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strana: 

Den stromů a dřeva  

Ke Dni stromů a dřeva jsme za deset let symbolicky každý vysadili stromy, které dopo-
sud v Hamzově parku a arboretu nerostly.  



Základy  
„Zahrádky slečny Diorové“ 
byly položeny dnes,  
tedy dne 17. října 2013 
výsadbou prvních keříků.   
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Založení zahrádky slečny Diorové 

Hamzův park a arbo-
retum v Luži pod Ko-
šumberkem je nejen 
krásným přírodně kra-
jinářským parkem 
a bohatou sbírkou 
dřevin, ale působí 
i léčebně, terapeutic-
ky. Krásou stromů 
a keřů, příjemným 
prostředím, jehož 
mezoklima udržují 
právě živé stromy list-
naté i jehličnaté, a ta-
ké osvětovými, nauč-
nými i rehabilitačními 
trasami.  Navíc - proti 
někdejším disposicím 
zakladatele léčebny 
a parku dr. Hamzy, tu 
v průběhu času byly – 
a věříme že i budou – 
vytvářena příjemná 
zákoutí, drobné sa-
dovnické a zahradnic-
ké detaily, jakými jsou 
nedávno založené 
asijské nebo americké  
exposice (s asijskými 
nebo severoamerický-
mi dřevinami), ba 
i takové detaily, jako 
je japonská zahrádka 
s vodní nádrží a klenu-
tým mostkem - a od 
letošního roku i zá-
koutí s voňavými keři 
a bylinami. Pro ně 
jsme navrhli název 
„Zahrádka Miss Dior“ 
či po našem „Zahrádka 
slečny Diorové“.  

Jak dámy dobře vědí, 
parfém Miss Dior patřil 
svého času k nejlepším 
a „nejnosenějším“ 
snad na celém světě. 

Do zahrádky či koutku 
„slečny Diorové“ pod 
Košumberkem chce-
me postupně vysadit 
řadu keřů, které doká-
žou v čase svého kve-
tení dokonale prosytit 
vzduch svou vůní. Pat-

ří k nim zejména čas-
ně kvetoucí zimolez  
Purpusův a kalina 
vonná, později třeba 
kalina Carlesiova pří-

padně až do léta ně-
kdy rozkvétající me-
ruzalka zlatá a pusto-
ryly, „české jasmíny“. 

V zahrádce chceme 
představit i keře, kte-
ré voní, i když nekve-
tou. Jedním z nich je 
sazaník květnatý, je-

hož dřevo, zvláště 
starších zasychajících 
větévek, voní intensiv-
ně po eukalyptové sili-
ci.  

Druhým či spíše dru-
hou je růže, která také 
voní, i když nekvete: 
růže rezavá či vinná. 
Na jejích listech vyrůs-
tají drobné žlázky, ob-
sahující silici intensiv-
ně vonící po jablkách. 
Zejména za vlhkých 
letních podvečerů je 
taková vůně nápadná: 
Můžete mít v té chvíli 
pocit, že jste vešli do 

pustoryl Lemoineův 

kalina  hlavatá 

kalina  Carlesiova 

meruzalka zlatá 

růže vinná 

sazaník květnatý 
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sklepa  plného jablek. 
Asi by sem patřil 
i „buchtovník“, zmar-
ličník japonský, který 
udiví nosy návštěvníků 
až na podzim. Jeho 
zbarvené listy zvolna 
opadávají  a začínají 
tlít. V té chvíli voní ja-
ko ty nejvoňavější ma-

minčiny buchty, právě 
z trouby vytahované. 

Jeden už v arboretu 
máme mezi pavilóny 
D a H, další možná při-
bude i do této zahrád-
ky. V podrostu, na oslu-
něných místech bude 
pacienty i návštěvníky 
vítat nevelký soubor by-
linek v čele s levandulí  
a meduňkou. 

 

zimokvět časný 

akébie trojčetná 

abéliovník dvojřadý 

kalina bodnantská  

kalina vonná 

zimolez nejvoňavější 

zmarličník japonský 
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