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JARNÍ OTEVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Zamyšlení nad Hamzovými alejemi a hájky 

V souladu s někdejšími dispozicemi zakladatele léčebny a parku 
dr. Hamzy, tu v průběhu času vytváříme příjemná zákoutí, drob-
né sadovnické a zahradnické detaily, jakými jsou založené asij-
ské nebo americké expozice (s asijskými nebo severoamerickými 
dřevinami), ba i takové detaily, jako je japonská zahrádka 
s vodní nádrží a klenutým mostkem nebo zákoutí s voňavými 
keři a bylinami, pro které jsme navrhli název - „Zahrádka Miss 
Dior“ či po našem „Zahrádka slečny Diorové“. Od letošního jara 
k nim nově přibude modřínový hájek, který vysadíme z mladých 
modřínků, darovaných OS Hamzovy děti z Košumberka.  

 

Charakter sadových úprav byl dán již v prvních letech. Dominan-
tou byla stromořadí, oboustranné aleje podél navržených pří-
mých hlavních komunikací. Liniové výsadby, využívající perspek-
tivu, která dodávala areálu jakoby větší rozměr. Přes osobní ne-
účast dr. Hamzy pokračovaly výsadby dřevin zcela v jeho inten-
cích, dotvářeny ovšem již erudovanými zahradníky. V alejích, 
projektovaných MUDr. Hamzou se uplatňují především naše do-
mácí lípy, jejich kříženec lípa obecná, javory, jírovce a břízy.  
       (pokračování na straně 2) 



Je to pro nás velmi vý-
znamný krok. Plně jsme, 
dle vyjádření odborných 
koordinátorů pro naše při-
jetí, splnili celkem 15 
ze 17 kvalitativních kritérií 

a jedno s výhradou. 
Po důkladném prověření 
a zároveň splnění povin-
ných podmínek a činností, 
potvrzených odbornou 
hodnotící komisí, která 

park v průběhu loňského 
roku navštívila jsme se tak 
v Pardubickém kraji stali 
druhým členem Unie. 
Prvým členem je arbore-
tum Žampach, které je 
členem Unie již od roku 
2008. My jsme získali sta-
tut řádného institucionál-
ního člena Unie, říká ředi-
tel Hamzovy léčebny 
v Luži Košumberku, MUDr. 
V.Volejník, CSc.  
Je víc než jisté, že nás čeká 
nyní plno nových povin-
ností a práce. Ale význam-
né je, že tímto byl zcela 
jednoznačně povýšen vý-
znam Hamzova parku 
a arboreta nejen po strán-
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Dne 28. ledna 2016 byl Hamzův park a arboretum na Valné hromadě Unie botanických za-
hrad České republiky v Prostějově jednomyslně přijat za jejího řádného člena.  

Původní evropskou dřevi-
nu, modřín opadavý (Larix 
decidua) využil i dr. Hamza 
jako výplňový, clonný 
prvek v někdejších učeb-
nách pod širým nebem. 
I nově vysazený hájek 
chceme využívat jako pří-
rodní učebnu, především 
k výuce, zábavě i poučení. 
Přírodní učebna bude vol-
ně přístupná, chceme, aby 
její přínos byl zajímavou 
možností k terénní zážit-
kové formě výuky nejen 
pro naše pacienty, ale pro 
všechny návštěvníky Ham-
zova parku a arboreta.  

Zamyšlení nad Hamzovými alejemi a hájky (pokračování ze strany 1) 

Hamzův park a arboretum je v Unii botanických zahrad ČR,  
je to významný začátek oslav 115. výročí od založení Hamzovy léčebny 



botanických zahrad a je-
jich celkovému rozvoji, 
pořádá přednášky, semi-
náře a konference, sleduje 
mezinárodní dění a le-
gislativu, připravuje spo-
lečné projekty a výstavy.   
Jedním z kladně hodnoce-
ných prvků při obhajobě 
Hamzova parku a arboreta 
pro přijetí do Unie byl 
v našem případě fakt, 
že bylo velmi detailně 
uskutečněno prolnutí ce-
lého parku s činností lé-
čebny. Právě pro pacienty 
park přináší prostor nejen 
pro chůzi, posilování, ale 
velmi pozitivně ovlivňuje 
i psychiku pacientů a při-
náší navíc poznání. V tom-
to směru své úkoly plníme 
i v rámci školních dětí, pro 
které je určena i velká část 
trvalých aktivit parku. 
Léčebna si v rámci Hamzo-
va parku a arboreta dává 
do plánu pokračovat ve 
vysazování dalších zajíma-
vých taxonů dřevin, ná-
sledně ale doplnit i další 
taxony všech keřů a bylin 
do „inventáře“. Zatím má-
me evidovány pouze stro-
my a je nutné je nově do-
plnit do celkové inventari-
zace všech taxonů Hamzo-
va parku a arboreta. 
V rámci služeb pro ná-
vštěvníky bychom chtěli 
řešit průvodce parkem 
cestou technologií přes 
mobilní telefony. Jde 
ovšem o nákladnou inves-
tici. Nabízí se také využití 
získávaní informace pro-
střednictvím QR kódů. 
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razně je doplnil: Lékaři 
a Bohu dal k ruce přírodu 
a její děti, především stro-
my. A když na začátku 20. 
století zakládal v Luži pod 
Košumberkem svou léčeb-
nu, vedle léčebných pavi-
lonů vysazoval (nebo dal 
vysazovat) i stromy. Uvě-
domil si tu úžasnou po-
mocnou ruku, kterou léka-
ři podávají tak živé orga-
nismy, jako jsou rostliny“, 
cituje dále Václav Volejník 

slova odborného garanta 
Hamzova parku a arbore-
ta, dr. Větvičky. Unie bota-
nických zahrad ČR byla 
založena v dubnu 2005 
jako občanské sdružení 
(dnes spolek) osob a insti-
tucí zastupujících botanic-
ké zahrady, arboreta a vý-
znamné botanické sbírky.  
 
Jejím sídlem je Botanická 
zahrada hlavního města 
Prahy v Tróji, k roku 2016 
sdružuje 37 členů. Smys-
lem její činnosti je napo-
máhat uplatňování poslání 

Hamzův park a arboretum je v Unii botanických zahrad ČR (pokračování ze strany 2) 

ce botanické a dendrolo-
gické, ale i z hlediska eko-
logického, ale též jako 
významný krajinný prvek 
Pardubického kraje. Sa-
mozřejmě, že tím chceme 
nabídnout návštěvu par-
ku jako velmi významný 
turistický cíl. Park a arbo-
retum jsou již nyní plně 
vybaveny pro tyto aktivi-
ty. 
„Botanické zahrady i ve-
řejná arboreta mají svou 

tradici a hlavně náplň. 
Náplň především osvěto-
vou, vzdělávací; samozřej-
mě i záchrannou a pěs-
tební. I Hamzovo arbore-
tum má svou tradici a ná-
plň. Ta tradice se liší od 
všech ostatních, protože u 
jeho zrodu nestál zahrad-
ník, sběratel nebo bota-
nik, ale lékař v mnoha 
ohledech vynikající – ale 
v jednom dokonce unikát-
ní. Uvědomil si staré úslo-
ví o lékaři a Bohu (však to 
znáte, je to o tom kdo léčí 
a kdo uzdravuje), ale vý-



Aleje stromů lemují naše cesty již více než 300 let. V roce 1832 
kupříkladu evidovaly české země celkem 544 014 stromů v alejích.  

V posledních letech ovšem musejí 
čelit těžkému protivníkovi – orgány 
místních samospráv v alejích vidí 
příčinu těžkých úrazů při dopravních 
nehodách, a proto se snaží co nejvíce 
stromů podél silnic vykácet.  

Autoři knihy popisují, co stromy 
u cesty znamenají, jak vůbec vzniklo 
toto spojení a které druhy alejí 
známe. 

Unikátní fotografie dokumentují 
současný stav tohoto krajinného 
fenoménu, který bohužel na mnoha 
místech bude brzy minulostí. Autoři 
ale také uvádějí příklady zachování 
některých alejí.  

[Hrušková Marie a kolektiv] 
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Kontakt: 
 469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Aleje - krása ohroženého světa 

5. listopadu 2015 jsme v Hamzově léčebně opět přivítali dobrovolníky něko-
lika východočeských poboček pojišťovny Kooperativa v rámci Dne pro lepší 
život, kteří nám tentokrát pomáhali se zkrášlováním areálu parku výsadbou 
nových rododendronů, které léčebna obdržela v počtu 105 ks  a celkové ce-
ně 35 000 Kč darem od pana Vítězslava Haupta.   

Nově vysazené rododendrony 


