přírodní prostředí léčebny je 
soustavně rozvíjeno a to je jedna 
z hlavních konkurenčních výhod, 
s kterou může léčebna pracovat 
také v oblasti propagace a mar-
ketingu. 
 Grafická značka ctí původní myš-
lenku loga. Naproti tomu byla u 
nově navrženého symbolu dola-
děna stylizace postavy a vozíčku 
s následným propojením s již 
výše popsanou přírodou 
a prostředím léčebny.  
Barevně byla grafická značka 
doplněna o zelenou barvu. Vý-
znam zelené barvy je založen na 
provázanosti se zmíněnou příro-
dou. Zároveň jsou značce dodány 
pozitivní emoce, které tvoří znač-
ku po vizuální stránce výrazným 
prvkem v pozitivu i negativu. 
  

Martin Škroch, autor 
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Visuté zahrady  
Semiramidiny 

 
Také v Mezopotámii patřilo 
zahradnictví k oblíbeným akti-
vitám, přičemž ovocnářství 
převažovalo nad zelinářstvím. 
Nejznámějším objektem 
z Mezopotámie týkajícího se 
zahradnictví, jsou Visuté zahra-
dy Semiramidiny, jeden ze sed-
mi divů světa. Nacházely se 
v zemi, kde byl podle Bible po-
zemský ráj, v pohádkové zemi, 
kterou známe z Tisíce a jedné 
noci; v jejím hlavním městě, 
v Babylónu, který zmizel z po-
vrchu země, když se stavěly 
základy Říma, ale znovu povstal 
v nemenší nádheře, aby se na-
konec změnil v příbytek zvířat 
a cíl archeologů.  
 
Babylón disponoval i dalšími 
stavebními skvosty, které by 
mohly aspirovat na zařazení 
mezi divy světa - byla to monu-
mentální Mardukova cesta, 
trojité babylónské hradby 
a babylónská věž. Tato země 
měla mnoho jmen ve své histo-
rii, ale jedno jí trvale zůstává - 
Mezopotámie. Dali jí ho Řeko-

vé a znamená Meziříčí, podle 
její polohy mezi Eufratem 
a Tigridem. Tyto řeky se dnes 
asi 150 kilometrů před ústím do 
Perského zálivu slévají ve vele-
tok Šatt el-Arab. Ve starověku 
ústily každá zvlášť a moře zasa-
hovalo asi o 100 kilometrů 
hlouběji do pevniny.  
 
Starověk se svými visutými za-
hradami, oázami, pomerančo-
vými, olivovými či posvátnými 
háji oslavoval vždy vodu, stín, 
slunce a plodnost.  
 
V zahradách nacházeli panovní-
ci v žáru poledního slunce stín 
protkaný hlasem životadárné 
tekutiny - vody, díky které se 
v zahradách mohly pěstovat 
nejen krásné, ale i užitečné 
rostliny.  
 
S postupným rozvojem nových 
společenských uspořádání vzni-
kají především ve starém Řecku 
a Římě zahrady a parky přístup-
né širším vrstvám obyvatel. 
Sadovnicky byla upravována 
veřejná prostranství, ulice, ško-
ly, pohřebiště a okolí chrámů. 
Římané obohatili zahradní 
prostor o atrium, které bylo 
vstupní částí obydlí. 
 
 

 

Egyptská zahrada 
  

je poprvé zmiňována v době asi 
4000 př. n. l. Vrcholu tento styl 
dosáhl v Egyptě v letech 1530–
1350 př. n. l. Součástí zahrady 
býval zavlažovací systém, který 
ji rozděloval na pravidelné části. 
Toto rozdělení bylo základem 
pravidelných zahrad.  
 
Cesty a živé ploty ze stálezele-
ných dřevin ji dále členily na 
pravoúhlé obrazce. Uprostřed 
zahrady býval pravidelný bazén, 
který mohl být různé velikosti 
podle zámožnosti majitele.  
 
Bazény ve faraonových zahra-
dách byly tak velké, že bylo 
možné se v nádrži projíždět na 
plachetnici. Součástí některých 
zahrad byly také vodotrysky. 
Nejobvyklejší součástí egypt-
ských zahrad bylo stinné stro-
mořadí, které je typické pro 
většinu egyptských zahrad. Za-
hrady byly obehnány vysokou 
zdí s jediným vchodem. 
V zahradě mohla být i více než 
jedna nádrž a zahrada mohla 
být rozdělena do částí. V jed-
nom případě měla zahrada 
v přední části obdélníkový ryb-
ník souběžně s řekou, kdežto 
druhá část ve střední oblasti 
byla obehnána zdmi a osázena 
stromy, mezi nimiž byly patrně 
i vzácné druhy. 
 
Zadní část měla největší plochu 
a také obdélníkový rybník, na 
jehož okraji rostly z jedné stra-
ny datlové palmy a z druhé stra-
ny platany. V blízkosti této zad-
ní části byl malý otevřený pavi-
lonek. Podél obou dlouhých 
stran celou zahradu lemovala 
cesta s alejí, v níž se střídaly 
různé druhy dřevin. 

HISTORIE  EVROPSKÝCH  PARKŮ  A   ZAHRAD 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahradnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovocn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelin%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A9_zahrady_Semiramidiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A9_zahrady_Semiramidiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_div%C5%AF_sv%C4%9Bta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_div%C5%AF_sv%C4%9Bta
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palácem se nachází jeden 
z největších vodních zahrad 
v Evropě. V parku o rozloze 
35 000 m2 najdete 250 vodo-
trysků, 60 vřídel, 255 kaskád, 
100 nádrží, 50 fontán, 20 teras, 
300 bran, 3000 různých sezón-
ních rostlin, stovky stromů 
a tisíce dalších rostlin. Všechna 
„vodní díla“ zásobuje 600 
m dlouhý tunel pod městem 
vodou z řeky Aniene a dalších 
pramenů. 
  
Architekt P. Ligorio přesně pro-
počítal kolik vody bude potře-
bovat a důmyslně realizoval 
vodní park na principu spoje-
ných nádob s využitím tlaku 
vody (bez použití mechanického 
zařízení).  
 
Mezi nejzajímavější fontány 
parku určitě patří Dračí fontána 
(Fontana dei Draghi), jejíž auto-

rem je Ligorio. Podle legendy 
byla postavena během jediné 
noci v září 1572 na počest pa-
peže Řehoře XIII., který byl hos-
tem ve vile a jehož rodina má 
v erbu okřídleného draka.  
Impozantní je i Fontána Ovato 
(Fontana dell’Ovato), která byla 
navržena v roce 1567 architek-
tem Ligoriem, s půlkruhovým 
průchozím podloubím. Atraktiv-
ní pro návštěvníky je i Varhanní 
fontána (Fontana dell’Organo) 
shydraulickými varhanami, kte-
ré několikrát za den zahrají ná-
vštěvníkům parku malý koncert 
(každý den od 10:30 v intervalu 
po dvou hodinách). 
 

Francie 
 
Francouzská zahrada není pou-
hé převedení pravidel geomet-
rie a perspektivy do prostoru. 
Designéři francouzských zahrad 
používají pravidla geometrie 
pro dosažení ideálního výhledu, 
ale znalosti jim umožňují vy-
hnout se pouhé strohé geomet-
rie, nebo pomocí znalosti geo-
metrie zvětšit opticky vnímaný 
prostor.  
 
Silným nástrojem jsou aleje, 
pravidelně se opakující motiv, 
nebo rytmická linie řezaných 
keřů a stromů. Postupným zu-
žováním uličky, nebo snižová-
ním výšky stromů a keřů lze 
silně ovlivnit prostorový úsudek 
diváka (Vaux-le-Vicomte).  

HISTORIE  EVROPSKÝCH  PARKŮ  A   ZAHRAD 

Itálie 
 
Ligorio je autorem také Sto fon-
tán (Le Cento Fontane), které 
lemují jednu z teras. Voda 
z fontán odtéká do jezírka, které 
je střeženo sochami orlů. 
 
Villa d´Este byla postavena 
v městečku Tivoli z bývalého 
benediktinského kláštera v roce 
1550 pro kardinála Ippolita d’Es-
te (syna Lukrécie Borgio a Al-
fonsa d’Este). Je dílem neapol-
ského architekta Pirra Ligorio, 
který navrhl i okolní park. Právě 
park je největším lákadlem tu-
ristů a v roce 2007 byl dokonce 
oceněn jako nejkrásnější evrop-
ská zahrada. 
 
Celý komplex byl po kardinálově 
smrti několikrát upravován. 
V roce 1605 kardinál Alessandro 
d´Este nechal opravit poškozené 
fontány a vodotrysky a park 
vyzdobit několika dalšími prvky. 
Ostatní práce na zahradě byly 
provedeny v letech 1660 – 1670 
a jejich autorem je G. Bernini. 
 
Vila a zahrada jsou na Seznamu 
kulturního dědictví UNESCO 
zapsány od roku 2001. Před 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motiv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rytmus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Vaux-le-Vicomte&action=edit&redlink=1
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Přechod 
k barokním 
zahradám 
 
S rostoucí poptávkou po celé 
17. století jsou zahrady stále 
více a více ambiciózní a dochází 
k obrácení hodnot.  V Chantilly 
u Saint-Germain, není zahrada 
součástí hradu, ale hrad se stal 
jedním z příslušenství zahrady, 
která zde zaujímá prostor jako 
dominantní. Pojetí perspektivy, 
využití pravidel geometrie a 
symetrie, tak jak ji známe z 
francouzských parků, se stále 
používají u velkých zahrad 
a parků.  
 
Typicky park rozděluje několik 
hlavních cest, od kterých se 
pravoúhle dělí vedlejší. Cesty 
jsou zpravidla lemovány nízký-
mi živými  plůtky ze stálezele-
ných dřevin. Hlavní, nejširší 
cesta obvykle vede středem. 
Největší plocha je naprosto 
přehledná a osázena jen nízký-
mi plůtky a květinovými vzory, 
nejvýše pak přerušena několika 
ozdobnými stříhanými keři, 
nebo výsadbou letniček na vy-
výšeném záhonu.  
 
Na hlavní plochu navazuje 
mnoho menších ploch naprosto 
oddělených živými ploty 
ze stálezelených dřevin, vyso-
kých často 4 m. Vytvářejí tak 
intimní zákoutí. Zákoutí nebyla 
prázdná a stejná, ale v každém 
byl nějaký dekorativní prvek, 
socha, nebo nádoba s atraktiv-
ní, nebo vzácnou rostlinou. 
V parku byla často chována 
jako zpestření zvířata, např. 
pávi. Typickou stavbou jsou 
altány a pergoly. 
 
Francouzský král Ludvík XIV. se 
zapsal do historie mnoha ohro-

mujícími činy. Je hodno pozor-
nosti, že jeho smysl pro velko-
lepost a okázalost měl vliv i na 
zahradní tvorbu. Byla to mimo 
jiné i jeho nelibost k ohraniče-
ným prostorům, která pozna-
menala tvář tehdejších zahrad.  
 
Chtěl vidět to, čemu vládne – 
volal po velkém světě, jehož 
chtěl být králem. Vždyť to 
ostatně byl samotný „Král Slun-
ce“. A tak se jeho zahradníci 
museli vyrovnat s jeho pohle-
dem na svět, vše malé a stěsna-

né do omezených prostor mu-
selo pryč. Zrušili tedy hranice 
zahrad. Barokní zahrada proto 
nekončí po sta metrech, ba 
často ani na hranici zahrady. Je 
spojena s okolním světem, je 
otevřená, její průhledy končí 
mnohdy až za horizontem. Krá-
lovský zámek ve Versailles, 
který byl budován od šedesá-
tých let 17. století a záhy se stal 
vzorem vysoké kultury pro 
značnou část Evropy, byl napl-
něním takových představ. 
 
Z renesančních zahrad se vyvi-
nul v 17. století velkoplošný, 
symetrický barokní park, jenž 
svého vrcholného rozkvětu 
dosáhl ve Francii (francouzský 
park) a jenž byl kopírován v 
celé Evropě.  

Parky byly chápány jako krajin-
ná architektura, barokní zahra-
dy byly rozšířením a pokračová-
ním staveb a sloužily jako dopl-
nění zámku směrem ven. 
Přírodě byla stejně jako stav-
bám vnucena pravidla matema-
tiky.  
 
Těžištěm těchto zahrad byl 
vždy samotný zámek, z jehož 
středové budovy bylo možné 
vyhlédnout do všech stran, 
kolem nějž byl všude park. Prů-
hledy byly vystavěny až k hori-

zontu a měly navozovat pocit 
moci a vznešenosti jeho budo-
vatele. Zvláště v této době se 
pro nově projektované stavby 
zámků využívaly možnosti vy-
tvářet zahrady bez nutnosti 
opevnění, které nabízely po-
hled do širokého okolí. 
 
V přímé blízkosti zámku vyrůs-
taly zpočátku malé, parterové 
plochy zdobené květinovými 
ornamenty až po pozdější ob-
rovské plochy rostlin, keřů a 
dřevin, jež byly bohatě a kom-
plikovaně zdobené broderie, 
velké bazény a rozlehlé trávní-
ky rozčleňovaly široké plochy. 
Stromové parky byly vytvářeny 
do bosketů, v nichž se volně 
opakovaly motivy.  

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Germain&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad

