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Vytvořením dvou  nových expozic – Novosvětské byliny a Léčivé a užitkové rostliny šesti světadílů 
zahajujeme projekt Rostliny šesti světadílů. Expozice budou vytvořeny  revitalizací přestárlých 
monotónních výsadeb v Hamzově léčebně. Projekt bude realizován z dotační podpory Pardubického 
kraje v oblasti Péče o životní prostředí pro rok 2021.  
 
 

V areálu parku a arboreta HL jsou stále lokality 
s dožívajícími monotónními výsadbami, které po delším 
časovém úseku ztratily na své botanické i estetické 
hodnotě. Část těchto lokalit byla již upravena v rámci 
předchozích projektů; proto bychom v rámci tohoto 
projektu rádi pokračovali v úpravě dalších, velmi 
frekventovaných míst. První z nich je okolí 
administrativní budovy ředitelství, kde po ničivém větru 
v roce 2008 musel být vymýcen březový háj a v roce 2010 
zde byla vysazena tzv. Novosvětská zahrada, čítající 

dvacet čtyři druhů severoamerických dřevin, převážně stromů a keřů. Tuto expozici bychom chtěli 
doplnit o severoamerické byliny. Druhá, dnes velmi frekventovaná lokalita se nachází v blízkosti Muzea 
zdravotnictví a budovy Zálesí, kde dočasně, v rámci možností, již  probíhá zahradní terapie. Zde bychom 
chtěli rozšířit současný bylinkový koutek o expozici užitkových a léčivých bylin. 
 



Obě uvedené, nově vysazené expozice, lze využívat i k edukaci v rámci projektových dnů s MŠ a ZŠ. 
Dále také předpokládáme, že část expozice u Muzea by byla pěstována pacienty v rámci zahradní 
terapie. Pro zajištění osiva bychom využívali nabídku botanických zahrad v rámci tzv. Indexu seminum. 
Pacienti by tak získali povědomí o zajímavých léčivých a užitkových rostlinách. Za vydatné pomoci 
města Luže a Pardubického kraje tak můžeme trvale zkvalitňovat pobyt v parku nejen pacientům HL, 
ale návštěvníkům arboreta, hradu Košumberk a města Luže. V návaznosti na bezbariérové propojení 
areálu zříceniny hradu Košumberk s Hamzovým parkem a arboretem se zvýšila dostupnost 
a  atraktivnost obou lokalit také pro turisty.  
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