
Výroční zpráva 
Spolku přátel
Hamzova parku a arboreta
za rok 2019



Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního 
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta
účelová neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu
č. 47: „Hamzovo arboretum - učí umění vnímat„ - OŽPZ/19/21256

Závěrečná zpráva z realizace dotace



Charakteristika projektu: Hlavním cílem je pomoc při aktivizaci 
pacientů nejen v pohybové části jejich léčby, ale i v gnostických 
funkcích, a to ve zvýšení zájmu o přírodu kolem nich. Snahou             
je umožnit i pacientům, kteří se do parku pro svůj hendikep vůbec 
nedostanou, aby i přesto mohli být v kontaktu s ním                            
a s přírodou. Dosaženo toho bude realizací řady aktivit,                 
které přispívají k obohacení dění v Hamzově parku a arboretu: 

Znáte Hamzův park a arboretum? (soutěž určená základním 
školám i veřejnosti; zúčastnění plnili zadané úkoly)

Naučná stezky byla doplněna o nové informační tabule

Sestavena učebnice pro podporu místně zakotveného učení 

Období realizace projektu: 1. 5. 2019 - 30. 11. 2019

Dotace Pardubického kraje



Sestavena publikace pro podporu místně zakotveného učení



Sestavena publikace pro podporu místně zakotveného učení



Ekodílny v Centru historie

Znáte Hamzův park a arboretum?
(soutěž určená základním školám i veřejnosti; zúčastnění 
plnili zadané úkoly)



Znáte Hamzův park a arboretum?





Znáte Hamzův park a arboretum?

Projektový dem pro mateřskou školu v Luži
Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý
S Kaštánkem do říše květů? 
Účast: 90 dětí



Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země – globální problémy versus udržitelný rozvoj
Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země
Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země

Slosovací kartička s razítky za splnění úkolu 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Projektový den pro MŠ

Co je co umí strom – podpora místně zakotveného učení
Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět

Znáte Hamzův park a arboretum?

Projektový den pro MŠ



Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Po stopách MUDr. Františka Hamzy

Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět
Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět
Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Akce pro základní školy

Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Znáte Hamzův park a arboretum?



Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Kaštánkův dort - matematika

Znáte Hamzův park a arboretum?



Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Kaštánkova podzimní hádanka – přírodopis, dějepis, zeměpis

Znáte Hamzův park a arboretum?



Založení bylinkové zahrádky

Tvoření z přírodnin arboreta s hádankou

Znáte Hamzův park a arboretum?



Znáte Hamzův park a arboretum?

Informační tabule do nově vysazených lokalit



Dotace Pardubického kraje

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč na 
realizaci projektu č. 91: „Květinové oázy s naučným 
zaměřením – dokončení projektu“ - OŽPZ/19/21227



Úprava okolí pavilonu K



Barevný svět listů



Barevný svět listů



Barevný svět listů



Barevný svět listů

Červenolisté keře a stromy

Stříbřitě listé keře a stromy



Barevný svět listů



Barevný svět listů

Lem kolem z host Výchdoasijské zahrady



Barevný svět listů

Žlutolisté formy



Den fascinace rostlinami

Kvetoucí léčebna v projektu zahradní terapie

Prezentace zahradní terapie v Parlamentu ČR

Článek v Deníku Chrudimska



Prezentace aktivit v arboretu v Parlamentu ČR



Hmyzí ZOO

Dosazeno osm kultivarů motýlích keřů (komule Davidovy)



Květinové oázy



Úprava vřesoviště



Úprava vřesoviště



Květinové oázy - hortenzie



Květinové oázy

rododendrony

hortenzie



Děkujeme Pardubickému 
kraji za podporu.
Díky ní se sbírková 
hodnota arboreta rozšířila 
o neuvěřitelných 

Druhů dřevin a celkový 
počet taxonů tak dosáhl 
požadovaného množství k 
registraci do ArbNet.


