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Jak lidé na získávání cukru z javoru přišli? 
Jedna populární legenda vypráví o indián-
ském náčelníkovi, který prý mrštil svým to-
mahawkem do stromu. Stromem byl javor a 
míza začala vytékat. Čirá tekutina z rány 
kapala do nádoby, která byla náhodou na 
zemi pod ním. Jeho žena, která si myslela, 
že tekutina v nádobě je voda, ji použila k 
vaření zvěřiny. Po vaření zjistili, že jak maso, 
tak sladká šťáva, která tam zůstala, jsou 
lahodné. Zpětným zkoumáním jak se to stalo 
zjistili, že sladká míza z javoru byla jedinou 
odlišností. Zopakovali tento postup a zbytek 
je dnes historií.  

Američtí indiáni se během staletí naučili, 
kolik mízy mohou odebírat javorům, aby 
tyto nezašly, nýbrž poskytovaly svou 
šťávu po mnoho desetiletí. Za Marie Te-
rezie se konaly pokusy se získáváním 
cukru z javoru i u nás. Největšího rozma-
chu se "javorové cukrovarnictví" dočkalo 
za napoleonských válek, kdy nebylo mož-
no dovážet třtinový cukr. Tehdy se nejvíce 
javorového cukru vařilo v Dobříši a na na 
Velehradě. Po těchto válkách se už ale u 
nás rozmohlo pěstování cukrové řepy a ta 
postupně vytlačila všechny ostatní zdroje 
cukru. 

 

Novosvětská zahrada - severoamerické 

dřeviny v Hamzově parku a arboretu 

Původ: Javor cukrový pochází ze Severní 
Ameriky, konkrétně z oblasti od Quebecu 
a Minnesoty, po Floridu, Nebrasku a Okla-
homu. V parcích se vysazuje od roku 
1725. V Čechách byl poprvé vysazen 
patrně před rokem 1835 v Praze v Králov-
ské oboře. V našich parcích a městských 
výsadbách je relativně hojným druhem. 

 
V původním areálu roste v nížinách a v 
záplavových oblastech na vlhčích půdách. 
Je nenáročný, odolný k mrazu a snáší 
znečištěné ovzduší. Strom s rozložitou, 
řídkou korunou a krátkým kmenem. Do-
růstá do výšky 20–30 m. Borka je v mládí hladká, 
později brázditá a odlupčivá v podélných pruzích. 
Listy jsou dlouze řapíkaté, nejčastěji 5laločné, 
čepel 7–15 cm dlouhá a 6–14 cm široká, se špiča-
tými hrubě zubatými laloky. Svrchní strana listů je 
zelená, na rubu světlejší. Na podzim se vybarvují 
červeně až šarlatově. Kvetou v převislých zeleno-
žlutých květenstvích na jaře, s rašením mladých 
listů. Plodí již v květnu a v červnu, dvojnažky svírají 
pravý úhel. 

Jeho míza bývá využívána jako zdroj cukru. 

V místě bývalého březového hájku bude postupně vysazena Novosvětská 

zahrada. Původní záměr, vysadit zde nově březový hájek byl v rámci nové 

koncepce parku navržen do jiné lokality. Pojetí zahradních úprav MUDr. 

Hamzy bude respektováno a i nadále budou vysazovány také původní evrop-

JAVOR CUKROVÝ - ACER SACCHARUM 

Příležitostné  razítko 

2010: 



Na přání přinášíme přehled příležitostných razítek:  
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V dané lokalitě rostlo v současné 
době celkem 38 ks bříz bělokorých, 
Betula pendula, jejichž zdravotní 
stav lze hodnotit z odborného hle-
diska jako špatný. Většina jedinců 
vykazovala destruktivní procesy 
v korunách a především u pat stro-
mů, které značně narušovaly stabili-
tu těchto jedinců. Na tuto skutečnost 
bylo upozorněno již ve zpracova-
ném materiálu „Posouzení riziko-
vosti stromů v Hamzově odborné 
léčebně“ a uvedené závěry byly 
konzultovány a v plně míře odsou-
hlaseny i garantem arboreta Václa-
vem Větvičkou. Při kontrolních po-
chůzkách na místě samém ve 
dnech 30. a 31.8. 2010 bylo jednoznačně navrženo celý porost pokácet a nahradit novou výsadbou 

v rámci obnovy dřevin v dané lokalitě. 
Celá realizace byla provedena v měsíci 
říjnu vlastními silami.   Autor: Jiří Sommer 
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Mimořádné razítko ke 140. výročí 

narození MUDr. Hamzy: 

Turistické razítko Hamzův park a arboretum: 

 

Razítka je možné získat v infocentru Hamzovy léčebny. 

Příležitostná razítka ke Dni stromů a dřeva: 
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V dalším čísle bulletinu: 

 

1. Stromy s příběhem 

2. Růže Hamzova parku  
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anketu k Naučné 

stezce 
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24.5. 2010 rozštípl blesk liliovník tulipánokvětý, strom musel být bohužel         

skácen.  

 

 

Kmotra nahovětvece Luba Skořepová spolu s MUDr. 

Václavem Volejníkem, CSc. a Václavem Větvičkou.  

lípa americká nahovětvec dvoudomý 

jírovec žlutý 


