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PODZIMNÍ ZAVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Dobrý den, vítejte pod Košumberkem a v Hamzově arboretu.  
Zpravidla se říkává, že na počátku bylo slovo. V našem případě byl ovšem na 
počátku pan doktor Hamza, který vybral zdejší místo jako optimální pro budoucí 
léčebnu. A když léčebnu dle jeho představ, tedy léčebnu netradiční, doslova 
utopenou v zeleni  širokého okolí Luže. Pan profesor ale ve své předvídavosti  
viděl  zeleň v budoucnu i přímo v léčebně. Doslova se to dá vyjádřit lapidárně: 
Nejdřív proto vysazoval (stromy), potom stavěl (pavilóny). 
Medicína, zdejší zdravotní personál a nejvíc pacienti léčebny z jeho odkazu 

dodnes těží, třebaže on 
sám se přirozeně dnešní-
ho vzhledu nedožil. Zalo-
žil ovšem tradici, na kte-
rou bylo snadné navázat. 
A tak vedle léčebných 
metod a postupů  jsou 
zde pacienti léčeni i příro-
dou, bylinami i stromy.  
Z někdejšího doplňkové-
ho parku se stalo arbore-
tum, dokonce tak cenné, 
že bylo v roce 2016 přija-
to do Unie botanických 
zahrad České republiky. 
Sortiment rostlin, které 

tu nepřímo pomáhají lékařům, je rok co rok doplňován a rozšiřován hlavně dře-
vinami. Obvykle k výsadbám dochází kolem 20. října, kdy se v naší republice při-
pomíná „Den stromů a dřeva“. Tento zvláštní den spoluvymyslela v roce 2000 
šansoniérka Hana Hegerová. Dokonce se Den stromů a dřeva připomíná každo-
ročně v den jejích narozenin. Letos budou již osmdesáté páté.  
V ten den bude paní Haně věnován vzpomínkový večer v pražské poetické vinár-
ně Viola, který připravili její přátelé. Čest být mezi nimi má i Václav Větvička, 
dlouholetý stálý odborný garant Hamzova arboreta. A tak pořadatelé podzimní-
ho zavírání arboreta v roce 2016 obvyklý termín posunuli o týden, na čtvrtek 13. 
října, abych se mohl účastnit výsadby i oslav narozenin Hany Hegerové. 
Takové datum se dokonce ukázalo jako příhodné: Vždyť se bude vysazovat dru-
hově právě již 13. strom, jímž letos bude jírovec pleťový, Aesculus x carnea. A to 
nám nedalo a připravili jsme pro návštěvníky i pacienty nevelké obrazové pásmo 
„Třináctero zajímavostí Hamzova arboreta“. 
Které to jsou, se dozvíte z přednášky i z vystavených panelů. Navíc zveme všech-
ny k účasti na výsadbě  třináctého stromu a dvojímu křestu.  Dojde k tomu hned 
po přednášce, která začíná ve 13 + 1 hodinu – tedy ve dvě odpoledne, 13. 10. 
2016       

                                                                                                                                               
Václav Větvička 

Třináctero zajímavostí Hamzova arboreta 

Příležitostné razítko 
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Méně obvyklé, dekorativní druhy jírovce 

Jírovec pleťový  
Aesculus × carnea 
 
Hybrid vzniklý v roce 1818, kří-
ženec Aesculus hippocastanum 
× Aesculus pavia, habitem při-
pomíná Aesculus. hippocasta-
num, avšak rozkvétá o něco 
později, kvete červeně. 
Opadavý strom, výšky 15–25 m. 
Větve tmavě šedivé, pupeny 
slabě lepkavé. Listy většinou 
5četné, tmavě zelené, lesklé, 
slabě zvlněné, nepravidelně 
dvojitě pilovité. Květní laty 10–
20 cm dlouhé, květy cca 2 cm 
dlouhé, kalich načervenalý, 
chlupatý. Korunní lístky masově 
červené. Tyčinky vyčnívají z kvě-
tu. Plodem je kulovitá tobolka, 
pouze slabě měkce ostnitá. Kve-
te od května do začátku června. 
Pávie červená - Aesculus pavia, 
je nádherný keř až malý strom, 
s drobnějšími, červenými - žlu-
točervenými květy uspořádaný-
mi do deset až dvacet centimet-
rů  dlouhých květenství. Kvete 
v květnu. Plody bez ostnů mají 
asi 4 až 5 cm v průměru.  
Před devíti lety, v roce 2007, byl 
do parku vysazen jírovec žlutý - 
Aesculus flava. 
Strom s kulovitou korunou, listy 
jsou pětičetné. Na podzim se 
zajímavě vybarvují do sytě žluté 
barvy.  Květenství je lata až 15 
cm vysoká, kvete v květnu až 
červnu.  
Plody kulovité až vejčité tobol-
ky, 3–5 cm velké, hladké, zpravi-
dla se 2 semeny. Dříve u nás 
vysazován (často roubován na 
jírovec maďal) v parcích, dnes 
málo využíván, protože jeho 
květy nejsou tak ozdobné. Na 
rozdíl od jírovce maďalu není 
napadán klíněnkou jírovcovou.  
www.botany.cz 
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Kompozici doplňují aroma-
tické byliny jakou je třeba 

ožanka kalamandra. Tato 
vytrvalá bylinka tvoří v efekt-

ní nízké keříky se záplavou 
drobných, růžových kvítků. 

Patří do čeledi hluchavkovi-
tých a je silně medonosná, 

květy lákají motýly, včely a 
čmeláky. Nádherná modře 

kvetoucí trvalka, levandule 
lékařská, si svojí vůní získá 

srdce všech kolemjdoucích. 
Příjemné aroma vydávají 

všechny její části, nejvíce ze 
všeho však voní jasně modré 

nebo nafialovělé kvítky, 
uspořádané v úzkých vzpří-

mených klasech. Vyrůstají na 
vrcholku lodyhy vstřícně ob-

rostlé podlouhlými čárkovitě 
kopinatými listy šedozelené 

barvy.  
Oko obdivovatele výsadby 
jistě přitáhnou i drobné ovál-
né tmavě zelené lístky mate-
řídoušky citronové s bíle le-
movaným okrajem a jemnou 
citrónovou vůní. Zanedlouho 

rozkvete drobnými růžovofi-
alovými trubkovitými květy.  
Stálezelený polokeř s jehlico-
vitými a stříbřitými listy, kte-
ré obsahují mnoho éteric-
kých olejů je smil vlašský.  
Květní úbory jsou žluté. Listy 
mají lehké karí-aroma, koře-
ní se jimi masitá a zeleninová 
jídla, rýže, omáčky i polévky. 
Myší chvost, žebříček, tisíc-
listník, myší ocásek, husí ja-
zejček, husí jazýček, ovčí 
žebro, zaječí chléb a krupič-
ka… tolik lidových názvů pro 
rostlinku, kterou prý antický 
řecký hrdina Achiles používal 
během trojské války pro své 
zraněné vojáky. Tajemnou 
rostlinou není nikdo jiný než 
řebříček obecný. Kompozici 
dvou mís doplňuje zvonek 
garganský, který vykvétá 
bohatými hrozny hvězdovi-
tých květů jasně modré bar-
vy o průměru až 2 cm. 
Věříme, že tato malá kolekce 
převážně aromatických rost-
lin navodí „obyvatelům“ pa-
vilónu nejen potěchu po oči, 
ale především nosy si přijdou 
na své. Byliny ve svých tká-
ních obsahují buňky naplně-
né silicemi – éterickými oleji. 
Ty se koncentrují a uvolňují 
do vzduchu právě na pří-
mém slunci, kterého svým 
umístěním mají dostatek.  

 

Zahrádka na dlani  

Jednotlivé kompozice vysaze-
né ve čtyřech mísách tak mo-

hou evokovat třeba i cestu 
kolem světa, protože mimo 

domácích evropských dřevin 
je zemí původu rostlin napří-

klad Japonsko, Čína nebo  
Severní Amerika.  

Dominantou jednotlivých 
výsadeb jsou jalovce a smrky 

černé, které jsou dále dopl-
něny zimolezy kloboukatými 

(Čína), tavolníky japonskými 
nebo medvědicí lékařskou 

(Evropa). Na první pohled 
medvědici téměř nerozezná-

te od brusnice obecné, je 
to rovněž stále zelený keřík 

s drobnějšími kožovitými lis-
ty,  ale květy i plody se velice 

podobá brusince. Na příhod-
ných místech často tvoří roz-

sáhlé porosty, podobně jako 
vřes. Medvědici lékařskou u 

nás ve volné přírodě běžně 
nenajdeme, a pokud bychom 

měli to štěstí, rozhodně by-
chom ji neměli trhat, je totiž 

rostlinou chráněnou. 

Zahrádka na dlani, nová expozice především aromatických rostlin, byla vysazena na terase 

lůžkového oddělení ošetřovatelské péče. 
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Nový kalendář Václava Větvičky 

Kontakt: 
 469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Košumberský křest nové knihy Vlastivěda krajiny mého srdce 

Když se řekne vlastivěda, člověk si zpravidla vybaví slepé mapy řek, měst či pohoří, 
zkoušení z toho, jaké plodiny se pěstují na jižní Moravě, případně jaký průmysl převlá-
dá na Ostravsku. A ne vždy jsou tyto školní vzpomínky příjemné. Vlastivěda v podání 
Václava Větvičky ovšem není žádné nudné memorování. Autora pořadů Dobré jitro na 

stanici Dvojka Českého rozhlasu totiž putování po vlasti 
baví, a když nás něco baví, jde poznávání nového jaksi 
samo od sebe. Zkoušeli jste se třeba někdy zamyslet 
nad tím, kolik místních názvů je odvozeno od jmen zví-
řat - a proč? A že to nejsou jen Ovčáry, Kravaře nebo 
Telecí! Nebo v kolika názvech se skrývá nějaká číslovka? 
Znáte třeba Třibřichy nebo Sedmidomí? Nemusíte si 
lámat hlavu sami, autor vás na spoustu takových míst 
zavede. Jsou-li krajinou vašeho srdce lesy, pak s ním 
rádi zavítáte na Šumavu, láká-li vás vlastivěda bájeslov-
ná, pak jistě nevynecháte Podblanicko. Najděte si na 
stránkách této knížky krajinu svého vlastního srdce - 
Václav Větvička dokáže svým vyprávěním zaujmout 
a nadchnout, ba přímo otevřít oči pro vše zdánlivě oby-
čejné kolem nás.    http://www.vasut.cz/ 

Václav Větvička vydal za pomoci fotografií 
rostlin Viléma Žáka mírně erotický stolní 
kalendář pro rok 2017.  

Možno zakoupit také v Infocentru Hamzovy 
léčebny. 

Transformace spolku Hamzovy děti z Košumberka 

Vážení příznivci Hamzova parku a arboreta a členové Okrašlovacího spolku, 
dovolujeme si touto cestou oznámit, že Valná hromada spolku Hamzovy děti 
z Košumberka rozhodla o změně cílů a poslání Spolku, odsouhlasila nové znění Stanov 
a změnu názvu na Spolek přátel Hamzova parku a arboreta. Uvedené změny byly zaslány 
k zápisu rejstříkovým soudem.  
 
Dokumenty k probíhající transformaci jsou k dispozici na mailové adrese 
spolek@hamzova-lecebna.cz  Komunikace budoucích členů tohoto  Spolku bude probíhat 
cestou osobního jednání, e-mailem nebo  prostřednictvím webových stránek 
www.hamzova-lecebna.cz 


