
Den lip v Hamzově parku a arboretu 

Hamzova odborná léčebna 

 pro děti a dospělé  

v Luži - Košumberku 

Svazek 1, Vydání 1                     15. října  2009 

Významná data roku 
2009 

 100 let  

„košumberské části ústavu“ 

 100 let  

Hamzova parku a arboreta  

UVNITŘ  TOHOTO 

V YDÁNÍ :  

1. Den lip v Hamzově 

parku a arboretu 

1 

2. Chráněné rostliny    

III 

2 

3. Občanské sdružení 

informuje o gran-

tech Pardubického 

3 

4. Výsadby v letech 

2004 -2009 

4 

  

5. CD 100 let Hamzo-

va parku a arbore-

ta  

     Slovem provází Václav Větvička 

4 

6. podzimní zavírání  

Hamzova parku a arboreta 

strana: věku, 500, 700 ojediněle i více 
let. Kvete nejpozději z našich 
lip. Přirozeně se vyskytuje hab-
vých doubravách, v lužních 
lesích i v suťových nebo rokli-
nových lesích. U nás je hojná v 
nížinách i v pahorkatině a mů-
že zasahovat i do podhůří. 
Lipový květ je oblíbenou léči-

vou drogou. Lípa srdči-
tá bývala často vysazo-
vána jako domovní 
strom, nebo do alejí, 
k božím mukám a na 
podobná místa. Lipové 
dřevo je vhodné pro 
řezbářské práce, na 
rýsovací prkna, na 
výrobu dřeváků. Lýko 
lípy je velmi pevné, 
dříve využívané v za-
hradnictví  při štěpová-
ní stromů. Z lipového 
dřeva se vyrábějí soud-
ky na uchování medu, 
med v nich totiž ne-
hořkne. Plody za války 
pražíli jako náhražku 
kávy. Plody také obsa-
hují až 50 % kvalitního 
potravinářského oleje. 
Areály obou našich 
druhů lip nejsou totož-
né. Lípa malolistá je 
přizpůsobena spíše 
kontinentálním pod-
mínkám, kdežto lípa 
velkolistá má nároky 
více oceánické. Žádná 
z lip netvoří čisté lesní 
porosty.   

 

Lípa americká (Tilia america-

na)  

Stromy, v přírodě až 40 m 
vysoké; větévky lysé, zelené, 
listy široce vejčité, 10-20 cm 
dlouhé, náhle zašpičatělé, 
zpravidla srdčité na bázi, na 
obvodu pilovité s dlouze zašpi-
čatělými zuby, vespod světle  

(Pokračování na stránce 2) 

Vysadíme alej lip srdčitých (Tilia 
cordata) a  dvě „sbírkové“, lípu 
americkou (Tilia americana) a lípu 

mongolskou (Tilia  mongolica). 

 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) je 
mohutný strom s košatou nepravi-
delnou korunou a silným, často 
křivým kmenem. 
Dosahuje výšek 
okolo 30 metrů a 
průměru kmene 
jeden metr, u 
solitérních stromů 
i více. Nejvyšší 
dosažený věk 
těchto stromů se 
pohybuje okolo 
400 až 500 let. 
Obecně nedorůs-
tá takových roz-
měrů a nedožívá 
se takového věku 
jako příbuzná lípa 
velkolistá (Tilia 
p latyphyllos), 
která může mít 
kmen široký až 
čtyři metry a stáří 
vzácně i 1000 let. 

Borka mladých 
stromů je hladká, 
šedá, u starších 
stromů hnědoše-
dá, podélně roz-
praskaná. Listy 
jsou střídavé, 
asym etr ické , 
dlouze řapíkaté, 
okrouhle srdčité, 
na okrajích pilovité, 4 až 8 centime-
trů dlouhé (lípa velkolistá až 12 
cm), tmavozelené, na rubu modro-
zelené. Čepel listu má pozvednuté 
okraje (lípa velkolistá mé okraje 
čepele mírně svěšené). Květy jsou 
oboupohlavné, uspořádané ve 
vrcholících, 5 až 12 květů v převis-
lých květenstvích, žluté, silně von-
né. Kvete v červnu a červenci. 
Plodem je tvrdý kožovitý oříšek 
(menší než u lípy velkolisté) kulovi-
tého tvaru bez žeber (lípa velkolistá 

má oříšek žebernatý). Je při-
způsobivá klimatickým podmín-
kám téměř v celé Evropě vy-
jma nejsevernějších a nejjižněj-
ších částí kontinentu. Rozsáhlé 
lesy tvoří na Krymu a na Kav-
kaze. U nás roste roztroušeně 
na celém území republiky do 
asi 600 m n. m. 

Lípa má pro český národ i jiný 
důležitý význam. V dobách 
národního obrození byla 
symbolem slovanské vzá-
jemnosti a stala se českým 
národním stromem. Ratolesti 
lípy tak nese státní pečeť a je 
také součástí výzdoby prezi-
dentské standarty. 

Lípa srdčitá je národním stro-
mem několika národů, nejen 
českého. Dožívá se vysokého 



V letech 2006 - 2009 bylo v rámci grantů v oblasti životního pro-

středí, vyhlášených Pardubickým krajem získáno v jednotlivých eta-

pách celkem  271 000 Kč 

Přehled využití grantů     1. tisk neperiodických tiskovin 

                              2. výstavba a údržba Naučné stezky 
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Občanské sdružení Hamzovy děti z 
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Pardubického kraje 

 
 
 
 

 

 

Díky podpoře Pardubického 

kraje mohly být v Hamzově 

parku a arboretu realizovány 

projekty v celkové  hodnotě         

271 000 Kč 

Svazek 1, Vydání 1 

2006 Skládačky poznávacích tras 45 000 Kč 

2007 Listy pohybové terapie 30 000 Kč 

2008  S Václavem Větvičkou za tělem a duší stromů 

Hamzova parku a arboreta v Luži - Košumberku               

23 000 Kč 

2009 Skládačky arboreta, dotisk propagačních tisko-

vin 

40 000 Kč 

2006 Péče o podrostovou zeleň 35 000 Kč 

2007 Údržba naučné stezky po HL 

 

45 000 Kč 

2008 Údržba naučné stezky po HL - výsadby oblastí 

postižených vichřicí 25.6.2008 

23 000 Kč 

2009 Výsadba lipové aleje 30 000 Kč 

(Pokračování  ze strany 1) 

zelené se svazečky chloupků  
v paždí hlavních žilek.  Květenství  
složená ze 6-15 květů, plody 
(oříšky) elipsoidní až slabě kulovi-
té, bez žeber. Původní v Severní 
Americe od Kanady po Texas, 
pěstuje se od r. 1752, u nás od 
roku 1835; před tímto datem byla 
vysazena v Královské oboře 
v Praze. 

Lípa  mongolská (Tilia  mongolica) 

Malé stromky, vysoké do 10 m, vě-
tévky lysé, červenavé, listy okrouhlé 
až vejčité, 4-7 cm dlouhé,  nápadně 
hluboko zubaté (často až 3 laločné, 
připomínající listy žumenu antarktic-
kého nebo révy vinné), tmavě zelené 
a lesklé svrchu, šedavé a lysé ve-
spod bez- anebo s řídkými svazečky 
při souběhu žilek. Řapíky červenavé,  
2-3 cm dlouhé,  květenství složená z 
6-20 květů. Plody (oříšky) skoro 
kulovité, silnostěnné. Původně 
v Mongolsku a v Číně,  pěstuje se od 
r.1880,  zánamy o prvním pěstování 
u nás jsou rozporné, ale zdá se, že  
se pěstuje teprve velmi krátce, od 
druhé poloviny 20. století.  Lípu mon-

golskou pro Hamzovo arboretum 
vypěstovali ve Školním lesním 
podniku České zemědělské univer-
zity  v Kostelci nad Černými lesy. 

Celkem: 138 000 Kč 

Celkem: 133 000 Kč 



 

Syn.: lilie zlatohlavá 

Čeleď: liliaceae Juss. – liliovité 

Rozšíření: Eurasijský druh, celá Evropa až po jižní 
Skandinávii, v Asii zasahuje daleko za Ural. 
Ekologie: Roste obvykle ve světlých lesích, ve vyš-
ších polohách se nevyhýbá ani otevřeným loukám. 
Upřednostňuje vápenec. 
Popis: Vytrvalá bylina, 40–150 cm vysoká, lodyha 
přímá, střední lodyžní listy skoro přeslenité, květen-
stvím je hrozen, květy nící, okvětní lístky od báze 
obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité. 
Kvete od června do července, plodem je tobolka. 
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je lilie 
zlatohlavá zařazena ke vzácnějším druhům, které 
vyžadují další pozornost (C4), podle zákona je však 
chráněna jako ohrožený druh (§3). Je chráněným 
druhem i v sousedním Polsku, Německu, v Srbsku, 
Švýcarsku a na Ukrajině. 
Poznámka: V kultuře se pěstuje málo, rozrůstá se 

poměrně pomalu. Dobře se hodí do 
přírodních partií zahrad. V minulosti 
byla ceněna jako léčivá bylina.                                                      
 
 

 

                                               zdroj: www.botany.cz  

Chráněné rostliny    III. díl 
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...v Červeném seznamu 
je lilie zlatohlavá zařa-
zena ke vzácnějším 
druhům, které vyžadují 
další pozornost...  

 

 lilie zlatohlávek   LILIUM MARTAGON L.  

http://botany.cz/cs/vzacnejsi-druhy/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-polska/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-nemecka/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-srbska/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-svycarska/
http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-ukrajiny/
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Výsadby v letech 2004 - 2009 

1. 140 192 2x svitel latnatý,  1x korkovník amurský, 1x maklura pomerančová, 
1x jeřáb duryňský,  
100x  modřín opadavý (obnova hájků MUDr. Hamzy)  

2. 38 35  
 

3. 114 97 2x bříza bělokorá  (doplnění obnovené aleje MUDr. Hamzy) 

4. 56 52  

5. 77 58 1x nahovětvec  dvoudomý 

6. 48 45 1x katalpa trubačovitá, 1x trnovník akát  ´Umbraculifera´  
1x trnovník huňatý ´Rosea´ 

7. 105 103 1x buk lesní ´Zlatia´, 1x buk lesní ´Dawyck Purple´ 

8. 133 129 1x buk lesní ´Rohan Gold´ 

9. 48 37 1x javor mléč  ´Drummondii´, 1x javor mléč ´Emerald Queen´ 

10. 39 37 1x jinan dvoulaločný, 1x torreja  kalifornská,   
1x jerlín japonský ´pendula´,  2x zeravinec  japonský 

11. 24 23 1x ruj vlasatá ´Royal´Purple´ 

12. 93 71 1x cedr atlaský, 3x jedle obrovská, 3x jedle balsámová,  
3x jedle ojíněná, 2x javor  stříbrný, 1x cedr libanonský,  
1x sekvojovec  obrovský,  3x modřín Kaempferův 
 

13. 230 208 1x buk lesní ´Purple Fontain´, 1x buk lesní ´Tortuosa´ 

14. 11 11  
 

 1156 1098 Celkem  bylo  vysazeno 140  stromů  z toho 40 sbírkových 

 
Parkové  
Oddělení 
  

2005 

Počet ks  
v oddělení 

2009 

Počet ks  
v oddělení 

Výsadby sbírkových stromů v letech 2004 - 2009 

Stránka 4 


