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 JARNÍ OTEVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

 

Co je to magické "L.", které nás v přírodopise doprovází už od školních let? 

Je to zkratka jména člověka, který, v jisté nadsázce, předešel dobu počítačů 
a numerických kódů nejméně o 2 století. 

Je paradoxní, jestliže se z fondu, založeného 
Seveřanem Nobelem udělují nejprestižnější 
ceny za objevy, učiněné třeba již před 5O 
lety (příkladem budiž náš Heyrovský), že 
není možno třeba za hodně dlouho a 
samozřejmě in memoriam zahrnout do 
tohoto výčtu světové duchovní elity 
moderního věku jednoho z největších 
Seveřanů! 

Český vědec prof. dr. J. Kořenský napsal: 

"Jen o věhlasném přírodozpytci švédském 
se praví, že byl spolupracovníkem Boha." 

 

 

 

Bůh (přírodu) stvořil, Linné (ji) uspořádal 

Symetrie, Most pro všechny a Rodina 

Nově osazené sochy, vytvoření z ocelových nosníků navozují  příjemnou 
atmosféru v místě svého umístění. Přesvědčte se sami a zajděte se podívat 
do prostoru mezi pavilóny  B, F, A a  D. Možná uvidíte i rozkvétající liliovník 
tulipánokvětý nebo vás zaujmou drobné červené květy buku Rohanova.  

Takto jsme k artefaktům ze dřeva a kamene doplnili i kovové. Naší snahou 
je vytvářet zákoutí, která budou blíže člověku. Zahrada není jen o zeleni 
zahrada se zabydluje. 
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Setkání, workshopy nebo konference 
organizované Unií nebo jednotlivými bo-
tanickými zahradami 
 
Dominantní činnost Hamzova arboreta je 
zaměřena na péči o pacienty a o ulehčení 
jejich současného stavu, případně o vý-
hled do budoucna. K tomu slouží i jejich 
seznamování s rostlinami jako s přírodní-
mi objekty a práce s nimi, pokud jim to 
zdravotní stav dovolí. Hamzovo arbore-
tum jen otevřeno i veřejnosti jako vzdělá-
vací a informační objekt. K tomu slouží 
i příležitostná setkávání s návštěvníky 
a příprava pracovních akcí nebo předná-
šek a programů pro pacienty, školy 
i návštěvníky.  

Jakékoliv aktivity související s implemen-
tací ABS (Access and Benefit Sharing) 
a IPEN (International Plant Exchange ne-
twork) 
Zatím o podobných aktivitách neuvažuje-
me. 
 
Aktivity související s implementací CBD 
(Convention on Biological Diversity), 
GSPC (Global Strategy for Plant Con-
servation; především cíl 8) a cílů EPCS 
(European Plant Conservation Strategy. 
  
Toto jsou aktivity zatím nad rámec mož-
ností Hamzova parku a arboreta. 
 
Další aktivity v oblastech úschovy a kon-
zervace genofondu rostlin (semenné ban-
ky, aj.), národní a mezinárodní projekty 
I tyto aktivity jsou prozatím nad možnost-
mi a kapacitou Hamzova parku a arboreta. 

Aktivity související s databázemi a daty 
o pěstovaných rostlinách  
 
Vstupní data pro zařazení taxonů do data-
báze Florius jsou připravována 
 
Důležité domácí publikace (knihy, články, 
sborníky apd.; vydané či připravované 
do tisku). Uveďte citaci (autor, titul, na-
kladatelství atd.) 
 
Veškerá publikační činnost je orientována 
k hlavnímu poslání léčebny a Hamzova 
park a arboreta, jako jedné z léčebných 
metod. Takové jsou především informační 
letáky a leporela, vydávané pro pacienty 
i návštěvníky. 
 
Aktivity BZ související se vzděláváním 
a šířením informací pro odbornou 
i laickou veřejnost 
 
Akce související s Jarním otevíráním arbo-
reta a Podzimním zavíráním (zpravidla 
v blízkosti termínu Dne stromů a dřeva 20. 
října). Jsou to akce hojně navštěvované 
veřejností. Třináctero zajímavostí Hamzova 
parku a arboreta se při podzimním zavírání 
setkalo s velkým ohlasem. V jarním progra-
mu vzpomeneme 310. let od narození Car-
la Linné a představíme Systema naturae. 
Řada jiných akcí souvisí s aktivizací pacien-
tů při jejich zapojení v průběhu terapie – 
přenosné vjemové expozice. Dále pořádá-
me vzdělávací akce pro místní školy, pří-
padně pro školy z širšího okolí – např. 
S Kaštánkem po stopách MUDr. Hamzy 
nebo Kousek lesa mám. 
 
Informace o nově zbudovaných expozicích 
v botanické zahradě či jiných zajímavých 
aktivitách. 
 
Vedle stávajících starších exposic 
(Novosvětská zahrada, Asijským koutek, 
Zahrádka slečny Diorové ad.) vysazujeme 
tzv. Zahrádky na dlani s přímou účastí paci-
entů, přirozeně otevřené i pro návštěvnic-
kou veřejnost. Od letošního roku je otevře-
no v samostatném prostoru i „Centrum 
historie Hamzovy léčebny“, kde jsou 
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důvodů zatím doplňujeme sbírky z nabí-
dek ostatních institucí a školek. Na mezi-
národní i národní výměně diaspor, ani na 
expedicích se zatím nepodílíme. 
 
Spolupráce na národní či mezinárodní 
legislativě související se životním pro-
středím, ochranou biodiverzity či úchovo 
genofondu. 
 
Podíl na tomto důležitém poli zatím Ham-
zův park a arboretum nezastává. 
 
Jiné, výše neuvedené aktivity a činnosti 
(které dle vašeho názoru stojí zato zmí-
nit) 
Regionální význam má účast Hamzova 
parku a arboreta na akcích, pořádaných 
jinými, převážně neziskovými organizace-
mi nebo Pardubickým krajem, např. při 
Dni Země s projektem Strom jako klimati-
zace. Dále jsou to pacientské organizace 
a společenská sdružení, která využívají, 
spolu s vedením ústavu, prostor arboreta 
k významným setkávacím akcím. 
V roce 2017 vznikl Spolek přátel Hamzova 
parku a arboreta, který působí v Hamzo-
vě parku a arboretu. Jeho hlavní cíl je 
obsažen v názvu. Mimo ochranu parku 
a arboreta má za cíl získávat potřebné 
finanční prostředky pro další rozvoj par-
ku. 

 

 

v expozici umístěny nejen přírodniny, ale 
i dokumentární fotografie z historie Ham-
zova parku a arboreta. 
 
Informace o pěstování a managementu 
invazních či potenciálně rizikových rostli-
nách v botanických zahradách 
 
Panelovou i drobnou publikační aktivitu 
v tomto směru připravujeme pro 2. polo-
vinu roku 2017 (zejména při letošním pod-
zimním zavírání) a pro rok 2018. 
 
Aktivity související se získáváním rostlin 
do sbírek BZ (důležité domácí nebo za-
hraniční expedice). 
 
V Hamzově parku a arboretu je prioritní 
architektura arboreta, respektování stáva-
jících a historických výsadeb, která převa-
žuje nad shromažďováním velkého počtu 
taxonů. Z ekonomických i personálních 

Zpráva pro Konsorcium EU v dotazníku pro UBZ ČR (pokračování) 

Pijanišniky 

Díky věnu Marie Antonie hraběnky Nostitz-
Rieneckové se do Průhonic v roce 1884 do-
stal Dr. Arnošt Emanuel hrabě Silva Tarouca, 
propadl geniu loci, a jak se zdá, i kouzlu 
rhododendronů. V roce 1894 dokončil pře-
stavbu průhonického zámku (poslední stav-
bou byla současná vrátnice) a začal 
se věnovat zahradě – v tomto případě par-
ku. Možná už z této rané éry tu dodnes ros-

tou ty nejmohutnější exempláře, jaké jsem 
kdy v našich podmínkách viděl. Na návrší 
zvaném Chotobuz jsou tak velké, že se v nich 
v šedesátých letech ukrýval i statný los, kte-
rý tehdy táhl patrně z Polska střední Evro-
pou. 
S introdukcí (zaváděním) pěnišníků do ev-
ropských zahrad se začalo již v 17. století; 
kupodivu nešlo o zas tak velkou exotiku, 

Máj nebo květen – kdyby nebylo června, je to pro mne ten nejhezčí jarní měsíc. Možná to 
bude tím, že jsem odmala krmen květenstvími trnovníku – akátu a odkojen průhonickými 
pěnišníky. Oběma patří především květen. 
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protože jako první pěstovaný se uvádí 
alpský pěnišník srstnatý, vysazený v krá-
lovských zahradách v Kew v Anglii v roce 
1656, ergo právě před 360 lety. Pak ná-
sledovaly severoamerické druhy, čtyři 
opadavé a hlavně velký – největší, 
Rhododendron maximum ze Severní 
Ameriky na samém začátku 18. století. 
Ještě těsně před tím byl na Kavkaze ob-
jeven a přivezen pěnišník černomořský, 
Rh. ponticum. 18. století a zejména pak 
na introdukce bohaté 19. století už zna-
menalo téměř lavinu stále nově přiváže-
ných přírodních druhů. Není divu, pěniš-
níků je více než 850 druhů, dost jich je 
zvláště v Himálaji; na Nové Guineji je 
dokonce 155 druhů endemických, tro-
pických. To Evropa se svými šesti druhy 
je chudá příbuzná.  Pěnišníky našly první 
cestu do botanických zahrad. V našem, 
českém případě, to nebyla výjimka. V 
pražské univerzitní botanické zahradě, v 
té z roku 1775 na Smíchově, hned za 
dnešním Jiráskovým mostem, pěstoval 
tehdejší ředitel oné zahrady, profesor 
Kosteletzky  před rokem 1844 hned 19 
druhů – a je to vůbec první zmínka o 
sbírce pěnišníků u nás. Tou druhou, 
možná v té době současnou, byla kolek-
ce knížete Rohana (a šéfa jeho zahrad 
Vojtěcha Maška z Turnova) v parku při 
zámku na Sychrově. Nevylučuji, že zdro-
jem sazenic již v té době byla zahrada 
saské firmy Seidel v nedalekém Grün-
gräbchen (severně od Drážďan). Ostat-
ně, jsem přesvědčen, že právě Seidlovi 
byly zdrojem všech dnešních (lépe star-
ších) pěnišníků v Liberci, který je rodo-
dendrony známý. Seidlovy rododendro-
nové stopy jsou k nalezení po severních 
Čechách obecně, a rovněž nevylučuji, že 
Silva Tarouca se s nimi asi seznámil na 

nostitzovském panství v Trmicích. Ing. 
Alžběta Dostálková ve své útlé knížečce 
nazvané Rododendrony (Academia 
1981) možná z toho dedukuje a píše: 
„Skutečná introdukce na našem území 
začíná na přelomu století (19. a 20.) a je 
spjata s Arnoštem Silva Taroukou, zakla-
datelem Průhonického parku a Dendro-
logické společnosti.“ Za tím si také sto-
jím, protože význam a podíl Dendrolo-
gické společnosti, jíž byl Silva Tarouca 
presidentem, se zasloužila o řadu intro-
dukcí nejen dřevin na naše území. I 
šlechtění rododendronů se z valné části 
odehrávalo v Průhonicích, prakticky až 
do konce 80. let 20. století. Po doc. Kav-
kovi (a nedávno zesnulé ing. Miladě 
Opatrné) se dlouhá léta zabýval šlechtě-
ním pěnišníků ing. Karel Hieke. Za éru 
své působnosti shromáždil v Průhonicích 
rozsáhlou matečnici, která pak sloužila 
jako genetický a šlechtitelský materiál 
pro další křížení. Protože byl léta spjat 
jako konsultant i s parkem ve Štiříně, 
nabídl, když končil výzkumný úkol, tuto 
matečnici právě Štiřínu.  Jeho velkory-
sostí se do parku při státním zámku ve 
Štiříně dostalo 1270 keřů opadavých i 
neopadavých rododendronů, jejichž roz-
místění v parku řídil právě Ing. Hieke. 
Tímto krokem se zabránilo rozmělnění 
sbírky při likvidaci matečnice. Pro veřej-
nost je sbírka otevřena každoročně 
nejen při akci Rozkvetlý Štiřín, konané 
zpravidla třetí víkend v květnu; letos to 
bude v sobotu 21. 5. 2016. 
Zbývá poznámka k českému jménu rodu 
Rhododendron. To latinské si vypůjčil 
autor popisu Karl von Linné ze starého 
řeckého označení oleandrů, a znamená 
„růžový strom“. Čeština až do první po-
loviny 19. století jméno pro tento rod 
neměla, a tak autoři mnoha českých 
jmen rostlin, bratři Preslové, sáhli do 
ruštiny. Tam, na Sibiři, roste nevelký 
Rhododendron aureum. Je trochu halu-
cinogenní a čaj či odvar z něj pořízený 
vyvolává pocit opilosti. Opilci jsou pija-
nyje ljudi. A tak se mu tam říkávalo pija-
nišnik.    Václav Větvička 
   Volné téma pro časopis Receptář  

Pijanišniky 


