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1. Základní údaje 
 

Arboretum Žampach je místním neinstitucionálním zařízením a je nedílnou součástí  

Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického 

kraje. Arboretum patří mezi všeobecná arboreta, ale zahrnuje také významnější 

tematické sbírky některých rodů dřevin, jako např. borovice, jedle, dub, magnolie, 

buk, smrk, bříza, jinan a jasan. Sbírkový fond obsahuje okolo 100 rodů a 600 druhů 

kultivarů dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů.  Informační systém 

arboreta zahrnuje rejstříky tabulí a dřevin, které jsou přístupné z webových stránek 

www.uspza.cz . Dále je zde poznávací okruh s tabulkovými informacemi o dřevinách, 

který je celoročně volně přístupný veřejnosti při dodržení podmínek návštěvního 

řádu. Prostory arboreta slouží k edukaci, vzdělávání a výchově pro veřejnost, ale 

také pro obyvatele zařízení a jejich aktivizační činnosti. Specifickým účelem arboreta 

je budování společenských kontaktů spojených s provozem arboreta ve prospěch 

sociální integrace obyvatel Domova pod hradem 

Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Anny  

a Františka Lützových, nejvýznamnějších majitelů žampašského zámku, kteří zde 

pobývali v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby. 

Manželé Lützowovi nechali na konci 19. století upravit hradní areál. Byla zde 

postavena dnes již zaniklá dřevěná rozhledna a lávka spojující předhradí  

a vlastní hrad a byla provedena konzervace zbytků zdiva. Po smrti Anny Gustavy 

Lützovové v roce 1933 zdědila zámek a další majetek Henrieta Campo-Franco, které 

byl roku 1945 konfiskován. Do konce osmdesátých let 20. století došlo k velkému 

zanedbání parkových ploch a vysázení dřevin. Současná dlouhodobá obnova parku 

a výsadba sbírkových rostlin se datuje od roku 1990 a trvá do současnosti.  

 

Geografické údaje a členění arboreta 

Arboretum Domova pod hradem Žampach  se nachází v lokalitě podhůří Orlických 

hor ve výšce 400 m. n. m.. V této části Podorlicka se nachází permský zlom a  krajina 

je zde typická červenými slíny a pískovci. Arboretum se rozkládá se na ploše cca 4 

ha a je členěno do 3 částí – dolní park (pod silnicí), horní park a park ve vnitřním 

zámeckém areálu. Veškeré tyto části jsou státem chráněnou kulturní památkou (rej. 

č. 4167/3).  

 

http://www.uspza.cz/
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Geomorfologické členění – arboretum se nachází v oblasti Orlické tabule, která 

v Pardubickém kraji zahrnuje okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí. Orlická tabule je 

charakterizována jako plochá pahorkatina, převážně v povodí Orlice, Úpy a Metuje, 

ležící na slínovcích, jílovcích a spongilitech svrchní křídy (jeden z druhů opuky - 

hlubokomořská usazená hornina, pocházející povětšinou ze svrchní křídy), 

s pleistocenními říčními a eolickými (větrnými) sedimenty.  

Podrobné informace o geomorfologickém členění jsou přístupné z:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlick%C3%A1_tabule 

 

Geologické členění - jedná se o oblast permokarbonu a terciér boskovické brázdy  

a orlické pánve. V okolí zříceniny hradu Žampach se vyskytují skalky a skalní 

výchozy v severní části permské orlické pánve. Je zde popsán výskyt hornin – 

karbonát, pískovec, slepenec (konglomerát). Geologická lokalita je doporučená 

k ochraně a má  geovědně historický význam, je geoturistickou zajímavostí 

(geotopem),  má významný studijní profil a regionálně-geologický význam 

(mapování).  

Další informace o geologické lokalitě jsou přístupné z: http://lokality.geology.cz/3321 

 

Fytogeografické členění - z hlediska botanického se Česko člení do 

3 fytogeografických oblastí, které se dále dělí do 6 podoblastí a 99 okresů. 

Zmíněnými třemi oblastmi jsou termofytikum, mezofytikum a oreofytikum. Převážnou 

část území zabírá mezofytikum. Arboretum Žampach se nachází v mezofytiku ve 

fytogeografické oblasti okresu Žamberecko. Mezofytikum je charakterizováno 

 přechodem mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou. Mezi výškové stupně v této 

oblasti patří stupeň suprakolinní (kopcovinný) a submontánní (podhorský, 

vrchovinný). 

 

Sledování teplot v arboretu 

V arboretu se uplatňují faktory vyplývající ze specifických podmínek místních, včetně  

mikroklimatických. Hodnoty měření teplot jsou od roku 2010 získávány pomocí 

meteorologické stanice - MATRIX II a počítačově zpracovávány pomocí SW  - WS 

2308-LED. Od 13. 12. 2013 je čidlo k měření teplot přemístěno z budovy zahradnictví 

do velkého zahradního altánu ve vnitřním parkovém areálu domova (naměřené 

teploty nemohou být ev. ovlivněny žádným zdrojem tepla z budovy).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metuje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spongilit
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1rn%C3%AD_hornina
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlick%C3%A1_tabule
http://lokality.geology.cz/3321
https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytogeografie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Termofytikum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezofytikum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oreofytikum&action=edit&redlink=1
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Průměrná denní teplota – je vypočítaná z hodnot naměřených v 7, 14 a 21 hodin 

(x+y+z=X:3=průměrná denní teplota). 

Minimální teplota za 24 hodin – je vypočítaná (vysledovaná) jako nejnižší teplota 

naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23. hodiny); zaznamenáno m. 

stanicí - tabulky 

Maximální teplota za 24 hodin - je vypočítaná (vysledovaná) jako nejvyšší teplota 

naměřená během 24 hodin každého dne (od 00.00 do 23. hodiny); zaznamenáno m. 

stanicí – tabulky 

Hodnoty jsou zaznamenávány v tabulkách, každý měsíc proběhne 

vyhodnocení průměrné denní teploty v předcházejícím měsíci (všechny 

naměřené průměrné teploty v daném měsíci, počtem dní v daném měsíci = průměrná 

denní měsíční teplota), dále dle tabulek je vyhodnocena nejnižší a nejvyšší 

naměřená teplota v předešlém měsíci a zapsaná do tabulek jako minimální  

a maximální teplota měsíce.  

Upřesněný výpočet denních průměrných teplot od listopadu 2016 z historie záznamu 

teplot ve dni (každých 15 min, je-li změna teploty). Z denních průměrných teplot se 

provádí nadále výpočet průměrné měsíční teploty. 

Průměrná teplota v Arboretu v roce 2016 byla 10,4 °C, přičemž nejvyšší roční 

teplota byla naměřena 10. 7. 2016, a to 34,1 °C a nejnižší roční teplota byla 

naměřena dne 23. 1. 2016 a to 10,1°C. 

Tabulka: Průměrné měsíční teploty v roce 2016 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Měsíc 

-1,3 3,7 4,3 10 15,9 19,8 22,1 19,9 18,6 8,6 3,3 -0,4 oC 

 

Tabulka: Maximální měsíční teploty v roce 2016  

28.01. 22.02. 31.03. 05.04. 31.05. 06.06. 10.07. 08.08. 12.09. 01.10. 01.11. 26.12. Datum 

11.00 15.00 17.30 16.15 15.45 14.45 17.00 16:45 17.30 16.15 15.59 18.14 Čas 

9,6 12,7 18,7 25,4 31,7 31,5 34,1 32,4 32,1 23,3 11,5 7,3 oC 
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Tabulka: Minimální měsíční teploty v roce 2016 

 

23.01. 27.02. 17.03. 00.04. 17.05. 07.06. 15.07. 11.08. 23.09. 31.10. 30.11. 05.12. Datum 

04.15 07.15 06.15 05.45 07.00 05.30 04.00 06.45 07.00 06.30 08.45 08.45 Čas 

-10,1 -3,7 -2,1 -0,6 3,7 11,1 10,7 9,5 6,3 2,7 -5,3 -7,5 oC 

 

 

Tabulka: Průměrné roční teploty za posledních deset let 

 

2007 2008 2009 2010 2011 PRŮMĚR 

ZA 5 LET 

ROK 

10,9 10,1 9,1 7,3 10,9 9,7 oC 

 

Elektronický informační systém arboreta:  

Informační systém o sbírkovém fondu je přístupný z: 

http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=5600 . 

Databáze Florius – on-line katalog Arboreta Žampach přístupný z: 

http://www.florius.cz/zampach/ 

Fotogalerie dřevin je přístupná z: http://galerie.uspza.cz/ . 

Interaktivní mapa dolního parku je přístupná z:http://www.uspza.cz/mapa/  

Plán arboreta je přístupný z: http://www.uspza.cz/index.php?id=5400 

Rejstříky výsadby dřevin přístupné z: http://www.uspza.cz/index.php?id=5500 

Rejstříky stanovišť – tabulí přístupné z: http://www.uspza.cz/index.php?id=5600 

Počty – inventarizace dřevin přístupné z: http://www.uspza.cz/index.php?id=10513 

Odborné články přístupné z: http://www.uspza.cz/index.php?id=5700 

Rejstřík dřevin – stáří a rozmístění dřevin v arboretu 

http://www.uspza.cz/soubory/rejstrik_zampach_prevod_florius.pdf 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 PRŮMĚR 

ZA 10 LET 

ROK 

14,9 9,7 11,2 11,1 10,4 10,6 oC 

http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=5600
http://www.florius.cz/zampach/
http://galerie.uspza.cz/
http://www.uspza.cz/mapa/
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Elektronický informační systém o památkách v zámeckém areálu a v obci 

Žampach: 

 

- vyhlídka - panorama  Orlických hor - horní zámecký park Žampach 

- zámecké parky - Arboretum Žampach -poznávací okruh - dendrologické zajímavosti 

- zámecká kaple sv. Bartoloměje z r.1713 (obrazový a jiný mobiliář kaple, 

dokumentace restaurátorských prací, ...)  

- zámecká budova z r. 1672 (dokumentace z restaurárorského průzkumu, archiv 

stavebních úprav,  

- zámecká studna  

- zámecká stodola  

- lapidárium a zahradní altán (s informacemi o historii hradu Žampach), dokumentace 

restaurátorských prací 

- pískovcový pranýř z r. 1693 

- dřevěná zámecká lávka z r. 1886 

 - barokní pískovcová socha Krista - Ecce homo z r. 1758, dokumentace 

restaurátorských prací  

- dřevěná zvonička a obecní kříž 

- památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916) 

- hradní kopec se zříceninou hradu Žampach z konce 13. stol. (vrch 545,7 m.n.m.)  

- prohlídka a z historie obce Žampach, letecké snímky   

- Čertovy kameny v Arboretu Žampach 

 

Veškeré informace přístupné z: http://www.uspza.cz/prohlidka-pamatek 

 

Specifikace vybavení pro návštěvníky turistického informačního centra: 

- bezbariérový přístup, parkoviště, stojany pro kola, vjezd do areálu, WC, 

lavičky, altány  

a úkryty před deštěm, odpočívadla, odpadkové koše, automaty 

s občerstvením, teplé  

a studené nápoje, 

- cedulový informační systém arboreta a památek  

- informační vitríny a expozice 

http://www.uspza.cz/index.php?id=10074
http://www.uspza.cz/index.php?id=10075
http://www.uspza.cz/index.php?id=10417
http://www.uspza.cz/index.php?id=10417
http://www.uspza.cz/index.php?id=10418
http://www.uspza.cz/index.php?id=10418
http://www.uspza.cz/index.php?id=10419
http://www.uspza.cz/index.php?id=10420
http://www.uspza.cz/index.php?id=10112
http://www.uspza.cz/index.php?id=10112
http://www.uspza.cz/index.php?id=10114
http://www.uspza.cz/index.php?id=10111
http://www.uspza.cz/index.php?id=10421
http://www.uspza.cz/index.php?id=10421
http://www.uspza.cz/index.php?id=10121
http://www.uspza.cz/index.php?id=10116
http://www.uspza.cz/index.php?id=10201
http://www.uspza.cz/index.php?id=10422
http://www.uspza.cz/index.php?id=10809
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- dětská hřiště (trampolína, stůl a vybavení na stolní tenis, ruské kuželky, 

prolézačky, houpačky), 

- hipodrom s výběhem pro koně a speciálním nástupištěm, 

- volejbalové hřiště 

- přednáškový sál, zvláštní výstavní prostor  

- prodej suvenýrů v TIC a map okolí 

- placené služby, kopírování, faxování, laminování 

- bezplatné informační letáky, brožury a mapy 

- bezplatné služby průvodce na objednání 

- propagační vývěsky 

- prostory vhodné pro svatební obřady 

 

Specifická vybavení arboreta 

- meteorologická stanice 

- kamerový systém 

 

Záměry do budoucna 

 

Poznávací okruh a informační systém arboreta v současné době zahrnuje pouze dvě 

části arboreta – vnitřní a horní část zámeckého parku. Záměrem je rozšíření  

o dolní část zámeckého parku, která je svoji rozlohou největší. Záměry zahrnují také 

další úpravy ve stávajících částech okruhu, vč. rozšiřování aktivit spojených 

s chovem koní a domácích zvířat, realizaci ZOO koutku kamerunských ovcí  

a Smyslové stezky – chodníčku vůní chutí a doteků. 

 

 
2. Přehled činnosti arboreta od roku 2004 do roku 2015 
 

Arboretum jako řádný člen Unie botanických zahrad České republiky (od 8. 2. 2007) 

se zapojuje do programů udržování sbírkového fondu dřevin a je také otevřeno 

potřebám výzkumu a výuky. Vede evidenci formou odborné databáze dřevin  

a současně udržuje informační systém arboreta pro veřejnost. Zajišťuje celoroční 

přístupnost areálu arboreta pro veřejnost a prostřednictvím Turistického informačního 
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centra Žampach zajišťuje programy pro organizované skupiny s průvodcem a přístup 

k internetu zdarma.  

 
V roce 2009 se uskutečnilo v arboretu Žampach setkání členů Unie botanický zahrad 

(srpen 2009). Dvoudenní program byl bohatý – přednášky byly zaměřeny na 

cestování a lov flóry. Přednášející se věnovali především oblastem jako Madagaskar, 

Peru, Sarawak nebo Mexiko. Součástí programu byla exkurze účastníků do Alpinária 

v Sedloňově. Akce se zúčastnilo 38 reprezentantů arboret a botanických zahrad 

z mnoha koutů České republiky.  

 

Dne 15. října 2009 překvapil zaměstnance Arboreta příval nového sněhu. Jelikož 

většina stromů v parku nestihla opadat, sníh způsobil v parku doslova kalamitu. 

Poničeno bylo přibližně 40 stromů, u některých z nich nebyla možná náprava a došlo 

k jejich vykácení. Po dobu 14 dnů byl z důvodu bezpečnosti park pro návštěvníky 

uzavřen. V této době se likvidovaly škody způsobené nečekaným přívalem sněhu.  

 

V roce 2010 byl vypracován první pracovní list pro žáky prvního a druhého stupně 

základních škol s názvem Záchrana Arboreta. Žáci mají při návštěvě Arboreta 

možnost v případě zájmu vyplnit tento list podle informačních tabulí umístěných 

v Arboretu. V roce 2010 také započala rekonstrukce hřiště na míčové hry v areálu  

u altánu. Dokončeno bylo v roce 2011.  V altánu byla v prosinci 2010 umístěna 

vitrína, která byla v prosinci 2011 přemístěna do zimní zahrady a slouží pro výstavu 

plodů a semen pěstovaných stromů. Ve venkovním altánu zůstala bedna pro uložení 

herních prvků jako ruské kuželky a pálky na stolní tenis.  

 

V roce 2011 (podzim) byla zrealizována sadová úprava v horním parku. Šlo  

o vybudování ostrůvku a osazení rostlinami bylinného patra dle návrhu 

Ing.H.Hanyšové.  

V horním parku u vstupu na vzdušnou lávku byly instalovány „Čertovy kameny“. Tyto 

kameny byly objeveny při rekonstrukci opěrné zdi podél silnice vedoucí do Písečné. 

Kameny instaloval ak. soch. René Tikal. Proběhlo také prořezání lip v rámci projektu 

„Zdravější stromy pro zítřek“. 
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V roce 2012 byl pro vysazené bylinné patro instalován automatický závlahový 

systém. Návrh vznikl u firmy Hunter, veškeré práce zajistila firma AZ zahrada. Tento 

systém je využívaný v Horním parku a později byl nainstalován i na prostor Skalky.  

U jednotlivých záhonů lze nastavit automaticky se spouštějící závlahu, ale lze využít 

i přenosných trysek, kterými jsme schopni zajistit závlahu i mimo záhony s bylinným 

patrem. Dokončena byla i výroba nové informační cedule, která napomáhá příchozím 

návštěvníkům lépe se zorientovat v celém místním areálu a přibližuje i zajímavosti, 

které jsou zde k vidění.  

 

V roce 2013 byly v dolním parku instalovány informační cedule v lokalitě u rybníčku, 

kde se návštěvníci mohou dočíst něco o bambusech. Dále pak byla instalována 

informační cedule v lokalitě U pěti dubů, kde se vyskytuje plně chráněná bledule jarní 

(Leucojum vernum). Společně s touto instalací proběhlo zpevnění cesty, vedoucí 

k ohništi a k právě zmiňované lokalitě U pěti dubů. V horní části dolního parku  

u veřejného parkoviště byla instalována oboustranná informační cedule 

s informacemi a fotografiemi zajímavých míst a kulturních památek, které lze na 

Žampachu navštívit. Na protější stranu je dokončována cedule s mapou dolního 

parku, kde jsou jednotlivé dřeviny popsány jmenovkou a návštěvník se tak lépe 

zorientuje. Tato mapa slouží nově také jako podklad pro interaktivní mapu, kterou 

najdete na stránkách http://www.uspza.cz/mapa/  a kde pod jednotlivými odkazy  

u rostlin můžete získat další informace o dané rostlině spojené s aktualizovanou 

fotogalerií a dalšími podrobnými informacemi.V tomto roce zde také proběhla 

dvoutýdenní  praxe studentky Mendelovi univerzity v Brně. A kontaktovala nás  

i studentka Střední zahradnické školy v Litomyšli, která by chtěla ve zdejším arboretu 

zpracovat maturitní práci na téma Ovocné dřeviny v arboretu Žampach (spolupráce 

proběhne během roku 2014). 

V roce 2014 v červnu byl otevřen malý botanický skleník Arboreta Žampach. Je 

určen pro aktivizační činnost našich uživatelů. Pro veřejnost je přístupný během 

otevírací doby TIC Žampach, vstup je povolen pouze s průvodcem (např. 

zaměstnanec TIC). Skleník je vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem  

a automatickou závlahou. Své místo zde našla flora subtropického pásma a také 

drobné ptactvo, akvarijní a jezírkové ryby. Z důvodu vegetačního klidu subtropických 

rostlin je skleník navštěvován především v letní sezóně. Odkaz zde: 

http://www.uspza.cz/index.php?id=11020  

http://www.uspza.cz/mapa/
http://www.uspza.cz/index.php?id=11020
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V roce 2015 postihly Arboretum Žampach  škody v důsledku silné noční bouře. 

Větrná bouře, která park zasáhla, byla skutečně neobyčejně silná. Těžce poškozeno 

nebo zcela zničeno bylo několik starších stromů, konkrétně lip a dubů, a druhotně 

byly poškozeny také některé mladší sbírkové dřeviny. Horní zámecký byl 

z bezpečnostních důvodu až do odvolání pro veřejnost uzavřen. 

Dále bylo kolem hranice Horního parku vybudováno oplocení, které by mělo sbírkové 

dřeviny chránit před volně žijící zvěří, která v předešlých letech páchala značné 

škody na dřevinách. Přístupnost do parku se tímto nijak neomezuje, pouze přibyly na 

vchodech/východech samouzavírací branky.Na podzim též vznikl nový ohraničený 

záhon s bylinným patrem, který bude dokončen ještě na jaře roku 2016. Doplněn byl  

i o závlahový systém. Plánovaná je informační tabule, která návštěvníky seznámí 

s druhy bylinného patra, které se v Horním parku nachází.  

Pořízeno a zavěšeno bylo šest ptačích budek (rehkovník, špačkovník, sýkorník). 

 
Větší rekonstrukce nebo investiční akce v zahradě od roku 2004 (dostavby, 
přístavby, novostavby):  
 
2004 - zahradní altán, lapidárium, panoramatická vyhlídka na Orlické hory 

2006 - TIC, veřejně přístupný internet v souvislosti s informačním systémem arboreta 

2007 - dětské hřiště (nové herní prvky), počátek rekonstrukce prostoru „ skalka“ 

2008 - založena skalka pod lávkou u dětského hřiště 

2009 - doplnění herních prvků o trampolínu, stolní tenis 

2010 - započala rekonstrukce hřiště na míčové hry u altánu, vitrína v altánu vhodná 

pro výstavu semen a plodů místních stromů  

2011  - prořezávání líp v rámci projektu „Zdravější stromy pro zítřek“  

 - značení sbírky čarověníků na skalce 

 - sadová realizace bylinného patra v horním parku podle návrhu 

Ing.H.Hanyšové 

 - aktualizace hlavního informačního panelu 

2012 - instalace automatického závlahového systému v části Horní park a Skalka 

 - instalace nového informačního panelu 

 - příprava informačního panelu pro část Dolní park 

2013 - instalace informačního panelu v Dolním parku 
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- 29.07.2013 bylo Arboretum Žampach zasaženo silnou noční bouří, která 

napáchala škody v zámeckých parcích 

- v září 2013 byla v dolní části arboreta obnovena hlavní zpevněná cestička 

ve směru k lokalitě "U pěti dubů" 

- článek o Arboretu Žampach v časopisu Flóra 2013 

  http://www.uspza.cz/soubory/clanek_flora_2013.pdf  

2014 - 5.11.2014 byly zhotoveny "letecké prohlídky" zámeckého areálu a hradního 

vrchu Žampach 

 Odkaz: http://www.uspza.cz/lp/index.php  
- Arboretum Žampach - 5. kapitola z filmu Přírodní zajímavosti Regionu 

Orlicko-Třebovsko 
 Odkaz 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=wnheW2ZRLKM&feature=youtu.be  
 Odkaz 2: z filmu Přírodní zajímavosti Regionu Orlicko-Třebovsko 

- v červnu roku 2014 byl otevřen malý botanický skleník Arboreta Žampach 

 Fotografie ze skleníku - zde  

2015 - Horní park byl po své hranici obehnán oplocením, které má za cíl, chránit 

sbírkové dřeviny před škodami, které způsobovala volně žijící lesní zvěř. 

Přístup je stále volný, zabezpečený samouzavíracími brankami 

 - v Horním parku se vybudoval nový ohraničený záhon s bylinným patrem, 

doplněný o závlahový systém, výsadba bude dokončena na jaře 2016 

 

3. Aktivity a činnost arboreta pro veřejnost v roce 2016 
 
Arboretum nabízí návštěvníkům kvalitní informace o stromech a keřích zastoupených 

ve výsadbě, a to formou informačních tabulí přímo v parku, formou tištěných 

informačních materiálů a také nabídkou přednáškových pořadů pro skupinové 

exkurze ve velkém sále kaple. Informační systém arboreta zahrnuje mimo jiné 

poznávací okruh, na jehož stanovištích jsou k dispozici základní informace o více než 

100 rodech dřevin, jejichž zástupce lze v místě snadno vyhledat. Základem 

poznávacího okruhu je 15 oboustranných informačních tabulí a více než 600 

informačních tabulek u jednotlivých dřevin. Ucelené informace jsou k dispozici také  

v elektronické podobě na webových stránkách v sekci Arboretum.  

Prostřednictvím  našeho Turistického informačního centra  na Žampachu nabízíme 

individuálním i skupinovým návštěvám z řad široké veřejnosti ucelené informace 

zaměřené na přírodní a zdejší památkové hodnoty. 

http://www.uspza.cz/soubory/clanek_flora_2013.pdf
http://www.uspza.cz/soubory/clanek_flora_2013.pdf
http://www.uspza.cz/lp/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=wnheW2ZRLKM&feature=youtu.be
http://www.uspza.cz/soubory2/prirodni_zajimavosti_video_2014.pdf
http://www.uspza.cz/index.php?id=11020
http://www.uspza.cz/obrazky2/tabulka_drevina.jpg
http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=4200
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V roce 2016 bylo realizováno: 

- vybudování Hmyzího hotelu v horním parku arboreta 

- doplnění výsadby bylinného patra v honím parku arboreta 

- rozšíření závlahového systému v horním parku arboreta ? 

- stavební práce zookoutku kamerunských ovcí s volně přístupným výběhem pro 

veřejnost (Otevření výběhu je plánováno na rok 2017.) 

- výsadba 27 druhů dřevin  

 

Tabulka: Výsadba dřevin v roce 2016 –dle botanického IS Florius 

1 Stewartia pseudocamellia stewartie kaméliovitá 
2 Syringa reticulata šeřík japonský 
3 Euonymus planipes brslen zploštělý 
4 Parrotiopsis jacquemontiana parrotiovka Jacquemontova 
5 Quercus shumardii dub Shumardův 
6 Quercus imbricaria dub celokrajný 
7 Quercus aliena dub orientální (bílý) 
8 Quercus lyrata dub lyrovitý 
9 Quercus prinus dub košíčkatý 

10 Quercus stellata dub hvězdovitý 
11 Quercus michauxii dub Michauxův 
12 Quercus rubra dub červený 
13 Cedrus atlantica cedr atlantský 
14 Abies pinsapo jedle španělská 
15 Picea x mariorika smrk mariorika 
16 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 
17 Thuja occidentalis zerav západní 
18 Larix kaempferi modřín japonský 
19 Liquidambar styraciflua ambroň západní 
20 Abies koreana jedle korejská 
21 Robinia hispida trnovník huňatý 
22 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 
23 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 
24 Alnus glutinosa olše lepkavá 
25 Quercus robur dub letní 
26 Fagus sylvatica buk lesní 
27 Quercus macranthera dub velkokvětý 



13 

 

Otevírací doba pro veřejnost, specifikace:  

Otevřeno je celoročně bez omezení. 

Možnost exkurze s odborným průvodcem po sbírkách na objednávku (po telefonické 

domluvě, či e-mailem) pro všechny skupiny (školy, veřejnost, zdravotně postižení, 

zájmové kroužky, atd.) po předchozí domluvě. 

Vstupné zdarma. 

 
Návštěvy arboreta, památek a akcí pro veřejnost rok 2016: 

Během roku navštíví arboretum velké množství turistů, ale také návštěvníků 

kulturních akcí, které pořádá Domov pod hradem pro veřejnost. Vstup do arboreta  

a na většinu akcí domova je zdarma (výjimkou je Letní hudební festival). Dále se zde 

pro veřejnost pořádají předem domluvené exkurze a vzdělávací akce. Zázemí 

veřejnosti poskytuje Turistické informační centrum s venkovní terasou v areálu 

Domova. Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné po celý 

rok. Organizované prohlídky je třeba předem domluvit písemně, mailem nebo 

telefonicky. Individuálním i skupinovým návštěvám z řad široké veřejnosti jsou  

k dispozici informační programy zaměřené na přírodní a památkové hodnoty místa.  

V zámeckých parcích a areálu arboreta pořádá Domov pod hradem Žampach 

každoročně několik tradičních i jednorázových akcí pro veřejnost.  

 

Prezentace poznávacích exkurzí konaných pro školy a veřejnost v roce 2016 

 

12. 4. Exkurze ZŠ Lukavice 4. a5.třída 

19. 4. Exkurze ASPV Letohrad 

21. 5. Exkurze LES Mařenčino podvrší 

20. 6. Exkurze gymnázium Žamberk  2.B 

29. 6. Exkurze SŠ Litomyšl 

30. 6. Návštěva Binet – učitelky za Šalamounových ostrovů 

4. 8. Exkurze Odbor školství 

22. 8. Exkurze Cestovní ruch Pardubice 

4. 10. Celostátní den otevřených dveří 

25. 10. Exkurze ZŠ Jablonné nad Orl. 
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Prezentace akcí konaných pro veřejnost v roce 2016 

 

09. 12. 2016 VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY  a VÁNOČNÍ KONCERT  

23. 10. 2016 OKOLO ŽAMPACHU A PŘES KOZINCE - 2. ročník běžeckého krosu  

04. 10. 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR  

07. 09. 2016 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE se studenty Fakulty tělesné kultury UP 

Olomouc  

27. 08. 2016 ŽAMPAŠSKÁ POUŤ A MŠE v kapli sv.Bartoloměje na Žampachu  

09. 07. 2016 LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH - XIII. ročník ´ 

                   V rytmu různých žánrů´  

28. 05. 2016 ZÁMECKÁ SLAVNOST NA ŽAMPACHU - dětský den a den otevřených 

dveří  

07. 05. 2016 PŘES TŘI HRADY 2016  

29. 04. 2016 REJ ČARODĚJNIC 2016 v Domovu pod hradem Žampach  

16. 04. 2016 ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU VÝCHODOČESKÉ OBLASTI - 5. kolo VčP  

06. 02. 2016 MASOPUST S PRŮVODEM MASEK NA ŽAMPACHU  

13. 01. 2016 Dr. František Lützow (*1849 - +1916) 100 let od úmrtí 

 

Další společenské využití prostor v roce 2016 
 
Dne 16. 7. 2016 se konal v kapli sv. Bartoloměje svatební obřad 

Statistiky návštěvníků v roce 2016 

   Tabulka: Souhrnné počty návštěv TIC 2016 

Měsíc Počet 

Leden 120 

Únor 90 

Březen 140 

Duben 350 

Květen 1800 

Červen 720 

Červenec 1700 

Srpen 970 

Září 650 

Říjen 850 

Listopad 320 

Prosinec 450 

        Celkem                                                         8 160    
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     Tabulka: Kulturní a společenské akce 2016 

…..Celkem                                                                                                    3 656 

 
    Tabulka: Exkurze 2016 

     Celkem                                                                         242 

 

Datum Název akce Počet 

28.2. Zpívání v kapli ´Zpěvem k harmonii´ pod vedením Marie 
Radvanové 

43 

20.3. Zpívání v kapli ´Zpěvem k harmonii´ pod vedením Marie 
Radvanové 

22 

17.4. Zpívání v kapli ´Zpěvem k harmonii´ pod vedením Marie 
Radvanové 

37 

7.5. Pochod přes tři hrady 1120 

28.5. Zámecká slavnost 370 

9.7. Letní hudební festival  ´V rytmu různých žánrů´ 900 

7.8. Zpívání v kapli ´Zpěvem k harmonii´ pod vedením Marie 
Radvanové 

17 

27.8. Pouť sv.Bartoloměje 130 

2.10. Zpívání v kapli s Marií Radvanovou a Davidem 
Breiterem 

47 

23.10. Běh okolo Žampachu 2.ročník  480 

9.12. Jarmark, dětské dílny a koncert CORALE 250 

21.12. Vánoční besídka v kapli (ZUŠ Letohrad, Žamberk) 150 

Datum Název organizace Počet Prohlídka 

12.4. Exkurze ZŠ Lukavice 4. a5.třída 17 zařízení + 
arboretum 

19.4. Exkurze ASPV Letohrad 15 zařízení + 
arboretum 

21.5. Exkurze LES Mařenčino podvrší 15 zařízení + 
arboretum 

20.6. Exkurze gymnázium Žamberk 2.B 18 zřízení + 
arboretum 

29.6. Exkurze SŠ Litomyšl 16 arboretum 

4.8. Exkurze Odbor školství 35 arboretum + 
zařízení 

22.8. Exkurze Cestovní ruch Pardubice 17 arboretum + 
zařízení 

4.10. Celostátní den otevřených dveří 96 zařízení + 
arboretum 

25.10. Exkurze ZŠ Jablonné nad Orl. 19 zařízení  + 
arbretum 
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Arboretum a turistické informační centrum Domova pod hradem Žampach navštívilo 

v roce 2016 celkem okolo 8 160 návštěvníků. Z toho se jich 248 účastnilo 

poznávacích exkurzí arboreta, památek i zařízení s průvodcem a 3 565 se účastnilo 

kulturních a sportovních akcí, Zbývající počet 4 347 návštěvníků jsou náhodní 

turisté evidovaní kvalifikovaným odhadem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žampachu dne: 10. 4. 2017 
 

 

Zpracovala:                                                            Schválil: 
 
Mgr. Jiřina Matějíčková,                                         PaedDr. Grätz Luděk, 
vedoucí arboreta                                                    ředitel DPH  Žampach 
 


