
Výroční zpráva
Spolku přátel
Hamzova parku a arboreta
za rok 2022



1. Obecné informace o organizaci

Název: Spolek přátel Hamzova parku a arboreta
Sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže
IČ: 26627141
Právní forma: spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku u KS
v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4940

Činností Spolku se chceme připojit a rozvíjet letitou tradici
akcí pořádaných v Hamzově léčebně. Jedním z našich cílů je
otevřít prostředí léčebny a jejího arboreta lužským
občanům, a zvýšit tak jejich zájem o dění v HL. Účelem je
zajistit další akce, které jsou v souladu s cíli a posláním
Spolku určené nejen pacientům HL, ale také občanům
města Luže. Organizujeme tak akce, které jsou určeny
širokému spektru všech věkových skupin, včetně
volnočasových aktivit pro hendikepované.



Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Spolku přátel Hamzova parku
a arboreta za rok 2021.

Spolek přátel Hamzova parku a arboreta již řadu let pomáhá
Hamzově léčebně ve zkvalitňování léčebné péče, zejména
napomáhat pacientům léčebny, dětem i dospělým,
k hodnotnému využívání volného času a po jejich vyléčení
k začleňování do společnosti.

Cílem spolku je

1. navázat na významné humanitní dílo zakladatele léčebny
MUDr. Františka Hamzy. Cílem sdružení je pomáhat léčebně
ve zkvalitňování léčebné péče, zejména napomáhat
pacientům léčebny, dětem i dospělým při léčbě v, i po jejich
vyléčení, k začleňování do společnosti,

2. trvalé zvyšování a využívání přírodních hodnot Hamzova
parku a arboreta v Luži-Košumberku, a to především k terapii
ovzduším, k aktivizačním programům v rámci léčebného
procesu, jako volnočasovým aktivitám a k zájmové
ergoterapii, pro výuku a poznání i výzkum,

3. ochrana rostlin i živočichů v místě jejich přirozeného výskytu



Cílová skupina
Všechny věkové kategorie pacientů HL, občanů města Luže, základních
a středních škol a návštěvníků Hamzova parku a arboreta.

Poslání Spolku přátel Hamzova parku a arboreta
Poslání spolku směřuje k naplnění cílů popsaných v čl. II. Spolkových
stanov, které jsou společným zájmem jeho členů. Tyto cíle jsou
naplňovány zejména prostřednictvím:

 vzdělávání a osvěty
 trvalým rozšiřováním možností efektivního využívání parku a,
 podáváním iniciativních návrhů vedení léčebny na realizaci

projektů a akcí směřujících ke zvyšování efektivního využívání
Hamzova parku a arboreta,

 praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní
úrovni,

 pořádáním seminářů, přednášek a konferencí pro pacienty
i veřejnost, zaměřených k naplnění cílů popsaných v čl. II. stanov,

 organizováním kampaní, pořádání benefičních akcí a informování
veřejnosti o aktivitách spolku, vydávání a distribuce publikací,
brožur, letáků a dalších materiálů,

 poskytováním poradenské a konzultační činnosti v oblastech
spadajících do obsahu činnosti spolku, účast na konzultačních
a rozhodovacích procesech týkajících se otázek Hamzova parku
a arboreta,

 zapojením členů spolku i nečlenů k plnění úkolů a cílů spolku,
organizováním dobrovolných okrašlovacích akcí a svépomocných
a podpůrných aktivit,

 získáváním finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.
 účastí ve správních i jiných řízeních, ve kterých se jedná o parku

a arboretu.





Realizace dotací
Pardubického kraje



Zpráva z realizace dotací
Pardubického kraje



Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti 
životního prostředí v Pardubickém kraji pro 
rok 2022
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta účelová
neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu
č. 21 „Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy” OŽPZ/22/21289
Hamzův park a arboretum učí umění vnímat živý svět kolem sebe všemi smysly.
Chceme-li poznávat přírodu, nejde to jinak, než ji skutečně zažívat.

Charakteristika projektu:
Chceme využít volného času a zájmu pacientů o arboretum a přírodu. V rámci procházek je
podporujeme pomocí badatelských pozorování v zájmovém, neformálním vzdělávání v
programu „Venkovní učebny přírodopisu“ a vybízet ke zjišťování a určování pobytových
stop živočichů. Všechna tato pozorování i zjištění nám pomáhají lépe a přesněji zjistit, kdo
všechno v arboretu „bydlí“. V předchozích letech jsme omezili sečení travních porostů a do
arboreta umisťujeme nebo ponecháváme prvky, které podporují přirozený rozvoj
biodiverzity. V areálu arboreta jsme ponechali několik skupin „mrtvého dřeva“, vytyčili jsme
plochy, které sečeme pouze 2x za rok, některé vůbec.
Staráme se nejen o obydlí, ale také o stravu živočichů. V rámci zahradní terapie jsme vyseli
nebo vysadili medonosné rostliny, rostliny lákající motýly a jiný druh hmyzu.
Svoji funkci plní nejen hmyzí hotel, ale i ptačí krmítka, která jsou stále středem velkého
zájmu mnoha pacientů, zejména seniorů. Z invalidního vozíku sledují „ptačí kino“ na
krmítku velmi často a dlouho. Zajímá je, které druhy k nim létají, často vysledují i odkud
ptáci nalétávají. Je to výborný způsob aktivizace zájmu seniorů k zájmu o okolí, mnozí z
nich si po návratu domů pořídili krmítko na okno svého bytu a po příjezdu na rehabilitaci
vypráví, kdo k nim přiletěl do „ptačího bufetu“. Tuto podporu vnímáme jako velmi cennou,
neboť díky ní jsme mohli v parku nainstalovat další tři velká krmítka, z toho děv ke dvěma
dětským pavilonům.

Období realizace projektu: 1. 4. 2022 - 31. 10. 2022

Dotace Pardubického kraje



Ptačí krmítka



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy
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Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy
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Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Cesta za zvířátky a jejich rozličnými domovy



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Zastávka Naučné stezky – skleník



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Rostliny pro včely a motýly



Rostliny pro včely a motýly



Vzdělávací program



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Využití užitkových rostlin ve výuce předškolních pacientů HL

Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?





Co potřebují rostliny k růstu?



Kam patřím





I rostliny se hýbou



Strom místo k životu



Draci a zvířátka





Cesta do spížek zvířátek



Vzdělávací program Strom místo k životu







Zpráva z realizace dotací
Pardubického kraje



Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022

Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu č. 22 : „Rostliny šesti světadílů - 2. část".
OŽPZ/22/21177

Charakteristika projektu
V areálu parku a arboreta byly v uplynulých letech vytvořeny tematické lokality, jako je např.
Novosvětská nebo Východoasijská zahrada. (příloha č. 1 – Seznam expozic) V případě
Novosvětské zahrady byla v roce 2010 nově zakládána celá plocha, která vznikla po nutném
odtěžení stromů poničených vichřicí v roce 2008 a zmíněná expozice tak mohla být zcela
jednoznačně vytvořena v nové koncepci, na rozdíl od Východoasijské zahrady, která se
vysazovala postupně do osázeného prostoru. Z tohoto důvodu zůstaly v této části dřeviny,
které nejsou asijské (např. skalník, hlohyně šarlatová nebo kalina vrásčitolistá), a proto
bychom je chtěli vyzvednout a oživit jimi místa technického zázemí mimo areál arboreta a do
uvolněné prostoru doplnit keře a byliny, které jsou původem asijské (vilíny, sečuánský pepř,
aj.). Dále budou do okolí nově vybudované Venkovní učebny přesazeny denivky, které byly
z důvodu plánované stavby vysazeny v hustém sponu v dolní části zahrady. Zároveň dojde
k úpravě okolí nově vybudovaného skleníku, který je využíván jako zastavení naučné stezky
v Zahradnictví skřítka Salátka.
Druhou lokalitou pro úpravu je souběžná linie vodní kaskády, které byla vybudována pod
nadzemní spojovací chodbou mezi pavilony G a D. Vzhledem k tomu, že nadzemní chodba
díky své šíři neumožňuje pod sebou závlahu travního porostu, který zde byl vyset, rádi
bychom přispěli ke zlepšení růstových podmínek vybudováním podzemního zavlažovacího
systému pomocí zavlažovacích nádob. Doporučená hustota osazení závlahovými nádobami je
1 nádoba na 3–5 rostlin (cca plocha 1x1 m), celkový počet použitých nádob je 25 ks
(počítáno na 2x2 m) v ploše 40 m2. Vzhledem k tomu, že se kaskáda nachází u vstupu do
pavilonu a točny sanitek, kterými pacienti přijíždí na rehabilitaci a je to jeden z bodů, které
vidí jako první, považujeme za nutné toto místo upravit. Kaskáda je v provozu celoročně a
jako pítko ji využívají i živočichové.

Dotace Pardubického kraje

Období realizace projektu: 1. 6. 2021 - 31. 10. 2021





Tokijská třešeň byla vysazena na počest paralympijských
medailistů, kteří mají vazbu na Hamzovu léčebnu





Východoasijská zahrada



Východoasijská zahrada



Strom vítězných paralympioniků

Tokijská třešeň byla vysazena na počest paralympijských medailistů, kteří mají vazbu na Hamzovu léčebnu



Východoasijská zahrada



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



Kaskáda – sbírka kapradin a dlužich



DĚKUJEME
jménem všech, kteří mohou díky
podpoře Pardubického kraje
pobývat v krásném a zajímavém prostředí







DĚKUJEME
jménem všech, kteří mohou díky
podpoře Pardubického kraje
poznávat, bádat, zkoumat,
objevovat a chránit životní prostředí


