
kraj. Dotace byla využita na od-
stranění pařezů a škod po vývra-
tech.  

Na obnovu parku proběhla také  
veřejná sbírka, její výtěžek je  

 91 354 Kč  
Tyto peníze budou využity na 
nákup stromů a terénní úpravy. 

 

Děkujeme touto cestou všem, 
kteří nás podpořili, ať už to 
jsou jednotlivci, Pardubický 

kraj nebo občanská sdružení. 

(Pokračování na stránce 2) 

Hamzova odborná léčebna 

 pro děti a dospělé  

v Luži - Košumberku 

Jen ve zkratce vzpomeňme na loň-
ské Jarní otevírání  Hamzova parku 
a arboreta dne 24. dubna , kdy byl u 
rekonstruovaného pavilónu D za 
finanční podpory Občanského sdru-
žení Real Top Praha otevřen nově 
postavený altán, využívaný přede-
vším pacienty Spinální rehabilitační 
jednotky. 

Dařilo se realizovat plánovaný pro-
gram, především  úklid areálu, za-
hrad nájemníků, včetně všech sou-
sedících pozemků, bohužel pouze 
zčásti, protože dne 25. června 2008 
se nad areálem Hamzova parku a 
arboreta přehnala silná vichřice, 
provázená vydatným lijákem a její 
následky byly mimořádně žalostné.  
Vlivem prudkých srážek byly koruny, 
nasáklá borka i povrch listů mimořád-
ně zatíženy vodou a z tohoto důvodu 
došlo k velkému počtu vývratů a 
polomů; padající vyvrácené stromy 
pak způsobily řadu polomů stromů 
sousedních. Celkově bylo zasaženo 
a výrazně poškozeno 185 stromů; 
vývratů bylo 25, polomů 33. Zničeno 
bylo 13 stromů s průměrem kmene 
nad 60 cm, 30 stromů s průměrem 
vyšším než 50 cm a 142 stromů 
s průměrem kmene 10 až 50 cm. 
Sbírkových stromů bylo poškozeno 
24.  Škody byly vyčísleny dle doporu-
čení Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky (ing.Bohumila 
Reše), dřeviny byly hodnoceny podle 
metodiky a ceníků, užívaných touto 
agenturou a vyšplhaly se na částku  

    62 014 007 Kč 

 

Likvidace škod probíhala  do konce 
srpna 2008.  V návaznosti na ní jsme 
spolu s odborným garantem arbore-
ta panem Václavem Větvičkou  
začali připravovat novou koncepci  
parku. 

V říjnu byl při příležitosti Dne stromů a 
dřeva vysazen nahovětvec dvoudo-

mý, kmotrou stromu se stala paní 
Luba Skořepová. Strom byl za-
koupen občanským sdružením 
Hamzovy děti z Košumberka  v 
rámci získaného grantu  v oblasti 
životního prostředí, vyhlášeného 
Pardubickým krajem. Spolu s 
nahovětvecem byly zakoupeny a 
následně za přítomnosti odbor-
ného garanta vysazeny v nejvíce 
„postižených“ oblastech další 
stromy.  Vysadili jsme sto modří-
nů, devět jedlí, dva svitely latnaté, 
cedr libanonský, dvě břízy Erma-
nii a dva stříbrné javory. Význam-
nou jednorázovou částkou při-
spěl 100 000 dotací Pardubický 

Svazek 1, Vydání 1 

Rok 2008 v Hamzově parku a arboretu 

Datum bulletinu  

23.dubna 2009 

Významná data roku 
2009 

 100 let „košumberské 

části ústavu“ 

 100 let Hamzova parku 

a arboreta  
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Souhrn nákladů za vlastní provedené opravy  

Opravy léčebných pavilónů                  61 338,50 

Opravy bytových domů                        20 747,50 

Opravy v areálu HL                               19 882,50 

Náklady na materiál                              59 241,00  

 

Souhrn nákladů za práce zajištěné dodavately 
 

Odstranění škod v parku      912 687,30  

Opravy léčebných pavilónů     201 326,40 

                                               1 275 224,70 

Celková výše pojistného plnění byla na základě pojistného šetření stanovena na   
                                                                                         511 615,00 Kč bez DPH.                                        

V roce 2008  byla z důvodu červnové kalamity provede-
na kompletní reinventarizace stromů a dřevin Hamzova 
parku a arboreta. Celkový počet evidovaných stromů a 
vzrostlých keřů je 1073 ve čtrnácti parkových odděleních.  
V současné době probíhá přesné zaměření místa  a v 
návaznosti na něj bude změřen průměr,  výška a koruna 
každého stromu. 

Stránka 2 

Likvidace následků červnové vichřice 

Souhrnná zpráva z inventarizace 

…“vzniklá situace výrazně omezila 

běžný chod léčebny a snížila 

možnosti léčby pacientů v rámci 

nácviku chůze a pohybu v terénu. 

Nebylo možné vstupovat mimo hlavní 

cesty do  prostoru 13 ha našeho 

parku až do doby, kdy odborné firmy 

odstranily zachycené  odlomené 

koruny a větve stromů, které ještě 

nespadly“ …  

  MUDr. Václav Volejník, CSc. 
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Skladba dřevin v Hamzově arboretu representuje různé etapy rozvoje a budování objektu. 
To je nutno respektovat, včetně již vybudovaných stezek a vytištěných průvodců a mapek! 
 

1. Kostrou jsou dřeviny z éry dr. Hamzy (stáří kolem 100 let) – regenerace/revitalizace tu 
spočívá    v případném odlehčení korun stromolezeckou technikou, aby se omezily případ-
né destruktivní škody silnými větry apod. V to by měla být započtena i možná bezpečnost-
ní vázání. Týká se jak solitérních dřevin, tak lipových alejí za vrátnicí. 

2. Ostatní aleje: 
Kaštanová: nechat na dožití, ale úseky, které byly poškozeny vichřicí  dosadit tak, Do bu-
doucna zvážit založení nové aleje. 
Alej pod hradem: kdysi zkracovaná, pak ponechaná osudu. Probírali jsme na místě, zásah 
do korun je nutný – dost kritický stav, možná založit novou nebo řešit jinak (průhledy na 
hrad atd.) 
Platanová: asi jen konservativní údržba, na výměnu je čas. 

3. Tzv. hájky: březové, možná i modřínové: jsou za zenitem, jsou to tedy vhodná místa 
pro založení nového porostu resp. nových sadovnických úprav. 

4.      Vysoká kmenovina mezi pavilony C a klubovnou : zvážit, zda by neměla být celá 
plocha smýcena a založena znovu. Dořešit prostory mezi skladem a kavárnou a v okolí     
protetiky. 

5. Pláště: regenerace je nutná zejména na straně při cestě od vrátnice/parkoviště k hradu 
Stromy ošetřit arboristicky, podsadba pláště by měla zasahovat dál, než je korunová pro-
jekce hraničních stromů – zejména u pavilonu K. 
Pláště je nutné vyřešit velkoryseji i nad strání pod klubovnou a zejména pod pavilonem G. 
Počítat s výhledy, které nabídla vichřice! 

6.      Bezprostřední okolí budovy ředitelství (včetně příjezdové cesty a plochy pod I, a prostor       
mezi E a B si zaslouží úplnou obnovu. 

7.      Usilovat o realizaci zamýšleného spojení arboreta s hradem kolem pavilonu H – pak 
by byly nutné sadové úpravy tam. 

 
Při návrzích regenerace dbát na: 
1. kvalitu vysazovaných dřevin (volit spíše menší počty než masové výsadby, rozhodnout 

mezi výsadbou vzrostlých stromů versus mladých sazenic) 
2. obohacování sbírky – vyhledávat dosud nezastoupené taxony 
3. rovnoměrné rozložení uzavřených, intimních ploch - a ploch s dlouhými průhledy 
4. opakování určitých prvků (kulisová výsadba), aby výsledný obraz byl klidný a tím víc vynik-

ly sbírkově hodnotné stromy 
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Chráněné rostliny    II. díl 

Václav Větvička:  

Regenerace Hamzova parku a arboreta (první náhled)  

tvoří samostatnou vývojovou větev růží, dosahuje výšky 
pouze asi 50 cm, květy má jednotlivé a výrazně velké, 
vonné. Je druhem, jehož areál se táhne od Francie přes 
střední Evropu, severní hranice je v oblasti za karpat-
ským obloukem. Dominující byla právě ve střední Evro-
pě a ve Francii, tedy na území historicky obývaném 
Kelty. Galové jsou vlastně jedním z keltských kmenů a 
když Karl Linné v roce 1753 tento druh popisoval, dal 
mu jméno Rosa gallica, protože locus classicus - tedy 
místo, odkud byl druh poprvé popsán - ležel na území 
Francie. Nicméně osobně se domnívám, že by pro tuto 
růži bylo vhodnější české jméno růže keltská. Sám jsem 
ho prosazoval v Květeně České republiky. Tato růže má 
velmi charakteristickou strategii. Skoro všechny růže - 
až na několik výjimek - jsou vlastně gejzírové nebo po-
léhavé liány. Jejich ostny nejsou ochranou proti okusu, 

„Zakladatel léčebny v Luži pod 

Košumberkem, doktor Hamza, byl 

téměř renesanční nebo naopak 

velmi moderní člověk. Uvědomoval 

si, že nejen lékař léčí svou profesí, 

znalostmi a zkušenostmi, ale že 

neméně důležité je i prostředí 

každé léčebny a její zapojení do 

krajiny.  

To mnohdy může působit zpětně, 

nejen jako podpůrný prostředek, ale 

často jako rozhodující, psychologic-

ky působící prvek“. 

                   Václav Větvička 

Růže keltská    Rosa gallica 
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Podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 

Jarní květena Hamzova parku a arboreta 
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ale jsou to vlastně záchytná zařízení, s jejichž pomocí rostlina šplhá. Růže keltská je ale růží 
otevřených travinných biomů, dá se říci stepí a lesostepí, kde musí čelit konkurenci trav. Je 
proto nadána ohromnou schopností vytvářet dlouhé výběžky, které dosahují až 4 metrů. Takže 
když na lokalitě vidíte třeba pět keříků této růže, je to ve skutečnosti z jediného semínka tak-
zvaný polykormon, čili jedinec, který se sice manifestuje na různých místech jako samostatná 
rostlina, ale ve skutečnosti jí není.  Osud růže keltské je pozoruhodný. V šíření jí v minulosti 
například velice pomohla výstavba železničních náspů - v zamokřené krajině totiž náspy před-
stavují suchý pól, je to dokonalé odvodněné těleso, pokud svahy náspu měly jižní orientaci, 
tak je tato růže obsazovala. Napadá mě třeba, že na trati okolo Krupé na Rakovnicku rostla 
dokonce i mezi kolejemi. A já osobně si myslím, že je to právě tato růže, která se “červenala 
pod Tetínem” ve známé zlidovělé písni Josefa Chmelenského. Skály okolo Berounky jsou totiž 
skoro klasickou lokalitou růže keltské. Kdysi dávno byste ji zastihli skoro na kterékoli mezi. 
Jenže nejprve jsme ji orbou vyhnali z pastvin do mezí a posléze s rozoráním mezí po druhé 
světové válce tato růže prakticky zmizela. Dostala se do situace značně ohroženého druhu, 
který masivně z Evropy ustoupil. Dříve rostla na řadě míst v Čechách i na Moravě, kdybych ji 
šel mapovat dnes, zakreslil bych bohužel jen několik bodů na mapě. Když se před lety sesta-
voval Červený seznam ohrožených druhů, zasadil jsem se o to, aby se na něm právě růže 
keltská objevila také. Ve Francii byla považována za léčivou rostlinu, jedna její přírodní odrůda 
se dokonce jmenovala Rosa officinalis, byla to vlastně růže lékárníků. Používala se spíše pro 
svou vůni, než pro jakékoli léčivé účinky. Nelze opomenout, že patří k nejstarším v Evropě 
pěstovaným okrasným růžím. Příznačná pro ni byla sbírka císařovny Josefíny, manželky Na-
poleona Bonaparta, která měla na zámečku Malmaison u Paříže ve své růžové zahradě k roku 
1813 asi 330 odrůd této růže, a to ve všech možných nuancích barevných i tvarových. Je to 
také růže, která stála u zrodu růže stolisté. Hodí se samozřejmě i do dnešních zahrádek, je to 
růžička velice milá.               Převzato z   www.botany.cz    (Václav Větvička je kmotrem růže keltské) 

Tradiční 6. Podzimní zavírání Hamzova 

parku a arboreta, spojené s výsadbou 

„sbírkového“ stromu  při příležitosti  

Dne stromů a dřeva se uskuteční dne: 
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