
O ARBORETU ŽAMPACH KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

PAMÁTKY V OBCI ŽAMPACH

Vytváříme podmínky k navazování kontaktů mezi klienty Domova (uživateli 
sociálních služeb) a širší veřejností s využitím přírodního prostředí k relaxacím, 
odpočinku, zooterapiím, parkovým i zahradním terapiím a dalším volnočasovým 
aktivitám pod odborným vedením.

Ke zřícenině, původně gotického hradu Žampach, vystoupáte na kopec po 
červené turistické značce. Je zde naučná stezka od Lesů ČR o historii a přírodě. 
Zajímavý je i geotop – hradního vrchu - kalkrusty (karbonáty) v permských hrubě 
zrnitých pískovcích.

U horního výjezdu z areálu arboreta stojí obecní zvonička a kříž. V podhradí je 
umístěn tzv. vrchnostenský pranýř.

HIPOTERAPIE

ZAHRADNÍ TERAPIE

PARKOVÁ TERAPIE

V Arboretu Žampach se vyskytuje okolo 120 rodů a více než 600 druhů dřevin, 
doplňujícími jsou rostliny bylinného patra a malého botanického subtropického 
skleníku. Ve větším počtu, co do druhu je zde zastoupen rod dub, buk, smrk, 
borovice, jedle, jasan, javor, bříza, lípa, topol, jinan, šácholan a jírovec dále pak 
cypřiš, cedr, platan, ambroň, modřín, jalovec, kalopanax, liliovník, ořešák, jeřáb, 
jilm, habr, toreja, jedlovec, kryptomerie, sekvoje a sekvojovce. Součástí sbírky 
jsou také vzácné dřeviny, starověké dřeviny a tzv. pravěké živoucí fosilie včetně 
wolemie vznešené, blahočetu čilského, metasekvojí a jinanů. Většinu dřevin 
v arboretu tvoří dřeviny introdukované, původem z areálu severní polokoule. 
Bohaté zastoupení těchto dřevin je v souladu s cílem a posláním arboreta. 
Esteticky utvářejí památkové prostředí a tím také navazují na historii založení 
místního arboreta a činnost nejvýznamnějších majitelů zdejších zámeckých 
parků a zámku, manželů Lützowových. Arboretum se může pochlubit také 
výskytem výjimečně pěstovaných dřevin jako je například dekaisnea Fargesova, 
topol Androscogův, pabuk antarktický, borovice Lambertova, linderovka 
benzoin, jasmín nahokvětý, sassafras lékařský, dub černomořský, lípa 
Miquelova, tupela lesní a dalších. K zajímavostem, co do rozmanitosti druhů 
patří také bambusárium, mokřadní část s blatouchem bahenním a původní 
výskyt chráněných bledulí jarních v dolním parku, sbírka čarověníků na skalce 
ve vnitřním areálu i rozkvetlé trvalkové záhony, které tvoří podrosty v horním 
parku arboreta.  V současné době naplňuje sbírka specifické, estetické, 
edukační a výukové cíle pro klienty domova, žáky škol, odbornou i laickou 
veřejnost.

Arboretum Žampach má zpracované odborné rejstříky dřevin, s odkazy na 
fotogalerii. K doplnění fotografií ve fotogalerii dochází průběžně se snahou 
o zachycení morfologické charakteristiky dřevin - habitusů, listů, květů, plodů, 
větví, kmenů, borky jednotlivých druhů dřevin, ale i bylinného patra 
a dále pak celkových pohledů do jednotlivých parků arboreta a památek 
v průběhu ročních období. Ve vnitřním areálu jsou doplňovány herní prvky, 
hřiště a zoo koutky pro poskytování zooterapie s cílem vytvářet příjemné 
kulturně sociální prostředí pro veřejnost i obyvatele Domova. 
Od roku 2007 je Arboretum Domova pod hradem Žampach členem Unie 
Botanických zahrad České republiky, s čímž souvisí i plnění kritérií v oblasti 
ochrany a péče o sbírkové dřeviny, ale i předávání informací a pořádání 
naučných akcí pro veřejnost. V roce 2018 byla Arboretu Žampach udělena 
akreditace s plněním II. stupně společností ArbNet se sídlem v USA, která mimo 
jiné vede databázi a sdružuje arboreta na mezinárodní úrovni.
Exkurze s průvodcem je nutné domluvit předem.
KONTAKT:

HRADNÍ ZŘÍCENINA KALKRUSTY V PÍSKOVCÍCH

PRANÝŘ Z ROKU 1693 ZVONIČKA (1929) A KŘÍŽ (1891)

ŽAMPAŠSKÁ POUŤ SV. BARTOLOMĚJE

VÁNOČNÍ JARMARK A KONCERTY

ZÁMECKÁ SLAVNOST A DĚTSKÝ DEN

SVATBY

POCHOD PŘES TŘI HRADY

LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

www.uspza.cz

Vstup do Arboreta Žampach je celoročně zdarma, na vlastní nebezpečí. 
Nedoporučujeme vstup za nepříznivých klimatických podmínek. 
Za příspěvek do veřejné sbírky Vám velmi děkujeme. 

Podrobnější informace naleznete na https://www.uspza.cz/arboretum

facebook.com/uspza

info@uspza.cz nebo uspza@uspza.cz

604 846 410, ústředna: 465 618 187 kl. 124

PRŮVODCE • MAPA A PLÁN ARBORETA 
PAMÁTKY • SMYSLOVÝ PARK A HŘIŠTĚ • POSLÁNÍ

ARBORETUM
Domova pod hradem Žampach
příspěvková organizace Pardubického kraje

SPECIFICKÉ POSLÁNÍ ARBORETA 
DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
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POZNÁVACÍ OKRUH
ARBORETA ŽAMPACH

PARKY ARBORETA ŽAMPACH SMYSLOVÝ PARK A HŘIŠTĚPAMÁTKY A HISTORIE
Zámecké parky Arboreta Žampach jsou kulturní památkou a rozkládají se na 
ploše okolo 4 ha. Zahrnují sbírku více než 120 rodů a 600 druhů dřevin, které 
jsou označeny jmenovkami. Další informace o dřevinách jsou uvedeny na 16 -ti 
oboustranných tabulích poznávacího okruhu.  Za zakladatele zámeckých parků 
v anglickém stylu jsou považování manželé Lützowovi.

Dominantou areálu vnitřního parku je zámek 
s kaplí sv. Batroloměje a nádvořím se sochou 
Krista Ecce homo - chráněné hodnotné kulturní 
památky regionálního významu. Zámek je 
využíván pro pobytové sociální služby osob se 
zdravotním postižením, kaple a zimní zahrada je 
k náhledu také veřejnosti. 
Nejvýznamnějšími majiteli zámku byli manželé 
Anna Gustava a František Lützowovi 
(1884–1932), kterým je věnována expozice 
v chodbě do zimní zahrady. Zde je také vitrína 
s archeologickými nálezy hradní keramiky 
a s audiozáznamy o místní historii a současném 
poslání zařízení.  V zimní zahradě lze využít 
elektronický informační kiosek. 
Horní park spojuje s podhradím dřevěná lávka, 
původně vystavěná Lützowovými.

Smyslový park a herní hřiště jsou přístupné veřejnosti i klientům 
Domova pod hradem Žampach v denní době mimo zimní období. 
Prosíme, dodržujte návštěvní řád a provozní řády herních prvků.
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1   – Infocentrum, internet, WIFI
2   – Kaple sv. Bartoloměje
3   – Zámecká budova
4   – Památník Františka Lützowa
5   – Socha Krista Ecce homo
6   – Zámecká branka, dřevěná lávka, Čertovy kameny
7   – Vyhlídka
8   – Lapidárium
9   – Zvonička a obecní kříž
10 – Pranýř
11 – Hrad Žampach – trosky
12 – Dolní zámecký park
13 – Horní zámecký park
14 – Vnitřní parkový areál
15 – Zahradní altán
16 – Ovocná a zelinářská zahrada
17 – Skleníky STD a botanický skleník
18 – Stáje, chlévy, zookoutek
19 – Zámecká stodola
20 – Dílny a kotelna
21 – Pobytové služby pro klienty
22 – Pobytové služby pro klienty
23 – Mapa dřevin dolního parku
24 – Domky ve stráni
25 – Administrativní budova
26 – Obecní úřad Žampach
27 – Bytový dům
28 – Bus zastávky
29 – Smyslový park
30 – Parkoviště pro veřejnost
      – WC

PODZIM V HORNÍM PARKU

ZIMA V DOLNÍM PARKU LÉTO V HORNÍM PARKU

JARO V HORNÍM PARKUBAMBUSÁRIUM V DOLNÍM PARKU

JARO V DOLNÍM PARKU SOCHA KRISTA ECCE HOMO

KAPLE SV BARTOLOMĚJE

INTERIÉR KAPLE ZÁMECKÁ BRANKA, LÁVKA A ČERTOVY KAMENY

HMATOVÉ PRVKY

SMYSLOVÝ PARK

SMYSLOVÝ PARK ZVONKOHRY

ZRAKOVÝ TUNEL

CHODNÍK BOSOU NOHOU

Pusť si 
komentář!

Podívej se
na mapu!

Před lávku byly umístěny pískovcové 
kvádry, nalezené v opěrné zdi 
u silnice, nazývané podle místní 
pověsti "Čertovy kameny".
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