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PARDUBICE Některá města v Pardubickém kraji obnovují menší botanické zahrady či
arboreta, které vznikly před desítkami let. Revitalizaci podstupují například historická zahrada
ve Vysokém Mýtě nebo zahrada v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli. Ta bude nově
přístupná i veřejnosti. „Úpravy skončí v říjnu, poté se zahrada otevře. Celkem se vysadí přes
2000 kusů dřevin a rostlin, dalších 12 stromů se ošetří,“ uvedl Jaromír Drábek z litomyšlské
radnice. Návštěvníci budou moci obdivovat například čimišník raný, mikrobiotu
křižmostojnou nebo ibišek syrský.
Zahrada vznikla v roce 1932 a je v ní například rozsáhlé pásmo sněženek a bledulí.
Traduje se, že zahrada stála víc než vila, která na pozemku stojí. Pozemek a nemovitost
vlastnila rodina Jindrova, která ji před lety darovala římskokatolické církvi.
Na revitalizaci s náklady za 1,8 milionu korun město získalo evropskou dotaci.
Vysoké Mýto po letech příprav obnovuje zanedbanou botanickou zahradu na svazích v místě
bývalých hradebních parkánů nad Mlýnským potokem. Kromě revitalizace zeleně a vysazení
zajímavých dřevin vybuduje také stezku pro pěší a cyklisty a zpevní svah, na němž se park
rozkládá. V neutěšeném stavu je zahrada už desítky let. Založil ji na počátku minulého století
okrašlovací spolek a fungovala zhruba do druhé světové války, poté prostor zpustl. Celkové
náklady na její obnovu dosáhnou až deseti milionů korun.
Hodnotné městské parky mají i další města v regionu. Chrudim v minulosti upravila za 22
milionů korun městský park, nyní prochází revitalizací park Střelnice.
Pardubice obnovují dendrologickou zahradu na sídlišti Dukla, která vznikla zhruba
před 50 lety. Za 840 000 korun se má vysázet 116 stromů, 1152 keřů a 630 metrů čtverečních
záhonů s různými rostlinami.
Celkovou revitalizaci loni podstoupil rozsáhlý lesopark u léčebného ústavu
Albertinum v Žamberku na Orlickoústecku. Bylo vysazeno několik tisíc kusů dřevin a stovky
jich byly odborně ošetřeny. Další arboretum je součástí parkového areálu Hamzovy odborné
léčebny pro děti a dospělé v Luži -Košumberku na Chrudimsku.
Cenné arboretum je také součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem
chráněnou národní památkou. Stromový park spravuje sociální zařízení Domov pod hradem
Žampach, který je příspěvkovou organizací Pardubického kraje.
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