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5 až 10 cm dlouhé, na okraji osin-
katě zubaté, poněkud podobné 
listům kaštanovníku setého, avšak 
menší. Řapík je 10 až 18 mm 
dlouhý. Čepel listů je na líci tma-
vě zelená a lysá, na rubu na žil-
natině chlupatá až po celé ploše 
plstnatá. Žilnatina je složena z 9 
až 12 párů žilek. Listy se na pod-
zim zbarvují do žlutých a červe-
ných odstínů. Žaludy vyrůstají 
samostatně nebo po dvou, jsou 
asi 2,5 cm dlouhé, na asi 15 mm 
dlouhých stopkách, z 1/2 až 2/3 
uzavřené v číšce s dlouhými šu-

pinami. Dozrávají druhým rokem. 

www.dendrologie.cz 

Dub libanonský - Quercus libani 

Původ: přirozeně rozšířen 
v horských lesích Malé Asie, 

Sýrie, Iráku a Íránu  

Dub libanonský je opadavý 
strom dorůstající výšky 7 až 
10 metrů. Borka je hrubá, 
šedá s oranžově tónovanými pukli-
nami. Letorosty jsou hnědavé, sla-
bě hranaté, v mládí krátce chlupaté, 
záhy olysávají. Listy jsou kopinaté, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
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HAMZŮV PARK A ARBORETUM 

Na Chrudimsku, pod hra-
dem Košumberkem při 
březích Novohradky a kou-
sek nad nimi se rozkládá 
městečko Luže. A nad ním, 
jako asi největší z daleka 
viditelná krajová dominanta 
stojí nádherný barokní kos-

tel P. Marie na Chlumku. 

Prostorná, pozvolně se 
svažující rovina mezi hra-
dem a městečkem, bývala 
kdysi zcela otevřená a do-
konce 19. století nezales-
něná a nezastavěná. Sem 
přišel na samém začátku 
20. století vynikající lékař, 
humanista – i spisovatel dr. 
František Hamza. A tady 
také uskutečnil svou myš-
lenku zřídit ozdravné zaří-
zení ve volné přírodě, 
v prostředí klimaticky vyho-
vujícím, nezatíženým imi-
semi a škodlivinami, a zalo-
žil zde první ústav pro tu-
berkulózní a skrofulózní 

děti.  

Kolem roku 1907 zakoupil 
doktor Hamza na zmíněné 
rovině pod hradem Košum-
berkem rozlehlé pozemky 
a začal budovat pavilóno-
vou léčebnu a od prvního 
desetiletí 20. století také 
rozlehlý lesopark, možná 
v duchu přírodně krajinář-

ských parků. 

Charakter sadových úprav 
byl dán již v prvních letech. 

Jeho dominantou byla stro-
mořadí, oboustranné aleje 
podél navržených přímých 
hlavních komunikací. Linio-
vé výsadby, využívající 
perspektivu, dodávaly areá-

lu jako by větší rozměr.  

 V alejích, navržených či 
doporučených MUDr. Ham-
zou se uplatňují především 
naše domácí lípy a jejich 
kříženec lípa obecná. 
Vedle volné výsadby dřevin 
(včetně cizokrajných nebo 
zahradních odrůd, kultiva-
rů) se vysazovaly i zvláštní 
monokulturové hájky, mod-
řínové a březové, v nichž 
probíhala výuka hospitali-
zovaných dětí pod širým 

nebem.  

Torza hájků se dochovala 
dodnes, stejně jako řada 
dřevin vysazených kolem 
roku 1910 v návaznosti na 
bezprostřední okolí nově 
postavených budov ústavu. 

Dominantou byly přede-
vším evropské dřeviny 
a jejich kultivary, mezi nimiž 
hrály prim rozmanité odrů-
dy buku lesního; dodnes tu 
roste snad nejmohutnější 
exemplář buku lesního cv. 
Aspleniifolia, je tu poměrně 
starý „Rohanův“ buk 
(F. sylvatica cv. Rohan) 

a další.  

Přes pozdější osobní neú-
čast dr. Hamzy pokračova-
ly výsadby dřevin zcela 
v jeho intencích, dotvářeny 
ovšem již erudovanými 

zahradníky. 

Svého času jsem srovnal 
dr. Hamzu se zakladatelem 
Průhonického parku Silva 

Taroukou. 

 Ale zatímco Průhonický 
park byl prestižní záležitostí 
a měl možnosti výběru dře-
vin téměř neomezené, byl 
park pod Košumberkem 
odkázán v krátké době jen 
na výběr dostupných dře-
vin. Přesto se poměrně 
rychle podařilo vybudovat 
park, který si nezadá s žád-
ným proslulejším arbore-
tem a to jak co do sado-
vých úprav a řešení prosto-
ru, tak co do sortimentu 
dřevin. Zakladatel léčebny 
prof. Hamza byl téměř re-
nesanční – anebo naopak 
velmi moderní člověk. Uvě-
domoval si, že lékař léčí 
nejen svou profesí, znalost-
mi a zkušenostmi, ale že 
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neméně důležité je i pro-
středí takové léčebny 
a jeho zapojení do krajiny. 
To může působit zpětně 
nejen jako podpůrný pro-
středek, ale často jako roz-
hodující psychologicky pů-
sobící prvek. Hamza sám, 
vedle soustředěného budo-
vání léčebny, vymýšlel 
a projektoval ono prostředí, 
z něhož se s odstupem 
více než sta let, stalo dnes 
už obecně známé Hamzo-
vo arboretum. Ke skuteč-
ným dendrologickým per-
lám Hamzova arboreta 
patří již zmíněné letité buky 
lesní a to jak v původní po-
době, tak v rozmanitých 
formách a odrůdách. Velmi 
krásné jsou především tzv. 
měděné buky, spontánně 
vzniklá odchylka v 18. sto-
letí kdesi na jižních svazích 
Alp. Právě bukům zdejší 
podnebí výborně vyhovuje 
a ony se za to odvděčují 
mimořádným vzrůstem. 
Zahradník a dendrolog by 
tu našel i rozmanité lahůd-
ky, jako je jeden z nejstar-
ších vilínů virginských 

u nás, liliovníky, platanové 
stromořadí, ořešáky černé 
a další dřeviny doplňované 

od druhé poloviny 20. stole-
tí novými taxony jako byla 
metasekvoje čínská, jinan 

dvoulaločný a pod.  

Zhruba před 10 lety se pod 
Košumberkem stalo tradič-
ním vysazovat u příležitosti 
Dne stromů a dřeva, tj. ko-
lem 20. října, nové dřeviny 

z různých kontinentů.  

Tak zde byly vysazeny ced-
ry atlaské i libanonské, jedle 
ojíněná, balzámová a ob-
rovská, korkovník amurský, 
břek duryňský, zeravinec 
alias hyba a mnoho dal-
ších. Arboretum má poměr-
ně bohatou kolekci bříz; 
v roce 2009, při Dnu lip, 
byly vysazeny lípa mongol-
ská i lípa americká a další. 
V témže roce bylo v arbore-
tu evidováno celkem 1098 

kusů stromů.  

V období od roku 2004 do 
roku 2012 bylo vysazeno 
200 stromů, z toho 65 druhů 
sbírkových, rozšiřujících 

sortiment arboreta. 

Hamzovo arboretum po-
stihly nejen vichřice Kyril 
a Emma, ale 25. června 
2008 jiná silná vichřice 
(leckde se o ní mluví jako 
o vichřici Ivan), jíž padlo za 
oběť více než 100 vzrost-
lých dřevin; vzniklých me-

V současné době 
roste v arboretu 

1204 stromů  

 803 listnatých  

 401 jehličnatých,  

druhů je 129  

 39 jehličnanů  

 90 listnáčů 
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zer bylo využito k dosadbě 

a obohacování sbírek. 

V roce 2010 byla založena 
tzv. Novosvětská zahrada – 
lépe Novosvětské oddělní 
či úsek arboreta. V prostoru 
nedaleko ředitelství byly 
vysazeny severoamerické 
dřeviny, jehličnaté i listnaté 

jako je řada smrků nebo 
dubů, včetně dubu celokraj-

ného. 

Otevřené plochy pak umož-
nily rozvoj podrostových 

rostlin, mezi nimiž nechybí 
ani spontánně se vyskytují-
cí chráněná lilie zlatohlavá 

nebo růže keltská aj. 

Péčí ředitele ústavu dr. 
Václava Volejníka,  Jany 
Zavřelové a pana Somme-
ra jsou všechny výsadby 
dokumentovány, je hotova 
inventarizace jmenná i gra-
fická a pro dobro pacientů 
jsou vytyčeny relaxační 
a zdravotní trasy, které 
slouží současně jako po-
znávací: jedna je věnována 
jehličnanům, druhá listna-
tým dřevinám; jiná trasa 
seznamuje s dřevinami 
Asie, další se severoame-
rickými a pochopitelně ne-
chybí ani trasa kolem ev-

ropských stromů a keřů. 

Ke všem trasám byly vydá-
ny přehledné skládanky 

s mapkami.  

O Hamzově arboretu bylo 
vytvořeno informační CD 
(„100 let Hamzova parku 
a arboreta“) a Česká televi-
ze natočila krátký film, včet-
ně leteckých záběrů na 
arboretum a jeho okolí 

(Toulavá kamera).  

Pro rok 2009 byl také při-
praven a vydán kalendář 
„S Václavem Větvičkou za 
poznáním těla a duše stro-
mů v Hamzova parku 
a arboreta v Luži – Košum-
berku“, byl dokončen pro-

jekt „Vzdělávací program 
pro základní ško-
ly“ (diferencovaný podle 
věku žáků) a připravena 

Naučná stezka Hamzovým 
arboretem. Na vybraných 
místech jsou navíc umístě-
ny informační tabule s foto-
grafiemi vybraných dřevin 

a s jejich stručnými popisy.  

Hamzovo arboretum a spo-
lupracující obnovený 
Okrašlovací spolek vydává 
i příležitostné informační 
tiskoviny, zpravidla nabíze-
né při jarním otvírání parku 
anebo naopak, při podzim-

ním zavírání 

Hamzovo arboretum má 
rozlohu asi 13 ha a je roz-
děleno do 14 parkových 
oddělení. Je podporováno 
krajským úřadem Pardubic-
kého kraje, který v rámci 
grantů v oblasti životního 
prostředí poskytl arboretu 


