TISKOVÁ ZPRÁVA
10. srpna 2015
Návštěvníci trojské botanické zahrady najdou osvěžení ve skleníku Fata Morgana, ptactvo zase v miskách s
vodou
S tropickým počasím, které aktuálně v České republice panuje, se každý snaží vypořádat po svém.
V trojské botanické zahradě se můžete před horkem schovat a zchladit ve skleníku Fata Morgana.
V některých jeho částech je až o 15 stupňů méně než venku. Příjemně je i ve stínu, který najdete v lesích či
v Japonské zahradě. Kvůli tropům došlo i k různým provozním opatřením, jako je zkrácení otevírací doby
aktuální výstavy či placení vstupného do venkovní expozice.
„Skleník Fata Morgana je ideálním místem, kde se v tomto tropickém počasí příjemně zchladit. V nížinné části
panuje skvělých 26 stupňů, v chlazené dokonce pouhých 21 stupňů. Což je při aktuálních venkovních teplotách
naprostá oáza. Kdo se nechce jít koupat, a přesto touží po osvěžení, najde jej u nás. I zahrada má v tomto počasí
co nabídnout. Je plná stromů, které poskytují tolik vyhledávaný stín, zkuste třeba Japonskou zahradu. Dokonalým
úkrytem před sluncem je i viniční domek, ve kterém panuje příjemný chládek, “ říká Eva Smržová, dočasně
pověřená řízením trojské botanické zahrady.
Z důvodu tropů došlo k různým provozním opatřením, která se týkají jak
zaměstnanců, tak návštěvníků. „Aktuální výstavu Kabelek a klobouků
z přírodních materiálů si lidé mohou prohlédnout pouze do 17 hodin.
Expozice je totiž ve výstavním fóliovém skleníku, ve kterém panují
opravdu vysoké teploty. Také jsme se rozhodli, že budou návštěvníci platit
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vstupné do venkovní expozice jen do 17 hodin. Vstupenky do skleníku Fata
Morgana zůstávají beze změny stejně jako otevírací doba celé zahrady
včetně vinotéky sv. Kláry,“ doplňuje Smržová.
Nejen rostliny potřebují vodu, stejně jsou na tom i ptáci
Vysokými teplotami strádá i fauna a flóra celé botanické zahrady. Protože je nutností starat se v panujícím horku
více než kdy jindy o rostliny, která trpí nejen tropickými teplotami, ale i dlouhodobě panujícím suchem, budou
zaměstnanci některých částí zahrady pracovat na směny. Myslíme i na ptactvo, které se vyskytuje především
v severní části zahrady. Budeme rozmisťovat pítka s vodou, a to hlavně pro mláďata. Ta nemají zkušenost s tím,
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kde vodu hledat. A proto najdou osvěžení v miskách s vodou, kterou budeme pravidelně doplňovat,“ říká Lucie
Herberová, tisková mluvčí botanické zahrady v Troji.
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Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Lucie Herberová
PR manager & tisková mluvčí
mobil: 605 234 282
e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz
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