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PODZIMNÍ ZAVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

Park, který doktor 
Hamza založil u ko-
šumberské, původně 
tuberkulózní léčebny 
v Luži, je velice cen-
ným dědictvím, které 
je třeba dochovat pro 
další generace.  Arbo-
retum, sbírka cenných 
dřevin, ale potřebuje 
odbornou péči a také 
peníze. 
Luže – Park  Hamzovy 
odborné léčebny pro 
děti a dospělé (HL) je 
bohatší o další strom, 
a to korkovník amur-
ský. Na správnost jeho 
vsazení do země v pá-
tek dohlédl odborník, 
populární dendrolog 
Václav Větvička. 
 
Park je jako učebnice 
Ředitel pražské bota-
nické zahrady, autor 
rozhlasových a knižních 
„Květinových dobrých 
jiter“ a vševědoucí host 
televizních pořadů pro 
zahrádkáře a kutily 
jezdí do Luže rád. 
„Zdejší arboretum bylo 
vybráno do publikace 
101 nejkrásnějších par-
ků v České republice. 
Jeho návštěvníci a pa-
cienti jsou v přírodním 
prostředí, park jim také 
slouží jako učebnice, 

K dispozici je opět  
příležitostné razítko 
 

Václav Větvička  sázel strom  
a vyprávěl pacientům vtipy 

protože se na infor-
mačních tabulích do-
čtou o zdejších stro-
mech a dřevinách, „ 
řekl Václav Větvička. 
Ředitel HL Luže Václav 
Volejník je jeho slovy 
potěšen. „Je to pro nás  
povzbuzení, ale i velká 
odpovědnost. Přitom 
finanční prostředky 
nemáme - údržbu par-
ku nelze platit ze zdra-
votního pojištění, takže 
ji hradíme z darů, které 
léčebna dostává,“ po-
znamenal. Botanik Vět-
vička je přesvědčen, že 
korkovník amurský zvý-
ší hodnotu a prestiž 
košumberského areálu. 

Zmínil se i o datu, které 
je připisováno svátku 
stromů. „Při pátečním 
vysílání rozhlasu jsem 
se dozvěděl, že je me-
zinárodní den stromů. 
Připadá mi to jako vtip 
o rádiu Jerevan. Takže: 

nikoliv dvaadvacátého, 
ale dvacátého. A tento 
den není mezinárodní, 
protože jsem ho v roce 
1999 vyhlásil já, a to 
společně s Hanou He-
gerovou u příležitosti 
jejích narozenin“ usmál 
se Větvička. 

Píchtěnka nebo jólka? 

Botanik návdavkem 
přidal další vyprávění , 
tentokrát o konferenci 
věnované ruské tele-
vizní pohádce Mrazík. 
Před lety její organizá-
toři požádali odborní-
ky, včetně sexuologa, 
o vypracování svého 
pohledu na Mrazíka.„Já 
jsem se věnoval rozbo-
ru pohádky z dendrolo-
gického hlediska. zau-
jalo mě, proč stromek 
oslovují jedličko, jedlič-
ko. V ruském originále 
říkají: jólka, jólka, což 
je v překladu smrčku, 
smrčku. Kdyby chtěli 
říkat jedličko, museli 
by volat píchtěnka, 
píchtěnka. Rád bych 
k tomu poznamenal, že 
ten strom je ve skuteč-
nosti borovice,“ po-
dotkl Václav Větvička. 

Romana Netolická 
Chrudimsko 
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2004  korkovník amurský    Phellodendron  amurense     
  darovaly Školky a výsadby Vaněk, Chrudim 

2005 cedr atlaský    Cedrus atlantica ´Glauca´ 
   dar OS Hamzovy děti z Košumberka 
2006 zeravinec japonský   Thujopsis dolabrata   

 dar Václava Větvičky 
2007 jeřáb duryňský   Sorbus × thuringiaca   
  dar Václava Větvičky 
2008 nahovětvec dvoudomý  Gymnocladus dioicus 
   zakoupen z grantu Pardubického kraje 
2009 lípa mongolská   Tilia  mongolica 
   zakoupena z grantu Pardubického kraje 
2010 javor cukrový    Acer  saccharum 
  zakoupen ze sbírky po ničivé vichřici v  roce 2008 
2011 tisovec dvouřadý   Taxodium distichum 
  dar OS Hamzovy děti z Košumberka 
2012 dub libanonský   Quercus libani  
  dar Václava Větvičky 
2013 kalina Carlesiova   Viburnum carlesii 
  zakoupena z finančního daru Agrovenkova   

Slavnostně vysazené stromy  v letech 2004 - 2013 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 Označuje místo výsadby 



OS Hamzovy děti z Košumberka pro nás získalo 
prostřednictvím  darů a grantů Pardubického kraje  
 
nahovětvec dvoudomý  Gymnocladus dioicus  1 ks 
svitel latnatý    Koelreuteria paniculata  2 ks 
cedr libanonský   Cedrus libani    1 ks 
javor stříbrný   Acer saccharinum   2 ks 
jedle ojíněná    Abies concolor   3 ks 
jedle obrovská   Abies grandis   3 ks 
jedle balzámová   Abies balsamea  3 ks 
modřín Kaempferův  Larix kaempferi    3 ks 
modřín opadavý  Larix decidua  100 ks 
lípa mongolská  Tilia  mongolica    1 ks 
lípa americká   Tilia americana    1 ks 
lípa srdčitá   Tilia cordata               12 ks 
cedr atlaský    Cedrus atlantica ´Glauca´  1 ks 
tisovec dvouřadý   Taxodium distichum   1 ks 
 
vřesoviště  
pěnišník rakytníkovitý     Rhododendron  hippophaeoides 10 ks 
vřesovec v kultivarech  Erica      11 ks 
vřes obecný v kultivarech   Calluna  vulgaris    10 ks 
dabeocie  kantabrijská  Dabeocia cantabrica       7 ks 
(„irský vřes“) v odrůdách 
 

Málo kdo ví, že dabeocie se jmenuje po panu Dabeokovi, tudíž 

česky může být dabeocie nebo dabeokie. Chybou pera ale vzniklo 

dnes platné latinské jméno Daboecie, což se vyslovuje dabécie. Ač 

vám to může připadat jako překlep, je tomu skutečně tak; tedy 

česky daboecie či daboekie  a latinsky Dabeocie. 
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Přehled  darovaných výsadeb 

dar Václava Větvičky 
zeravinec japonský   Thujopsis dolabrata   3 ks 
jinan dvoulaločný   Gingo biloba     3 ks 
toreja japonská   Torreya nucifera   1 ks 
jeřáb duryňský (květ) Sorbus × thuringiaca   1 ks 
jírovec žlutý    Aesculus flava   2 ks 
tisovec dvouřadý   Taxodium distichum   1 ks 
maklura pomerančová  Maclura aurantiaca    1 ks 
dub libanonský   Quercus libani    1 ks 
javor japonský   Acer japonicum   1 ks 
metasekvoje čínská  Metasequoia glyptostroboides   2 ks 

Školní lesní závod Kostelec nad Černými Lesy nám daroval: 
lípa americká   Tilia americana ´Redmond´  1 ks 
lípa různolistá  Tilia heterophylla   1 ks 
lípa stříbrná   Tilia tomentosa   1 ks 
lípa různolistá  Tilia heterophylla   1 ks 
lípa kiusiu    Tilia kiusianal     1 ks 
ořechovec srdčitý   Carya cordiformis   1 ks 

Zakoupeno z veřejné sbírky po ničivé vichřici v roce 2008 
javor cukrový   Acer  saccharum  1 ks  
ambroň západní   Liquidambar styraciflua  1 ks 
javor červený   Acer rubrum   1 ks 
 javor stříbrný   Acer saccharinum   1 ks 
douglaska tisolistá   Pseudotsuga mensiesii  3 ks 
douglaska sivá   Pseudotsuga glauca   3 ks 
dub celokrajný   Quercus imbricaria  1 ks 
dub šarlatový   Quercus coccinea  1 ks 
dub bahenní     Quercus palustris   1 ks 
halézie  karolínská  Halesia carolina  3 ks 
dřín květnatý   Cornus florida   3 ks  
smrk černý     Picea mariana   3 ks 
smrk bílý    Picea glauca    3 ks 
smrk Brewerův   Picea breweriana   3 ks 
borovice osinatá    Pinus aristata   3 ks 
vilín viržínský   Hamamelis  virginiana 3 ks 
borovice těžká   Pinus ponderosa  1 ks 
borovice vejmutovka  Pinus strobus   3 ks 
tisovec dvouřadý  Taxodium distichum  1 ks 
liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera  1 ks 
 

dar rodiny Lukaštíkových ze Skutče 

Sekvojovec obrovský   Sequouiadendron giganteum   1 ks 

Zakoupeno Hamzovou léčebnou v letech 2005 - 2006 
 
javor dlanitolistý Acer palmatum  ´Purpureum´    1 ks 
javor mléč-  Acer platanoides ´Drummondii´   1 ks 
javor mléč   Acer platanoides ´Emerald Queen´  1 ks 
buk lesní   Fagus sylvatica ´Zlatia´   1 ks 
buk lesní   Fagus sylvatica´Dawyck Purple´  1 ks 
buk lesní   Fagus sylvatica ´Rohanii Gold´  1 ks 
katalpa trubačovitá  Catalpa bignoides ´Nana´   1 ks 
trnovník  huňatý  Robinia hispida ´Rosea´   1 ks 
trnovník  bílý   Rob. pseudoacacia ´Umbraculifera´ 1 ks 
jerlín japonský da)  Sophora japonica ´Pendula´   1 ks 
buk lesní  Fagus sylvatica ´Purple Fontain´   1 ks 
buk lesní  Fagus sylvatica ´Tortuosa´    1 ks 
borovice osinatá Pinus aristata     1 ks 
m. křižmostojná  Microbiota decussata    1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo´Mops´     1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Winter Gold´     1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Little Lady´    1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Gnom´     1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Ophir´     1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Hesse´     1 ks 
borovice bělokorá  Pinus leucodermis ´Schmidtii´   1 ks 
borovice lesní  Pinus sylvestris ´Globosa Viridis´   1 ks 
borovice blatka Pinus rotundata ´Litomyšl WB´   1 ks 
borovice blatka Pinus rotundata ´Ježek´    1 ks 
borovice kleč  Pinus mugo ´Frisia´     1 ks 
borovice nízká Pinus pumila´Glauca     1 ks 
kolkvicie líbezná  Kolkwitzia amabilis              10 ks 



Adresa: 
Hamzova odborná léčebna   
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Vydává 
(přednostně pro členy 
Okrašlovacího spolku): 
Hamzova odborná léčebna 
pro děti a dospělé  
v  Luži - Košumberku 
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 Možná máte však tu zku-
šenost, že nejlepší je ces-
tovat pěšky, a třeba i ces-
tou necestou – tak jako 
Václav Větvička, autor po-
řadů Dobré jitro na stanici 
Dvojka Českého rozhlasu. 
Cestou necestou prochází 
českou krajinou, proplétá 
se podél řek od pramene 
až po ústí, prochází aleje-
mi, zastavuje se a rozjímá 
u božích muk.  

Jak říká v předmluvě Karel 
Tejkal: jde a neremcá. Ně-
kdy hledá kytky, někdy 
minulost, někdy budouc-
nost těch míst. O čem vy-
právějí památné stromy, 
rozpadající se nebo opra-
vené kostelíky, statky, 
hrady? Třeba právě tohle 
rozcestí, tato vyhlídka da-
la vzniknout onomu po-

 

Cestovat se dá prstem po 
mapě, v myšlenkách, ale 
ovšem i letadlem, vlakem 
či autem. Cestovat se dá 
odněkud někam, tam 
a zase zpátky, dá se blou-
dit v kruzích.  

hádkovému „Za devatero 
horami“. Svá pozorování 
a postřehy z české krajiny 
(a nejen z ní) autor předá-
vá svým posluchačům 
a na stránkách této knížky 
i čtenářům. Zdají se vám 
pojmy jako Mzye nebo 
Agara neznámé?  

Možná to bude lepší 
s Luckem a Pšovskem? 
A která místa vlastně patří 
do Ladova kraje nebo Čes-
kého ráje? Nechte se vést 
trpělivým průvodcem Vác-
lavem Větvičkou, který 
vás po mnoha zastaveních 
a odbočkách dovede i do 
svého domovského půso-
biště Štiřína. Vydejte se 
na cestu: tentokrát očima 
po stránkách této knížky. 

nakladatelství Vašut 

Ze Štiřína na Košumberk 

  Košumberský křest knihy Cestou necestou českou krajinou 

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

Knihu "Cestou necestou českou krajinou" do života uvedli Pavlína Filipovská, autor 
předmluvy Karel Tejkal a hudebně  jí na uvítanou zazpívala dne 7. října v Paláci knih 
Luxor v Praze na Václavském náměstí Jana Rychterová.  

Dlouholetý spolupracovník Hamzova arbo-
reta v Luži Košumberku, Václav Větvička, 
prošel během aktivního pracovního života 
řadou „štací“. 30 let působil v Průhonicích, 
dokonce tamní park krátce po převratu 
i vedl. Potom byl 15 let ředitelem Botanic-
ké zahrady Karlovy univerzity v Praze, kde 
se zasadil o revitalizaci zahrady, vybudoval 
nové skleníky a vrátil zahradu na výsluní 

zájmu veřejnosti. Od roku 2007 působí ve Štiříně. Štiřín v minulých letech prošel řadou 
změn, od zájmu po zatracování – asi jste to sami sledovali v mediích. Dnes tato kulturní pa-
mátka patří ke špičkově revitalizovaným a Václav Větvička, který ochotně pomáhá i při podo-
bě a náplni Hamzova arboreta v Luži Košumberku návštěvníky a účastníky Dne stromu a dře-
va 14.října a 2014 se Štiřínem seznámí.        Václav Větvička 


