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„A je příroda zdejší věru 
i krásna i zdráva,  
blaženě rozněcuje,  
potěšuje,  
usmiřuje ba i léčí.“ 

MUDr. Hamza 
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JARNÍ OTEVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Skutečnost, že příroda léčí, zjistil německý doktor Herman Brehmer, 
trpící plicní tuberkulózou, který jako student botaniky odcestoval do 
Himalájí a z této cesty se vrátil zdravý. Napsal doktorskou disertační 
práci na téma "Tuberkulóza je léčitelná choroba.“ Je známo, že 
i MUDr. Hamza pro uskutečnění svého plánu léčit TBC a založit vlast-
ní Sanatorium, velmi dlouho hledal vhodnou lokalitu. Bohužel jeho 
snahy nejsou nijak doloženy. Nicméně již v roce 1901 dr. Hamza sám 
napsal: „Dětem oslabeným nebo skrofulózou již ohrožených dejme 
slunce a vzduch - čisté, ne příliš vlhké ovzduší poblíž lesů, 
v podhorském klimatu krajiny domácí. Zvláště se hodí pahorkatá kra-
jina do 400 m nad mořem položená; výšiny přes 900 m nejsou vhod-
ny, neboť teplota jejich značně kolísá, ovzduší pak bývá suché 

 

Milí hosté a přátelé Hamzovy léčebny, 

„A je příroda zdejší věru i krásna i zdráva, blaženě 
rozněcuje, potěšuje, usmiřuje ba i léčí.“ 

je mi ctí přivítat vás u příležitosti jubilejního, desátého Jarního otevírání našeho 
parku a arboreta. Tak jako každé jaro s prvními pupeny symbolicky odemykáme 
bránu tohoto zeleného ostrova uprostřed Lužské kotliny pod hradem Košum-
berkem. Částečně s pocitem hrdosti na píli a vynalézavost našich předků, a zá-
roveň plni velké odpovědnosti, abychom dokázali udržet a rozvíjet dílo, které 
před více jak sto lety započal profesor Hamza a jeho spolupracovníci. 
Park a arboretum jsou nedílnou součástí Hamzovy léčebny již sto třináct let. 
V souladu s tehdejší terapií ovzduším nechal osvícený lékař vysázet v areálu 
budované léčebny park s cílem zajistit svým svěřencům takové prostředí, které 
by mělo příznivý vliv na jejich zdravotní stav. I dnes je lesopark využíván přede-
vším pacienty Hamzovy léčebny, ale mohou ho volně navštěvovat všichni, kdo 
mají rádi stromy a přírodu. V současné době park tvoří více jak 1400 kusů dře-
vin původem ze čtyř světadílů. 
Díky péči, se kterou se náš ústav stará o jeho rozvoj i díky obětavému přístupu 
našeho „dobrého ducha“ a rádce, pana doktora Větvičky, se podařilo vytvořit 
z Hamzova parku a arboreta navýsost příjemné místo. Pro pacienty je pobyt 
zde důležitou součástí jejich terapie, pro návštěvníky léčebny je park hlavním 
lákadlem areálu. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby se Hamzův park a arbo-
retum ocitl v seznamu důležitých turistických cílů našeho regionu, který patří 
dlouhodobě mezi oblasti s nejnižší mírou znečištění u nás. Jak je to s kvalitou 
životního prostředí na Košumbersku si ostatně můžete přečíst na následujících 
stránkách. 
Přejeme vám krásný a prosluněný den v našem areálu. 

Bc. Břetislav Oliva, referent PR a marketingu 



a chladné. Torpidní soustavě 
sluší spíše suchá a teplá krajina, 
jejíž relativní vlhkost je cca. 
60%; erektické pak spíše krajina 
80 % relativní vlhkosti.“ 
Hledal pahorkatou krajinu do 
400 m nad mořem položenou, 
s klidným, suchým podnebím, 
slunce, vůni lesů, vanoucí svěží 
vzduch – našel Luži.  
V lužské kotlině se udrželo čisté 
životní prostředí dodnes, což 
dokumentuje i trvalé měření 
kvality ovzduší v posledních 10-
ti letech. Míra znečištění je 
téměř nulová. Město se nachází 
v lesnaté krajině v těsné blíz-
kosti CHOPAV (chráněná oblast 

přirozené akumulace vod) Vý-
chodočeská křída. V Luži ani 
v širším okolí není žádný větší 
průmyslový podnik, což výrazně 
pozitivně ovlivňuje v podstatě 
téměř lázeňský klimatický cha-
rakter zdravého životního pro-
středí. Celé území se 
z globálního hlediska nachází 
v mimořádně příznivém pro-
středí vzhledem k znečištění 
ovzduší. Znečištění se pohybuje 
v hodnotách pod 30 mikrogra-
mů.m-3 SO2, znečištění poléta-
vým prachem je v kategorii na-
rušené (v rozmezí 30-50 mikro-
gramů.m-3 polétavého prachu) 
prostředí. Ostatní plynné škod-
liviny nejsou v území evidovány. 
Velký vliv na kvalitu ovzduší má 
umístění v hojně zalesněné 
a členité krajině. 
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Podle dlouhodobého sledování 
se zde vyskytují měrné emise 
oxidů dusíku do 20 ug.m-2 

(Praha více než 50 ug.m-2 ), 
oxidu siřičitého do 10 ug.m-2  
(Praha více než 100 ug.m a 
tuhých emisí do 30 ug.m-2  
(Praha do 50 ug.m). Místní vlivy 
na exhalace jsou minimální, 
město je plynofikováno. Celko-
vě lze hodnotit kvalitu ovzduší 
jako velmi dobrou (ČHMÚ). 
Kvalitní ovzduší je nezbytným 
předpokladem pro udržení eko-
logické stability krajiny, zacho-
vání břehových porostů řeky 
Novohradky s přirozenou sklad-
nou vlhkých luk nebo liniového, 
2 km dlouhého smíšeného les-
ního porostu, který pokračuje 
po hřbetu bezejmenné stráně 
dále jihovýchodním směrem. 
Blízkost geologického zlomu 
vedla k výskytu mnoha vzác-
ných a zajímavých přírodních 
útvarů v okolí; např. pískovco-
vé útvary „Toulovcovy mašta-
le“ nebo přírodní rezervace 
„Střemošická stráň“, území, 
které bylo zařazeno do evrop-
ského seznamu Natura 2000, 
tvořeného ptačími oblastmi 
a evropsky významnými lokali-
tami.  
Klimaticky leží území Luže na 
přechodu teplé a mírně teplé 
oblasti, zastoupené okrsky MT2 
a MT11, tedy na rozhraní lab-
ské nížiny a českomoravské 
vrchoviny. Klimatické poměry 
zmíněné lokality jsou tedy dány 

charakteristickým režimem po-
časí zmíněných okrsků. Teplá 
podoblast (T2) se vyznačuje se 
dlouhým, teplým a suchým 
létem, velmi krátkým přechod-
ným obdobím a teplým až mír-
ně teplým jarem a podzimem, 
krátkou, mírně teplou a suchou 
až velmi suchou zimou. Je ob-
klopena mírně teplou podoblas-
tí (MT11), která má poněkud 
vlhčí léto, delší přechodné ob-
dobí a delší trvání sněhové po-
krývky. 
Centrum města Luže bylo vyhlá-
šeno dne 17. 1. 1990 Východo-
českým KNV chráněnou měst-
skou památkovou zónou.  
V okolí zříceniny hradu Košum-
berk je vyhlášeno ochranné 
pásmo nemovité kulturní pa-
mátky Košumberk, do kterého 
je od roku 1997 zahrnut také 
třinácti hektarový areál Hamzo-
va parku a arboreta.  
Prostorná, pozvolně se svažující 
rovina mezi hradem a městeč-
kem, bývala kdysi zcela otevře-
ná a do konce 19. století dokon-
ce nezalesněná a nezastavěná. 
Sem přišel na samém začátku 
20. století vynikající lékař, hu-
manista — i spisovatel dr. Fran-
tišek Hamza, téměř renesanční 
– anebo naopak velmi moderní 
člověk. Uvědomoval si, že lékař 
léčí nejen svou profesí, znalost-
mi a zkušenostmi, ale že nemé-
ně důležité je i prostředí takové 
léčebny a jeho zapojení do kra-
jiny. To může působit zpětně 
nejen jako podpůrný prostře-
dek, ale často jako rozhodující 
psychologicky působící prvek. 
Hamza sám, vedle soustředěné-
ho budování léčebny, vymýšlel, 
projektoval a od prvního deseti-
letí 20. století také vysazoval 
rozlehlý lesopark, možná v du-
chu přírodně krajinářských par-
ků. Z něho se s odstupem více 
než sta let, stalo dnes už obec-
ně známé Hamzovo arboretum, 
oficiálně vyhlášené v roce 2002.  

 

Počet letních dnů 30-50 

Počet mrazových dnů 120-140 

Průměrná teplota v lednu -2 až -5 °C 

Průměrná roční teplota vzduchu 7,5  °C 

Suma teplot nad + 10°C 2500-2700 

Průměrné roční srážky 700-900 mm 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 426 mm 

Srážkový úhrn za rok 625 mm 

Vegetační období 159 dnů 



 co do fixace CO2 jsou listná-
če nad osmdesát let také 
účinnější než listnáče a jeh-
ličnany všech věkových ka-
tegorií, ale mezi jednotlivý-
mi kategoriemi již nejsou 
tak výrazné rozdíly jako 
v předchozích dvou přípa-
dech 

 
Listnatý strom 401,1 x 3 = 
1 203,30 Kč a jehličnatý strom 
98,7 x 3 = 296,1 Kč za jeden 
sluneční den.  
 
Z výše uvedených výsledků je 
zřejmé, že zvláště starší stromy 
svou funkcí významně ovlivňují 
mikro- a mezoklima a i proto je 
nutné je chránit a vážit si jich.  
 
V souvislosti s pozorovanými 
změnami klimatu a současnými 
letními vedry napadla RNDr. 
Jana Pokorného, CSc. možnost 
uveřejnit následující inzerát: 
„Nabízím klimatizační zařízení 
pro chlazení zahrady a obvodo-
vých zdí rodinného domu s tě-
mito vlastnostmi: 

 je z trvanlivých recyklovatel-
ných materiálů, pro jejichž 
výrobu posloužila sluneční 
energie  

 činnost zařízení je nezávislá 
na dodávce elektřiny, pohá-
ní jej pouze sluneční energie  

 pracuje naprosto tiše, ne-
produkuje žádné zplodiny 
a odpad. Naopak váže oxid 
uhličitý, pohlcuje prach, 
tlumí hluk.  

 celková doba jeho provozu 
je srovnatelná s délkou lid-
ského života a přitom 
po celý rok čelí povětrnost-
ním vlivům; přesto vyžaduje 
jen nepatrnou údržbu  

 v létě stíní, aktivně chladí, 
zvlhčuje a případně uvolňuje 
příjemné aromatické látky 
v přiměřeném množství  
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deset procent se odrazí ve for-
mě tepla a zhruba stejné pro-
cento ohřeje půdu. Největší 
část dopadající energie (okolo 
80 %) je vložena do procesu 
výparu rostlinou – transpirace. 
Je-li strom dostatečně zásobený 
vodou, odpaří za den více než 
100 litrů, čímž využije (vlastně 
„zrecykluje“) 250 MJ sluneční 
energie (tedy 70 kWh). Strom 
tedy během slunného letního 
dne odpaří 100 l vody a tím své 
okolí ochladí o 70 kWh, prů-
měrně v průběhu deseti hodin 
chladí výkonem 7 kW. Pro srov-
nání, klimatizační zařízení 
v luxusních hotelích mají výkon 
2 kW, mrazničky a ledničky 
o více než řád nižší. Lednička, 
mraznička i klimatizační zařízení 
ohřívá své okolí výkonem, kte-
rým na druhé straně chladí. 
Vodní pára z našeho stromu 
ohřívá místa chladná, na nichž 
se sráží. Pomocí výpočtů, vy-
cházejících z metodiky a výzku-
mu významného současného 
českého rostlinného fysiolo-
ga, dr. Jana Pokorného CSc. 
jsem se z hodnot, naměřených 
v Hamzově parku, pokusila čí-
selně doložit bioklimatologic-
kou úlohu stromů pro ochlazo-
vání mikro- a mezoklimatu vli-
vem výparu (transpirace) vody 
a pro fixaci (vázání) CO2 (oxidu 
uhličitého). 
V práci o bioklimatické funkci 
stromu jsem aplikovala po-
znatky z výzkumu Dr. Jana Po-
korného z AV ČR a podle jeho 
metodiky jsem dospěla k těmto 
závěrům: 

 Co do výparu jsou účinnější 
listnáče nad osmdesát let 
než listnáče a jehličnany ve 
všech věkových kategoriích 

 Co do ochlazování jsou list-
náče nad osmdesát let účin-
nější než listnáče a jehlična-
ny ve všech věkových kate-
goriích 

 

Park či arboretum plynule nava-
zuje na okolní krajinu zejména 
ve své horní části (pod hradem 
a na svazích k říčce Novohrad-
ce). Vzhledem k současnému 
stavu zastoupení jilmů v ČR (více 
než 98% vyhynulo) stojí za po-
známku jejich početné zastou-
pení právě na svazích pod hra-
dem Košumberkem. O přírod-
ních hodnotách parku také vy-
povídá nález neméně vzácného, 
dnes již ohroženého druhu pla-
né růže keltské (Rosa gallica). 
Rozlohou, založením i skladbou 
je tedy park srovnatelný s větši-
nou stejně rozlehlých parkových 
(zámeckých) areálů na území 
ČR. A právě vzrostlé, téměř sto-
leté stromy, se nemalou měrou 
podílí na udržení příznivého 
mikro- a mezoklimatu Hamzova 
parku a arboreta. 
 
Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc. 
významný současný český rost-
linný fysiolog z Botanického 
ústavu AV ČR, tvrdí, že vegetace 
poskytuje mnohem víc než pou-
hé vázání oxidu uhličitého; patří 
k vyznavačům funkce vody 
a vegetace jako celku na utváře-
ní klimatu. Rostlina ve vegetační 
době vodu neustále přijímá 
a vydává. Aktuální obsah vody 
v rostlině je ovlivněn vnějšími 
podmínkami. Za optimálních 
vnějších podmínek celkový ob-
sah vody v rostlině závisí na 
druhu rostliny a zastoupení jed-
notlivých pletiv, která rostlinu 
v daném vývojovém stadiu tvo-
ří. Rostliny jsou schopné přijí-
mat vodu celým povrchem těla. 
Strom s průměrem koruny 
5 metrů zaujímá plošný průmět 
přibližně 20 m2. Na takovou 
korunu dopadne v jasném let-
ním dni nejméně 120 kWh slu-
neční energie. Jaký je její osud? 
Jedno procento se spotřebuje 
na fotosyntézu, pět až deset 
procent je odraženo zpět ve 
formě světelné energie, pět až 
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 v zimě propouští sluneční 
paprsky, aby mohly pasivně 
ohřívat dům  

Náklady na provoz jsou vzhle-
dem k cenám sluneční energie 
nulové. To nejlepší nakonec: 
zařízení má přirozený ladný 
tvar i barevnost, je přitažlivé 
jako intimní útulek pro hnízdě-
ní ptáků, poskytuje potravu 
hmyzu, nám pomáhá rozptýlit 
únavu očí, duševní i tělesnou, 
a je živé – dýchá, šelestí, uvol-
ňuje vonné látky s léčivými 
a uklidňujícími účinky, pouští 
„prasátka“ ... nebo chůze 
v letním lese, provoněná vůní 
pryskyřice, hned má procháze-
jící člověk pocit zdravého pro-

středí. Aromatické látky, silice 
a pryskyřice působí nejen pří-
mo (např. lipový čaj, růžový 
olej), ale i nepřímo. Jejich těka-
vost znamená pronikání do 
ovzduší a doslova zpříjemňuje 
pobyt. Je to obdobné jako vyu-
žívání voňavek (jde o stejný 
princip) a působí potom i psy-
chicky. Velká část dřevin obsa-
huje ve svých pletivech různé 

aromatické látky, využívané 
také v terapii. Jednosytné feno-
ly, účinné proti revmatismu 
a nemocem z nachlazení, má 
například vrbová kůra, sušená 
z mladých větví vrby bílé, křeh-
ké, pětimužné a nachové. Také 
flavonoidy jsou aromatické 
látky fenolické povahy; obsahu-
je je lipový květ z evropských 
druhů lip srdčité a velkolisté, 
květy a listy hlohů atd. Řada 
dřevin obsahuje silice a siličné 
produkty, tvořené převážně 
terpeny. Silice jsou olejovité 
tekutiny, nerozpustné ve vodě, 
ale dobře rozpustné v organic-
kých rozpouštědlech a v tucích. 
Tvoří jednu skupinu s pryskyři-

cemi. Vznikají s nimi v buňkách 
paralelně vedle sebe, snad jako 
látky reaktivní a méně reaktiv-
ní. Z látek reaktivních vzniknou 
po dalších přeměnách pryskyři-
ce, méně reaktivní tvoří tekuté 
formy silic. Dohromady před-
stavují balzámy – např. terpen-
týnový balzám je tvořen prys-
kyřicí (kalafunou) a terpentýno-
vou silicí. Silice bývají často 

tvořeny velkým množstvím 
složek, od sebe těžko oddělitel-
ných. Využívají se nejen ve far-
macii, ale i v kosmetice, kde 
stále ještě úspěšně soutěží se 
syntetickými látkami. Jejich 
rozpustnost v tucích umožňuje 
snadné pronikání pokožkou, 
kterou dráždí a dezinfikují. 
Vnitřně působí silně diureticky 
a dráždí ledviny. 
Mezi dřevinami jsou silice nej-
rozšířenější v čeledích Pinaceae 
(borovicovité) a Lauraceae 
(vavřínovité). Tak např. vavří-
nový plod a list obsahují až 
3 procenta silic (známé kuchyň-
ské koření, bobkový list), ter-
pentýnový balzám z různých 
druhů borovic tvoří dokonce až 
20 % silic a 70 % pryskyřic. Ka-
nadský balzám, získávaný hlav-
ně z jedle balzámové, jedle 
Fraserovy a tsugy kanadské 
(jedlovce), obsahuje asi 25 % 
silic a 70 % pryskyřic a jejich 
derivátů a je využíván hlavně 
v mikroskopické technice 
a v optice. Zajímavým zdrojem 
silic jsou mladé pupeny a vý-
honky borovice kleče 
(kosodřeviny), které se použí-
vají hlavně zevně do koupelí při 
revmatismu.  
Pryskyřice u jehličnatých stro-
mů hrají důležitou roli při ob-
razně stromu proti invazi škůd-
ců. Působí nejen antisepticky, 
ale především i mechanicky. 
Pletiva jehličnanů (s výjimkou 
tisu) je obsahují ve velké míře. 
Když strom napadne např. 
kůrovec, pryskyřice se 
„vylévají“ z mezibuněčných 
prostor a pryskyřičných kanálků 
a doslova brouka zaplaví, zalejí 
a udusí. Nesmí ho ovšem být 
tolik, jako na Šumavě. Taková 
„aktivita“ stromu se projevuje 
navenek výrony pryskyřice 
(bělavé výtoky), které signalizu-
jí lesníkovi invazi kůrovce. Laici 
říkají, že strom pláče, zahradní-
ci že teče, lesníci že roní.  

Jana Zavřelová 
Václav Větvička 

 

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


