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Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji
je členem Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 
a European Botanic Gardens Consortium
a Unie botanických zahrad České republiky

a aktivním členem dalších organizací: Nord America Rock Garden Soc. 
(NARGS), American FernSoc., British Pterigological Soc., The Hardy 
Fern Fundation, American Iris soc., American Hemerocallis Soc., Royal 
Horticulure Soc., International Phaleanopsis Alliance, Hardy Plants Soc., 
The Alpine Garden Soc., New Ornamental Soc., International Bulb Soc., 
American Orchid Soc.

Nová sadba - Strom - Daniel Paul
Ze sbírky BZ
Euphorbia cap-saintemariensis

Areál Jih před bouřkou
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JAKÝ TO BYL ROK...
Byl to rok, kdy stavbaři dokončili rekordní počet bytů. Rok, kdy společnost Microsoft 
prohrála s Evropskou unií. Rok, ve kterém spousta výzkumných projektů hledala rozdíly 
v lidských genech. Rok Shreka Třetího, Harryho Potterera a Pirátů z Karibiku 3. Rok 
poslední možnosti společného zdanění manželů. Rok rekordního nárůstu zákazníků 
mobilního operátoru Vodafon. Z hlediska politického rok  stabilní nestability. Rok plný 
inovací, vynálezů a technických zvratů. Rok, kdy se notebook stal dostupným počítačem 
a kdy české fi rmy dominovaly v investicích a investorům se v Česku dařilo. Rok, který 
byl druhým nejteplejším rokem za posledních sto let.... 

Rok 2007
Z pohledu Botanické zahrady hl. města Prahy byl rok 2007 rokem řady „akčních“ 
novinek: v lednu jsme poprvé roztančili Žofín na Květinovém plese, v červnu se ve 
speciálně vytvořené expozici na několik týdnů usídlili čeští motýli a v rámci výstavy došlo 
ke spojení s Trojským zámkem, stráň nad úvodní expozicí obsadily moderní monumenty 
– absolventská díla studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, v rámci 
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mezinárodního planetárního projektu Celek – Equlibrium se v expozicích zabydlely dvě 
kamenné kompozice coby pocta planetární rovnováze, v rámci výstavy zimbabwských 
soch jsme v srpnu mohli prostřednictvím webových kamer ČRo Leonardo sledovat 
naživo práci „Michelangela Afriky“ – Lovemore Bonjisiho, v září jsme se pokusili za 
asistence zvídavých návštěvníků a paní Ivy Hüttnerové zapálit skleník Fata Morgana – 
tedy přesněji opálit a tím následně vyvolat kvetení u australské požárumilovné rostliny 
žlutokapu šedého a  ve stejný měsíc se součástí japonské zahrady stala expozice 
venkovních chryzantém, která se premiérově představila v rámci desetidenní výstavy.

Byl to ovšem i rok tzv. trvalek, tedy akcí, které začaly psát svou tradici již před 
časem: mezi ty osvědčené patřila únorová výstava orchidejí, v dubnu exotičtí motýli, 
o měsíc později Mezinárodní výstava bonsají a suiseki,  srpnové Trojské posvícení, 
zářijové masožravá výstava a vinobraní, říjnová výstava dýní, završená populárním 
Halloweenem...
Nechť je i nadále zahrada v Troji místem, kam se rádi vracíte a kde čerpáte životní 
energii i řadu poznatků.                     Oldřich Vacek, ředitel BZ

mezinárodního planetárního projektu Celek – Equlibrium se v expozicích zabydlely dvě 
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POČASÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ PRAHA - SROVNÁNÍ S NORMÁLEM PODLE STANICE PRAHA – KARLOV
Průměrná týdenní teplota vzduchu [°C] v roce 2007, 
Návštěnost v roce 2007.

Návštěvnost Teplota Normál
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Hodnocení průběhu počasí jednotlivých měsíců roku 2007 
v botanické zahradě podle měření stanice Praha-Karlov:   
   
Měsíc Teplota Srážky 

1 VT  V Prvních sedm měsíců roku teplotně nadprůměrných
2 VT  V 
3 T  N 
4 VT  MS Nejméně srážek od začátku měření v roce 1921
5 VT  N 
6 VT  N 
7 T  N 
8 N  V 
9 CH  V Po roce první měsíc hodnocený jako chladný
10 N  S 
11 CH  V 
12 N  S Výrazné inverzní počasí v druhé polovině měsíce

Rok 2007 byl odborníky 
Českého hydrometeorologického 
ústavu v Praze hodnocen 
jako mimořádně teplý. 

Teplota   
T Teplý  
VT Velmi teplý  
MT Mimořádně teplý  
N Normální  
CH Chladný  

Srážky   
V Vlhký  
N Normální  
S Suchý  
MS Mimořádně suchý
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VÝSTAVA PALEM A CYKASŮ
EXHIBITION OF PALMS AND CYCADACAEA

16.1. – 4.2.
Počet návštěvníků / Visitors: 4.141

Na terase skleníku Fata Morgana a v jeho expozicích bylo k vidění 70 druhů palem a 20 druhů 
cykasů. Byla představena rozmanitost palmových semen od nejmenších až po největší. Letos 
si vůbec poprvé mohli návštěvníci výstavy kromě nevšedních zážitků odnést domů i legálně 
opatřená semena palem a cykasů, která byla spolu s podrobným návodem na pěstování 
v prodeji za zajímavé ceny. Výše cen se pohybovala od 25 do 100 Kč a zaručena byla téměř 
100% klíčivost. Ukázalo se, že spojení s výstavou Kabelky a tašky z rostlinných materiálů 
bylo téměř strategické – obě akce se velice úspěšně doplňovaly. I zájem o prodávaná semena 
předčil naše očekávání, dokonce už během výstavy bylo třeba doplnit jejich zásoby (a na 
otočku zajet pro další zboží do Mnichova).  Vlastík Rybka, kurátor výstavy

KABELKY A TAŠKY Z ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ
HANDBAGS AND BAGS MADE FROM PLANT MATERIALS 

16.1. – 4.2. 
Počet návštěvníků / Visitors: 639

Výstava více než 120 různých tašek a taštiček, kabelek a kabelčiček z rostlinných materiálů naší 
domácí provenience (žitná sláma, vrbové proutí, orobinec, konopí) i tropů a subtropů celého světa 
(vodní hyacint, bambus, ratan a další palmy, rafi e, banánovník textilní, bavlna, rýže, lenovník, 
baobab a mnoho dalších) měla velký úspěch především u ženské části návštěvníků botanické 
zahrady. Výstava byla doplněna fotografi emi rostlin, z nichž byly exponáty vyrobeny, a podrobnými 
popiskami. Nejvzácnější kousky z lenovníku zapůjčilo Náprstkovo muzeum afrických a asijských 
kultur, fi rma Asoka (kabelky z vodního hyacintu) a paní Marie Knížková 
(sbírka kabelek z Madagaskaru).   Věra Bidlová, kurátorka výstavy

KVĚTINOVÝ PLES
FLOWER BALL

26.1. Žofín
Počet návštěvníků / Visitors: 760

Botanická zahrada hlavního města Prahy ve spolupráci s Unií botanických zahrad České 
republiky uspořádala v roce 2007 první reprezentační Květinový ples, jenž se uskutečnil 
v nádherných prostorách paláce Žofín. Záštitu nad Květinovým plesem přijal primátor hlavního 
města Prahy Pavel Bém. Na úspěchu akce, která snad dala vzniknout nové plesové tradici, 
ať už v „žofínském“ či botanickém kalendáři, se významně podílela Střední zahradnická škola 
a Vyšší odborná škola zahradnická v Mělníce. Jejich květinové aranžmá sklidilo obrovský obdiv.
     Hana Kovaříková, hl. organizátorka

I. Květinový ples

Výstava palem
a cykasů

Kabelky a tašky
z rostlinných

materiálů
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VÝSTAVA ORCHIDEJÍ
ORCHID EXHIBITION

10.2.2007 - 25.2.2007
Počet návštěvníků / Visitors: 25.486

V roce 2006 proběhl v Botanické zahradě hl. města Prahy veleúspěšný první ročník 
Výstavy orchidejí (v rámci Prahy „obnovená premiéra“ po 8 letech), který během 
jednoho týdne přilákal do Troje více než 15.000 návštěvníků, proto se orchideje do 
Troje po roce vrátily. Na návštěvníky čekaly zajímavé přednášky a ukázky pěstebních 
opatření, které se setkaly s velkým zájmem, kolikrát nebylo v přednáškovém 
sálku k hnutí. Jeden z víkendů byl vyhrazen pouze aranžování, konečnou podobu 
orchidejových kompozic si po vydražení mohli lidé odnést domů. Výstavu doplnily 
něžné, propracované kresby Pavla Arlta a fotografi e evropských orchidejí. Po celou 
dobu výstavy probíhal, jak je zvykem, prodej rostlin a poradenství. Novinkou nejen pro 
návštěvníky, ale i organizátory akce bylo noční provázení, kdy víkendové podvečery 
přilákaly do skleníku Fata Morgana řady orchidejových milovníků (přišel i Jiří Paroubek 
s manželkou Zuzanou a doprovodem nebo paní Iva Janžurová s vnoučaty :-)
Vystavovatelé: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Botanická zahrada Liberec, Botanická 
zahrada při Slovenské poĺnohospodárské universitě v Nitre (Slovensko), Česká 
zemědělská univerzita, Botanická zahrada při Střední odborné škole stavební 
a zahradnické Praha 9, Terra Koruna – Ludo Verdick (Belgie), Karel Willinger 
(Rakousko), Jiří a Martin Zimandel, Aleš Dvořák, Václav Kolář, Eduard Vodrlint, Pavel 
Arlt, Jaroslav Mácha, Jiří Rill, Eduard Chvosta, Renfi l, s.r.o., Milan Šnedar.
Poděkování: Právě bez výše jmenovaných vystavovatelů by nebylo možné 
orchidejovou akci v Troji uspořádat. A o návštěvnících, kteří se sešli v tak hojném 
počtu, bychom si mohli nechat jen zdát....

Eduard Chvosta, kurátor výstavy

Výstava orchidejí: 
Jirka Rill 

a Phaius tankervilelae

Výstava orchidejí:
provázení

Výstava orchidejí: 
před FM

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
2007 in the G

ardens

Výstava orchidejí:
přednáška

Výstava orchidejí:
Mirek Láska aranžuje
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DŘÍVÍ POUŠTÍ 
– Fotografi cká výstava doplněná zajímavými artefakty
DESERT WOOD

10.3. - 25.3.
Počet návštěvníků / Visitors: 439

Na fotografi ích byla zachycena různotvárnost pouštních ekosystémů 
a dřevin v nich rostoucích. Návštěvník mohl porovnat vzhled pouší Severní 
Ameriky, Blízkého východu a Střední Asie a seznámit se s jednotlivými 
skupinami pouštních rostlin. Expedice do Číny, ze kterých pocházela 
většina prezentovaného materiálu, byly podpořeny grantem mezinárodní 
spolupráce ve VaV 1P05ME805. Pavel Sekerka, kurátor výstavy

SVĚTEM SLOVEM I OBRAZEM 
– přednáškový cyklus
THE WORLD IN WORDS AND PICTURES

4. 1. – 8. 3.
Počet návštěvníků / Visitors: 683

Pro letošní rok se přednášky přestěhovaly do sálu KD Krakov (až dosud 
vždy ve výstavním sále BZ).  Podle připomínek návštěvníků tím akce 
ztratila na jedinečné atmosféře – příjemnosti a „pocitu domácího prostředí“ 
(ve VS se běžně podával čaj). Přestože prostory v BZ byly velmi omezené 
(na rozdíl od honosnějších v KD Krakov), návštěvníci se přimlouvali za 
navrácení cyklu zpět do Troje. Někteří pravidelní návštěvníci přednášek 
v předešlých ročnících se netajili názorem, že je prostředí KD odradilo. 
V podstatě stejného názoru byli i přednášející, kterým v Krakově chyběl 
kontakt s publikem, nelíbilo se jim vystupovat na pódiu. Nezřídka přednášky 
zradila technika. Akce se navíc prodražila o placení pronájmu a mezd 
pracovníků, kteří přednášky zajišťovali. Proto bylo doporučeno vedení BZ 
vrátit přednáškový cyklus zpět do VS BZ a navázat na předešlé ročníky. 
  Hana Kovaříková, kurátorka přednáškového cyklu
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 Velikonoce
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VÝSTAVA EXOTICKÝCH MOTÝLŮ
EXHIBITION OF EXOTIC BUTTERFLIES

7.4. – 29.4.
Počet návštěvníků / Visitors: 43.764

Standardní, již pátá přehlídka půvabných a pestrých motýlů vybočovala z řady 
velkým množstvím jedinců Attacus atlas - nočního motýla s největší plochou 
křídel na světě. Podařilo se nám objednat kukly přímo z Thajska a motýli se 
líhli podstatně lépe než jiná léta. Navíc jsme odchovali i další generaci motýlů  
a návštěvníci později mohli pozorovat bizarní, voskem pokryté housenky a rovněž 
i postupné zakuklení. Stejně jako jiná léta jsme vystavovali kolem tisícovky 
jedinců a získali jsme i několik druhů, které jsme dosud nevystavovali. Živé létající 
krasavce tradičně doprovázela i výstava jejich fotografi í. Na realizaci výstavy se 
podíleli zahradníci a kurátoři ze skleníku Fata Morgana a v nemalé míře se tak 
zasloužili o rekordní návštěvnost za měsíc duben – do skleníku přišlo více než 
45 tisíc lidí.       Eva Smržová, kurátorka výstavy

Velikonoce

Výstava 
exotických motýlů: 
děti z MŠ Motýlek

Výstava exotických motýlů: 
Idea leuconoe

Čarodějnice

Výstava exotických motýlů: 
Attacus atlas

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
2007 in the G

ardens
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VÝSTAVA BONSAJE A SUISEKI
EXHIBITION OF BONSAIS AND SUISEKI

12.5. – 20.5.2007
Počet návštěvníků / Visitors: 14.325

U příležitosti desátého výročí otevření Japonské 
zahrady šlo v roce 2007 o bonsajovou výstavu 
mezinárodní. Organizačně i fi nančně byla akce 
velmi náročná, vznikly nemalé komplikace, např. 
při převozu bonsají přes hranice, kdy bylo nutné 
obstarat celou řadu povolení. Při výběru bonsají 
jsem kladla důraz především na charakteristické 
pojetí pěstování a tvarování bonsají u jednotlivých 
pěstitelů. Na výstavě se podařilo představit unikátní 
sbírku bonsají ze Švýcarska.
Laická veřejnost i odborníci zhodnotili výstavu
jako úspěšnou.

Poděkování: panu Marcienkovi ze Švýcarska za 
zapůjčení unikátních bonsají a za spolupráci při 
jejich převozu, K. Ješátkovi za zvládnutí problémů 
spojených s dopravou bonsají a M. Klikovi 
za výbornou práci při realizaci výstavy.

Kamila Skálová, kurátorka výstavy

Výstava bonsají 
a suiseki

Výstava bonsaje a suiseki: 
nezbytná péče o exponáty

Výstava bonsají a suiseki: 
výuka kaligrafi e

KV
ĚT

EN
 / M

ay
Ja

k 
še

l r
ok

 2
00

7 
v 

Za
hr

ad
ě.

..
20

07
 in

 th
e 

G
ar

de
ns

Trvalkové dny
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VÝSTAVA MOTÝLŮ ČR
EXHIBITION OF CZ BUTTERFLIES

1.6. – 30.6.
Počet návštěvníků / Visitors: 10.381

Poměrně rozsáhlý projekt kombinoval výstavu makrofotografi í 
a panelů zobrazujících různé aspekty života motýlů s expozicí 
živých létajících krasavců, housenek a vajíček. První výstava tohoto 
druhu u nás se potýkala s některými  „dětskými chorobami“ a ohlas 
návštěvníků zhýčkaných velikostí exotických motýlů  neodrazil 
zdaleka množství práce s výstavou spojené. Uvědomili jsme si, 
že není vhodné přeceňovat znalosti návštěvníků a je nutné jim 
poskytnout více informací, aby mohli vystavené exempláře lépe 
pozorovat a následně i ocenit. Poděkování si zaslouží kromě externích 
spolupracovníků především zahradníci ze skleníku Fata Morgana, 
jmenovitě Hana Pazderová.  Eva Smržová, kurátorka výstavy

Motýli ČR: 
péče o motýly

Motýli ČR – babočka kopřivová: 
Aglais urticae

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
2007 in the G

ardens
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Hudební 
koncerty

Paví oka

Dětský 
víkend



12

DENIVKY
O denivkách se dá říci v podstatě totéž, co o liliích: rostliny 
vykvétaly díky teplému počasí podstatně dříve než obvykle. 
Zejména v posledním týdnu výstavy byla většina květů již 
odkvetlá. Návštěvníci mohli vidět na 400 kultivarů denivek 
v areálu Jih a o víkendech dalších 400 kultivarů v areálu 
Sever. Provázení se uskutečnilo 6x, výstava byla doplněna 
výstavou fotografi í ve výstavním sále a prodejem denivek.

KALY
Na společné výstavě jsme představili 25 kultivarů kal 
Zantedeschia)  pěstovaných v nádobách.

Vladimír Huml, Iveta Bulánková, Pavel Sekerka – kurátoři

LILIE, DENIVKY A KALY
LILIES, DAY-LILIES AND CALLAS

1.7. - 22.7.
Počet návštěvníků / Visitors: 12.119

VÝSTAVA LILIÍ
Přestože rostlinám byla věnována maximální péče, byla výstava 
poznamenána  nepřízní počasí. Vysoké teploty způsobily 
předčasné vykvétání a rostliny nestačily dorůst do své optimální 
výšky. K tomu byly dvakrát zasaženy kroupami, což způsobilo 
značné poškození listů a zejména poupat u nejatraktivnější 
skupiny tzv. orientpetů. V běžném roce se první květy objevují 
po 20. červnu, v roce 2007 vykvetly první lilie již 26. května. 
Předčasně odkvetly rovněž lilie vysázené v zásobním záhoně 
v dendroškolce (areál Sever). Podařilo se získat a vysázet široký 
sortiment lilií – zastoupení měly všechny základní skupiny. Bylo 
připraveno 90 nádob s liliemi, z nichž však byla použita pouze 
třetina (ostatní předčasně odkvetly). Lilie v nádobách lemovaly 
cestu od pokladny k výstavnímu sálu, kde byly umístěny kresby 
a fotografi e rostlin. Kresby botanických lilií, zapůjčené Ing. 
Joštem, byly vystavovány poprvé v naší republice. Doplnily je 
fotografi e denivek a prodejní sortiment lilií z Holandska. Bez 
problémů proběhlo všech 8 provázení návštěvníků - účastnilo 
se vždy 15 - 25 zájemců. Vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám a dalším extrémům bylo možno předvést 
návštěvníkům poškození lilií kroupami, suchem i vliv různých 
chorob a škůdců na rostliny. Na základě těchto skutečností byly 
besedy z návštěvníky velmi zajímavé a přínosné.

Areál Jih: 
expozice lilií

Ze sbírky BZ:
Hemerocallis x hybrida ´Little Fellow´
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Sochy Zimbabwe:
LB v pracovním nasazení

SOCHY ZIMBABWE
ZIMBABWE STATUES

21.6. – 16.9. 2007
Počet návštěvníků / Visitors: 48.377

Výstava volně navázala na úspěšnou výstavu Moderní africké sochařství, 
která se uskutečnila v létě 2006. Výstava Sochy Zimbabwe přibližovala 
fenomén moderního zimbabwského sochařství v celé šíři. V botanické zahradě 
byly vystaveny sochy nejvýznamnějších představitelů všech čtyř generací 
zimbabwského sochařství, jejichž díla jsou v současné době vysoce ceněna 
mezi uměnímilovnými návštěvníky galerií celého světa. Výstavu pro botanickou 
zahradu připravila a sochy ze svých sbírek zapůjčila bohužel již zesnulá 
Miroslava Sodomková. Ještě jednou děkujeme. K výstavě byl vydán katalog 
Čtyři generace zimbabwských sochařů (autoři textů: Jaroslav Olša, Miroslava 
Sodomková, fotografi e: František Nárovec, Ondřej Homolka aj.). Velice zdařilé 
byly také informační panely umístěné přímo na výstavě (texty Jaroslav Olša, 
fotografi e: Ondřej Homolka, grafi cké zpracování Pavel Florian) a návštěvníci 
i odborná veřejnost také vysoce oceňovali grafi ckou podobu reklamní kampaně 
(citilighty, postery aj.).

LOVEMORE BONJISI
V rámci výstavy Sochy Zimbabwe jsme do botanické zahrady pozvali jednoho 
z nejmladších představitelů zimbabwských sochařů – Lovemora Bonjisiho 
z Harare, který bývá pro svůj talent nazýván africkým Michelangelem. Od 22. 
srpna do 3. září tesal přímo na expozici před zraky našich návštěvníků sochu, 
kterou v neděli 3. září osobně přiletěl pokřtít velvyslanec České republiky 
v Zimbabwe pan Václav Jílek, který nad celou akcí převzal záštitu.Téměř 
na každém kroku provázel Lovemora Bonjisiho Český rozhlas –Leonardo. 
Internetový přenos přímo z botanické zahrady, doplněný reportážemi 
a rozhovory o fenoménu zimbabwského sochařství, byl unikátním počinem, 
který dosud neměl v botanické zahradě obdoby. Na to, jak socha, pokřtěná 
jako Africká královna, vznikala, se můžete podívat na přiloženém DVD.

Děkujeme kolegům z radia Leonardo, panu Miroslavu Bobkovi, Jiřími Malinovi, 
Martinu Prokešovi, Petře Hanzelkové, Ivě Jonášové a všem ostatním, že 
to s námi dva perné týdny vydrželi. Akce by se nemohla uskutečnit bez 
obrovského nasazení paní Marie Imbrové, kulturní atašé ČR v Zimbabwe, 
která byla jedinou spojkou mezi Lovemorem Bonjisim a botanickou zahradou 
a celý pobyt pomohla zprostředkovat. 

Věra Bidlová, kurátorka výstavy

2. Trojské
posvícení

Sochy Zimbabwe: 
LB a Africká královna

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
2007 in the G
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Hakuna Matata: 
Africké dny v Troji



14

Ze sbírky BZ:  
Nepenthes burkei

Výstava 
masožravek

VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
EXHIBITION OF CARNIVOROUS PLANTS

4.9. – 16.9.
Počet návštěvníků / Visitors: 5.537

Ve skleníku Fata Morgana se sešlo více než 60 druhů 
láčkovek v nížinné i horské části, všechny druhy heliamfor 
v horské části, všechny druhy špirlic a jejich hybridy ve 
stanu pod skleníkem a  výběr dalších rodů masožravých 
rostlin – tučnice, rosnatky, bublinatky, genliseje, láčkovice, 
darlingtonie. Výstavu doplnily fotografi e: Letmý dotek Filipín 
ve štole skleníku Fata Morgana a Za Sárami do USA ve 
výstavním sále. V rámci akce byl pro víkendové návštěvníky 
připraven odborný výklad, jedinečná možnost prohlédnout si 
detaily rostlinné stavby masožravých rostlin pod binokulární 
lupou a možnost zakoupit si masožravé rostliny a nechat si poradit s jejich pěstováním. Masožravé rostliny na 
akci vystavoval Ing. Kamil Pásek, většina exponátů pocházela z vlastních zdrojů Botanické zahrady hl. města 
Prahy. Uvažuji o tom, že příští výstavu zkrátíme na týden se dvěma víkendy a prodej bude zajištěn i ve všední 
dny, protože zájem ze strany nakupujících byl nečekaný (a prodej pouze víkendový).
        Vlastík Rybka, kurátor výstavy

BZ 9.9.: 
Opalování žlutokapu
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DÝNĚ – ARANŽMÁ Z DÝNÍ
PUMPKINS – PUMPKIN ARRANGEMENTS

5. – 31. 10. 2007
Počet návštěvníků / Visitor: 9.236

Celá, téměř měsíc trvající akce by nebyla možná bez spolupráce s panem Petrem 
Herynkem. Byl to on, kdo dodal velké množství dýní všech možných druhů tvarů 
a barev. Navíc si všichni zájemci mohli tykve okrasné i užitkové v prodejním stánku, 
přímo v místě akce, zakoupit. Dýně byly vystaveny a hojně obdivovány na venkovní 
expozici – areál Jih, v prostorách u pergoly. Jako doprovodné akce proběhly 27.10. 
pracovní dílny, kterých se zúčastnilo 706 návštěvníků a 13.10. workshop. Při pracovních 
dílnách byl použit přírodní materiál, ale hlavně dýně, z kterých děti a mnohdy i dospělí 
tvořili zvířátka. Workshop je již tradičně navštěvován ženami od důchodového věku po 
nejmladší účastnici (9 let), které se od zkušené aranžérky rády přiučí, jak zkrášlit svůj 
domov. I zde hrály samozřejmě hlavní roli dýně. Výstava společně s doprovodnými 
akcemi byla velmi úspěšná a jistě udělá radost všem návštěvníkům i v příštím roce, 
kdy je naplánována již od 2.9. do 5.10., tedy o jeden měsíc dříve. To proto, že mnohé 
jedinečné exponáty poškodily ranní přízemní mrazíky.

Renata Schmidtová, kurátorka výstavy

Pracovní dílny: 
výroba zvířátek

Dýně: 
aranžmá z dýní

Dýně: Petr Herynek 
(autor výstavy) 
s „duchem“Halloween

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
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Celá, téměř měsíc trvající akce by nebyla možná bez spolupráce s panem Petrem 
Herynkem. Byl to on, kdo dodal velké množství dýní všech možných druhů tvarů 
a barev. Navíc si všichni zájemci mohli tykve okrasné i užitkové v prodejním stánku, 
přímo v místě akce, zakoupit. Dýně byly vystaveny a hojně obdivovány na venkovní 
expozici – areál Jih, v prostorách u pergoly. Jako doprovodné akce proběhly 27.10. 
pracovní dílny, kterých se zúčastnilo 706 návštěvníků a 13.10. workshop. Při pracovních 
dílnách byl použit přírodní materiál, ale hlavně dýně, z kterých děti a mnohdy i dospělí 
tvořili zvířátka. Workshop je již tradičně navštěvován ženami od důchodového věku po 
nejmladší účastnici (9 let), které se od zkušené aranžérky rády přiučí, jak zkrášlit svůj 
domov. I zde hrály samozřejmě hlavní roli dýně. Výstava společně s doprovodnými 
akcemi byla velmi úspěšná a jistě udělá radost všem návštěvníkům i v příštím roce, 
kdy je naplánována již od 2.9. do 5.10., tedy o jeden měsíc dříve. To proto, že mnohé 

Renata Schmidtová, kurátorka výstavy

PUMPKINS – PUMPKIN ARRANGEMENTS

Visitor: 9.236

Celá, téměř měsíc trvající akce by nebyla možná bez spolupráce s panem Petrem 
Herynkem. Byl to on, kdo dodal velké množství dýní všech možných druhů tvarů 

PUMPKINS – PUMPKIN ARRANGEMENTS
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VÝSTAVA SUKULENTŮ
EXHIBITION OF SUCCULENTS

6.11. - 25.11.
Počet návštěvníků / Visitors: 3.439

Letošní výstava s podtitulem Boubelky rostlinné říše 
se zaměřila na kaudiciformní a pachykaulní sukulenty 
a suchomilné stromy - rostliny se zltustlými stonky a kořeny. 
Návštěvníkům jsme představili několik desítek rostlin. Expozici 
doplnily sesazené mísy s africkými a madagaskarskými 
aloemi a přehlídka vzácných sukulentních pryšců a vzrostlých, 
starých exemplářů různých kultivarů populární rostliny tlustice 
Crassula ovata. Součástí výstavy byla rovněž expozice 
panelů pojednávajících o jednotlivých skupinách těchto velmi 
zajímavých a krásných rostlin a výstavka fotografi í. Další 
doprovodné akce: výstava fotografi í ve štole skleníku Fata 
Morgana, prodej sukulentních rostlin včetně kaktusů a semen 
vzácných madagaskarských sukulentů v rámci kampaně 
Zachraňte Madagaskar, poradenská služba u prodejců.

Eva Smržová, kurátorka výstavy

Výstava sukulentů: 
prodej rostlin v rámci kampaně 

Zachraňte Madagaskar

Ze sbírky BZ: 
Pachypodium lamerei

Zajímavé dřeviny kolem nás:
fotografi cká výstava Petra Horáčka 

(Rhus glabra Laciniata – habitus)
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VOŇAVÉ VÁNOCE
PERFUMED CHRISTMAS

13.12. - 28.12.
Počet návštěvníků / Visitor: 4.947

Spolupracující fi rmy: Koření Firma BENKOR Mělnická Vrutice, Vánoční ozdoby 
Zdobín - Dvůr Králové nad Labem, vánoční dekorativní perníky Mgr. D. Holmanová, 
časopis Zahrádkář věnoval tematicky zaměřená čísla časopisů. Prodejní výstava 
volně navázala na Perníkové dny. Návštěvníci výstavy  nakupovali především 
vánoční dekorace, svíčky, věnce, ozdoby a celou řadu doplňkového vánočního 
zboží. Ačkoli tento typ vánoční výstavy byl v trojské botanické zahradě vůbec 
poprvé, akce se sešla s poměrně velkým ohlasem. V roce 2008 nahradí Voňavé 
Vánoce akce nesoucí všeříkající název: Hořkosladká neřest aneb co nevíte 
o čokoládě. Takže si už dnes udělejte ve svém kalendáři upozornění v termínu 
4.prosince až 4. ledna 2009.     
    Veronika Trmalová, kurátorka výstavy

Voňavé Vánoce:
nejmenší návštěvníci 

Perníkové dny: 
zdobení perníčků

Voňavé Vánoce:
 prodej dekorace

Jak šel rok 2007 v Zahradě...
2007 in the G
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AREÁL JIH 
Původně označován jako tzv. úvodní expozice. Areál Jih je tvořen parkově upravenou plochou 
s jednotlivými kolekcemi rostlin, s Japonskou zahradou a květenou Středomoří a Turecka. V roce 
2007 zde byla rozšířena expozice polopouštních rostlin Severní Ameriky a sbírka lilií. V Japonské 
zahradě, Středomoří a Turecku provedena změna povrchu cest, a to ve stylu odpovídajícím 
atmosféře zeměpisné polohy. Premiéra Výstavy chryzantém v  roce 2007 prezentovala novou 
sbírku těchto typicky podzimních rostlin, která se stala zajímavou součástí Japonské zahrady.

SOUTH COMPLEX
Originally called the so-called introductory exhibition. The South complex is made up of a park-like display 
with individual collections of plants, a Japanese garden and fl ora from the Mediterranean and Turkey. 
Both the display of semi-desert plants from North America and the collection of lilies were expanded in 2007. 
The paths were renewed in the Japanese garden, Mediterranean and Turkey in a style corresponding to 
the atmosphere of the geographical location. The premier of the Chrysanthemum display in 2007 presented 
a new collection of these typically autumn plants, which became an interesting part of the Japanese garden.

AREÁL SEVER 
Část areálu Sever tvoří původní Zásobní zahrada. V současné době je tato část areálu
oplocena a kromě pěstebního zázemí je během hlavní sezony otevřena návštěvníkům 
o víkendech. Ryze pěstební zázemí je  postupně přeměňováno na návštěvnicky atraktivní 
a plně vybavenou část BZ (již v roce 2008 vznik nové expozice Mexiko).

NORTH COMPLEX
Part of the North Complex is made up of the original Supply Garden. This part of the complex is presently 
fenced in and apart from the propagation facilities it is open to visitors on weekends during the main season. 
The purely propagation facilities are gradually being transformed into a fully equipped part of the Botanical 
Gardens, which will be attractive to visitors (the new Mexico display should be completed in 2008).

VINICE SV. KLÁRY 
Vinice sv. Kláry je svou rozlohou 3,5 ha největší z pražských vinic. Od roku 1995 ji spravuje 
BZ, která intenzivně pracuje na její obnově.  Dominantou vinice je památkově chráněná kaple 

ODBORNÁ ČINNOST
V současné době spravuje BZ více než 40 hektarů pozemků, které jsou ve vlastnictví 
hlavního města Prahy. Ne všechny pozemky spravované BZ jsou určeny pro budování 
botanických expozic.Značná část z nich zůstane zcela volně přístupná veřejnosti 
jako součást přírodního parku Drahaň-Troja. Část pozemků bude naopak veřejnosti 
nepřístupná a bude sloužit jako technické a pěstební zázemí BZ. Z uvedené výměry 
bude plně oploceno pouze 27 ha, tzv. jádrové území BZ, které poskytne prostor pro 
vystavení kolekcí rostlin vyžadujících celoroční intenzivní péči. Záměrem autorů generelu 
je vybudovat do roku 2017 moderní BZ na úrovni evropských a světových standardů, 
odpovídající stále rostoucímu mezinárodnímu významu našeho hlavního města.Postupně 
budou budována zařízení pro pěstování rostlin a vědeckou práci kurátorů. Podle plánu 
rozvoje je připravována výstavba pěstebního zázemí v blízkosti skleníku Fata Morgana, 
výstavba nového expozičního skleníku pro cibuloviny a masožravé rostliny a rovněž 
výstavba administrativní budovy. Pro naplnění evropských standardů není důležitá pouze 
úroveň uchovávaných rostlinných sbírek, nemenší roli hrají i služby a servis poskytovaný 
návštěvníkům zahrady.

PROFESSIONAL ACTIVITY
The BG currently manages more than 40 hectares of land, which is owned by the Municipality City 
of Prague. Of this area, only 27 hectares will be fenced fully, i.e. the core area of the BG, which shall 
provide space for exhibition of the collections of plants that require intensive care all-year-round.

FATA MORGANA
Skleník Fata Morgana je zasazen do trojského svahu s jižní expozicí. Původní skalní podloží 
se stalo nedílnou součástí interiéru skleníku. Ten má v půdorysu tvar protáhlého „S“, délku 
130 a šířku 17 m, největší převýšení střechy nad terénem je 11 m. Z celkové plochy 2 190 m2 
tvoří 1 750 m2 expozice. Zbývající plocha zahrnuje vstupní halu, zázemí pro personál a malý 
zásobní skleník. Prohlídková trasa měří 225 m. Ve skleníku Fata Morgana se představují 
tropické a částečně i subtropické biotopy světa. Expoziční plocha je rozdělena do tří částí 
s rozdílným teplotním a vlhkostním režimem: sukulentní část, nížinná a horská část, které 
jsou dále členěny geografi cky. V jednotlivých expozicích se neomezujeme na vystavování 
jednotlivých kolekcí rostlin, ale snažíme se představit dané biotopy ve své celistvosti. V každé 
části najdete zástupce všech složek vegetace: od stromů, keřů a lián přes trvalky, letničky, 
trávy až po hlíznaté a cibulnaté rostliny. Ve skleníku je nyní vysazeno kolem 5000 rostlinných 
taxonů. Významnou část z nich tvoří rostliny získané BZ při expedicích do Vietnamu a Střední 
Ameriky. V letních měsících dotvářejí exotickou atmosféru výsadby subtropických a tropických 
rostlin pod širým nebem podél přístupové cesty ke skleníku. 

THE MIRAGE /FATA MORGANA/
The Mirage Greenhouse has the layout of a stretched out letter “S”. It is 130 metres long and 17 metres 
wide; the highest point of the roof about the terrain is 11 metres. The initial bedrock forms a natural 
component of the greenhouse interior. The exposition area is divided into three parts with varying 
temperature and humidity regimen. These are the succulent part, the lowland and highland part, which 
are further divided geographically and represent the given biotopes in their entirety. The greenhouse 
now contains about 5000 plant taxons. A major portion consists of plants acquired by the BG during 
expeditions to Vietnam and Central America.

Rašeliniště 
v areálu Sever

O
db

or
ná

 č
in

no
st

 / P
ro

fe
ss

io
na

l a
ct

iv
ity



19

O
dborná činnost / Professional activity

Ze sbírky BZ: 
Renanthera monarchica

sv. Kláry. Stylovou atmosféru původní historické vinice podtrhuje i viniční domek zmiňovaný 
v pramenech z 18. století. V roce 2007 byla provedena řada protierozních opatření, dále 
dokončena stavba nové expozice – ukázky vinařských technologií. Centrální cesta vinicí se 
dočkala úplné rekonstrukce, včetně atmosféru umocňujícího osvětlení.

ST. KLARA’S VINEYARD
St. Klara’s vineyard, with its area of 3.5 hectares, is the largest of the Prague vineyards. Since 1995 it has been 
managed by the Botanical Gardens, which have been renewing it intensively. The focal point of the vineyard is 
the Chapel of St. Klara, which is a protected monument. The stylish atmosphere of the original historic vineyard 
is emphasised by the vineyard house, which is mentioned in historical documents dating from the 18th Century. 
A number of counter-erosion measures were taken in 2007. The building of the new display – examples of viti-
culture technologies – was completed. The main vineyard road underwent complete renewal, including lighting 
emphasising the atmosphere.

PŘÍRODNÍ AREÁL BZ
BZ se kromě svých expozičních ploch intenzivně věnuje v rámci péče o přírodní park
Drahaň-Troja péči o zvláště chráněná území přírody. Jedná se o přírodní památku Salabka, 
přírodní památku Havránka a přírodní rezervaci Podhoří. V roce 2007 bylo....

NATURAL COMPLEX 
The BG is apart from its expositions also within the framework of care for the Drahaň – Troja Natural Park also 
involved in care for specially protected natural areas. These are the natural monuments Salabka and Havránka 
and the natural reservation Podhoří.

NAUČNÁ STEZKA
V dubnu roku 2006 byla znovuotevřena obnovená naučná stezka, procházející malebnými 
sceneriemi trojské kotliny. Na trase cca 3 km je umístěno 11 informačních tabulí, které komentují 
nejzajímavější části zdejší přírodní i kulturní krajiny. Součástí naučné stezky je i dřevěná instalace 
Les plný zvuků autora Lukáše Gavlovského.

EDUCATIONAL TOUR ROUTE
In April 2006, the reconstructed 3-km long educational tour route with 11 stops was reopened.

ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA NA FARKÁCH
V těsné blízkosti přírodní rezervace Podhoří, nad její horní hranou, v prostoru mezi Vltavou a dnešním 
bohnickým sídlištěm se nachází archeologická lokalita, výšinné sídliště, osídlené v několika vlnách již 
od mladší doby kamenné. V 6.–5. století př. Kr. zde žili lidé kultury bylanské, předchůdci Keltů. BZ ve 
spolupráci s odborníky archeology a historiky usiluje o dokončení projektu archeoparku a vybudování 
naučné stezky, která by návštěvníky seznamovala s životem našich předků.

THE NA FARKÁCH ARCHEOLOGICAL SITE
The BG in co-operation with archaeology and history experts is making an effort to complete the archaeological 
park project and build an educational tour route in the Na Farkách area.
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Z expedice 
Čína 2007

ZAHRANIČNÍ EXPEDICE
V roce 2007 naši zaměstnanci zorganizovali pouze jednu 
zahraniční expedici, do Číny. Zúčastnili se jí  3  pracovníci 
– odborní kurátoři.

Expedice Čína 2007: 18.9.–25.10. 2006
Expedice byla připravena ve spolupráci s Turpanskou botanickou 
zahradou a podpořena grantem MŠMT 1P05ME805.

Cílem expedice byl sběr rostlin pro doplnění kolekcí – především rody 
Tamarix, Myricaria, kapradin, kosatců a cibulovin, dále sběr semen pro 
nabídku v Indexu Seminum. Byly mapovány vybrané biotopy, sledována 
rostlinná společenstva na původních stanovištích a dokumentováno 
jejich druhové složení. Členové expedice se seznámili též s architekturou 
čínských zahrad ve významných historických centrech – Kunming 
a Suzhou. Navštíveno bylo celkem 86 sběrových lokalit.

Účastníci: RNDr. Pavel Sekerka, Ing. Iveta Bulánková, 
Ing. Eduard Chvosta

Trasa expedice: Původní dohodnutá trasa Urumqi - Lhasa, která měla být 
zajištěna čínskou stranou, nebyla v důsledku administrativních průtahů 
povolena, a proto bylo třeba zvolit náhradní řešení a rozdělit cestu na 
několik dílčích částí: 1) Xinjiang – Qinghai 2) severozápadní Yunnan 3) 
Hunan – Wulingyuan 4) Suzhou.

Nejvýznamnějším sbíraným druhem byla Myricaria pulcherrima, taxon 
rostoucí na nezpevněných říčních píscích v povodí řeky Tarim. V přírodě 
jeho lokalit ubývá a dle našeho názoru se jedná o druh kriticky ohrožený. 
Nasbíráno bylo celkem 108 položek semen. Semena, kterých je větší 
množství, budou po vyčištění nabídnuta v rámci Indexu Seminum.  Výskyt 
druhů byl dokumentován pomocí herbářových sběrů. Během cesty bylo 
vylisováno 45 herbářových položek, a to především dřevin. 

FOREIGN EXPEDITIONS
In 2007 our employees organised only 1 expedition abroad, to China. 3 employees 
– professional curators – took part in this expedition.

Expedition China 2007: 18/09 – 25/10/2006
This expedition was prepared in cooperation with the Turpan botanical gardens and supported 
by a grant from the Ministry of Education, Youth and Physical Education.

The objective of the expedition was to collect plants to supplement collections – chiefl y the 
genii Tamarix, Myricaria, ferns, iris and bulbs. Also collection of seeds for an offer in the Index 
Seminum. Selected biotopes were mapped and communities of fl ora were monitored in original 
locations and their species composition was documented. Members of the expedition were also 
acquainted with the architecture of Chinese gardens in important historical centres– Kunming 
and Suzhou. A total of 86 collection localities were visited.

Participants: RNDr. Pavel Sekerka, Ing. Iveta Bulánková, Ing. Eduard Chvosta
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M
ezinárodní spolupráce

 / International co-operation

Dne 11. 5. 2007: Návštěva egyptského ministra 
životního prostředí (vlevo) Maged George Ghattase 

odstartovala dlouhodobou úzkou spolupráci ...

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Oldřich Vacek, Petr Hanzelka: Účast  a prezentace BZ
na 3. Světovém botanickém kongresu v Číně (Wuhan, 16.-20. 4. 2007)
Oldřich Vacek: The education activities for students of primary 
and secondary schools in Prague Botanic Garden (přednáška)
Hanzelka P.: Conservation project of domestic cultivars 
of ornamental perennial plants in Prague Botanic Garden (poster)
Petr Hanzelka, Oldřich Vacek: Prague Botanic Garden 
– history and current development
Petr Hanzelka: Účast na jednání European Botanic Gardens 
Consortium ve Valencii 1.-3.12 2007
Vlastík Rybka: Evropská burza masožravých rostlin v Leidenu 
– The Genus Utricularia
Vlastík Rybka: Výměna rostlinného materiálu s BZ Leiden, Bonn, 
Tübingen, Heidelberg, Krakov a Fairchild Tropical Botanic Garden Miami
Eva Smržová – spolupráce s organizací EAZA na kampani Zachraňte 
Madagaskar - Arovako i Madagasikara

Ze sbírky BZ:
Strongylodon macrobotrys
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PŘÍRŮSTKY ROSTLIN VE SBÍRKÁCH BZ V CITES
Plant additions to the collections of the Botanical Gardens under CITES
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ES ks rod druh, ssp./var. původ čeleď
1 Aloe plicatilis Trevena Cross Nursery, VB Asphodelaceae
3 Aloe descoingsii Palkowitschia Asphodelaceae
výsev Aloe laeta SHS 2006 Asphodelaceae
výsev Aloe  namibiensis Kirstenbosch NBG 2006 Asphodelaceae
výsev Aloe  pluridens Kirstenbosch NBG 2006 Asphodelaceae
výsev Aloe  aculeata SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  aloides SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  barberae SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  betsileensis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  boylei SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  branddraenis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  broomi SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  burgerfortensis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  canarina SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  clavifl ora SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  cryptopoda SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  dyeri SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  ecklonis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  fosteri SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  glauca SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  globuligemma SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  gracilifl ora SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  greatheadii var. davyana SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  greenii? SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  hereroensis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  humilis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  chabaudii SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  littoralis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  lutescens SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  maculata SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  mudenensis SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  parvibracteata SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  peglerae SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  reitzii SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  succotrina SHS 2007 Asphodelaceae
výsev Aloe  vogtsii SHS 2007 Asphodelaceae
1 Angraecum bosseri Terra Koruna Orchidaceae
1 Angraecum eburneum Terra Koruna Orchidaceae
1 Angraecum eichlerianum Terra Koruna Orchidaceae
1 Angraecum scottianum Terra Koruna Orchidaceae
3 Beccariophoenix  alfredii BZ Plzeň Arecaceae
1 Bulbophyllum beccarri Orchids and more,  Orchidaceae
1 Bulbophyllum gibbosum Leiden Orchidaceae
1 Calanthe triplicata Leiden Orchidaceae
výsev Cattleya persivaliana  laboratoř - výsev semen Orchidaceae
2 Ceratozamia  mexicana BZ Krakow Zamiaceae
1 Cleisocentron merilliorum Popow Orchidaceae
1 Coelogyne kinabaluense Leiden Orchidaceae
výsev Coelogyne massangeana (tomentosa) laboratoř - výsev semen Orchidaceae
výsev Coelogyne pulverula laboratoř - výsev semen Orchidaceae
výsev Coelogyne rofusenii laboratoř - výsev semen Orchidaceae
7 Cycas  debaoensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
1 Cycas  diannanensis Teplice Cycadaceae
6 Cycas  guizhouensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
3 Cycas  hainanensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
6 Cycas  micholitzii rarepalmseeds.com Cycadaceae
5 Cycas  multipinnata rarepalmseeds.com Cycadaceae
4 Cycas  panzhihuaensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
2 Cycas  petraea rarepalmseeds.com Cycadaceae
4 Cycas  platyphylla K palm seeds Cycadaceae

ks rod druh, ssp./var. původ čeleď
4 Cycas  pranburiensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
5 Cycas  siamensis rarepalmseeds.com Cycadaceae
6 Cycas  simplicipinna rarepalmseeds.com Cycadaceae
1 Cycas  sexseminifera BZ Teplice Cycadaceae
1 Cycas  thouarsii BZ Plzeň Cycadaceae
výsev Dendrobium crumenatum laboratoř - výsev semen Orchidaceae
1 Dendrobium crumenatum Luzon Popow Orchidaceae
1 Dendrobium cuthbertsonii Popow Orchidaceae
1 Dendrobium formosanum red lip Popow Orchidaceae
1 Dendrobium chrystianum Popow Orchidaceae
výsev Dendrobium lindenii laboratoř - výsev semen Orchidaceae
1 Dendrobium macrophyllum Leiden Orchidaceae
1 Dendrobium sp. Vietnam Popow Orchidaceae
1 Dendrobium suzuki Popow Orchidaceae
výsev Dendrobium thyrsifl orum laboratoř - výsev semen Orchidaceae
1 Dendrobium victoriae reginae Popow Orchidaceae
1 Dendrobium wattii Terra Koruna Orchidaceae
1 Dendrochilum cornutum Leiden Orchidaceae
1 Dendrochilum longifolium Leiden Orchidaceae
1 Didierea sp.  Palkowitschia Didiereaceae
2 Dioon  angustifolium Libor Kunte Zamiaceae
2 Dioon  califanoi Palme per Paket Zamiaceae
2 Dioon  caputoi Palme per Paket Zamiaceae
5 Dioon  spinulosum rarepalmseeds.com Zamiaceae
10 Dypsis (syn. Chrysalidocarpus) decipiens BZ Plzeň Arecaceae
8 Dypsis (syn. Neodypsis) decaryi BZ Plzeň Arecaceae
výsev Encyclia  alata Straka (ex cult Kol. ) Orchidaceae
1 Epidendrum garcianum Leiden Orchidaceae
1 Epidendrum ibaguense Leiden Orchidaceae
1 Eria lobata Leiden Orchidaceae
1 Eria sp. Leiden Orchidaceae
1 Gongora irmgardtiae Leiden Orchidaceae
výsev Laelia gloriosa laboratoř - výsev semen Orchidaceae
10 Macrozamia  communis K palm seeds Zamiaceae
4 Macrozamia  miquelii rarepalmseeds.com Zamiaceae
1 Maxillaria brunnea Leiden Orchidaceae
1 Maxillaria sophronites Leiden Orchidaceae
2 Nepenthes ampullaria Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes eustachya Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes sumatrana Christian Klein Nepenthaceae
3 Nepenthes chaniana Joachim Nerz Nepenthaceae
2 Nepenthes albomarginata Christian Klein Nepenthaceae
1 Nepenthes distillatoria Christian Klein Nepenthaceae
1 Nepenthes fl ava Christian Klein Nepenthaceae
3 Nepenthes fusca Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes globosa Christian Klein Nepenthaceae
1 Nepenthes lowii Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes macrovulgaris Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes ovata Christian Klein Nepenthaceae
1 Nepenthes vieillardii Christian Klein Nepenthaceae
1 Nepenthes adnata Bernd Hogenstrijd Nepenthaceae
1 Nepenthes albomarginata BZ Leiden Nepenthaceae
2 Nepenthes bongso Andreas Wistuba Nepenthaceae
1 Nepenthes clipeata Andreas Wistuba Nepenthaceae
1 Nepenthes lavicola Andreas Wistuba Nepenthaceae
2 Nepenthes muluensis Andreas Wistuba Nepenthaceae
3 Nepenthes murudensis Andreas Wistuba Nepenthaceae
3 Nepenthes papuana Joachim Nerz Nepenthaceae
1 Nepenthes reinwardtiana BZ Leiden Nepenthaceae
1 Nepenthes vogelii BZ Leiden Nepenthaceae
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Přírůstky rostlin ve sbírkách BZ v C
ITES

Plant additions to the collections of the Botanical G
ardens under C

ITES
ks rod druh, ssp./var. původ čeleď
2 Nepenthes sp. Doormans top 1 Andreas Wistuba Nepenthaceae
3 Nepenthes sp. Doormans top 2 Andreas Wistuba Nepenthaceae
1 Nepenthes x trusmadiensis Boreno Exotics Nepenthaceae
3 Nepenthes faizaliana Christian Klein Nepenthaceae
2 Nepenthes tentaculata Christian Klein Nepenthaceae
1 Oeceoclades calcarata (Tuleár) Palkowitschia Orchidaceae
1 Oeceoclades calcarata (Ankarana) Palkowitschia Orchidaceae
1 Oeceoclades decaryana Palkowitschia Orchidaceae
1 Pachypodium bispinosum Palkowitschia Apocynaceae
1 Pachypodium lealii Palkowitschia Apocynaceae
1 Pachypodium succulentum Palkowitschia Apocynaceae
1 Pachypodium brevicaule (bílý květ) Palkowitschia Apocynaceae
1 Paphiopedilum argus Popow Orchidaceae
1 Paphiopedilum armeniacum Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum bellatulum Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum ciliolare Popow Orchidaceae
1 Paphiopedilum hangianum Popow Orchidaceae
1 Paphiopedilum herrmanii Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum leucochilum Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum papuanum Popow Orchidaceae
1 Paphiopedilum philippinense var. laevigatum Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum purpuratum? Terra Koruna Orchidaceae
1 Paphiopedilum sanderianum Popow Orchidaceae
1 Paphiopedilum wolonteanum Popow Orchidaceae
1 Phalaenopsis amabilis R.O.Ax int Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis bundtii Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis celebensis Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis cochlearis Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis cornu-cervi leo Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis cornu-cervi red Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis fi mbriata Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis fl oresensis Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis gigantea Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis javanica Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis kunstlerii Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis lindenii Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis lobbii Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis philippinensis Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis pulchra Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis schilleriana Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis tetraspis alba Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis violacea Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis violacea var. Borneo Terra Koruna Orchidaceae
1 Phalaenopsis viridis Terra Koruna Orchidaceae
1 Pholidota imbricata Leiden Orchidaceae
1 Pholidota ventricosa Leiden Orchidaceae
1 Pleurothallis sp. Leiden Orchidaceae
výsev Prostechea onophlebia Straka (ex cult Kol. ) Orchidaceae
7 Ravenea rivularis BZ Plzeň Arecaceae
 ks rod druh, ssp., var. původ čeleď
2 Sarracenia purpurea Stefan Lenssen  Sarraceniaceae
2 Sarracenia purpurea f. heterophylla Stefan Lenssen  Sarraceniaceae
2 Stangeria eriopus BZ Krakow Stangeriaceae
výsev Vanda denisoniana laboratoř - výsev semen Orchidaceae
výsev Welwitschia mirabilis ssp. mirabilis Berlin-Dahlem 2007 Welwitschiaceae
1 Zamia amblyphyllidia BZ Teplice Zamiaceae
12 Zamia inermis Fairchild Tropical BZ Zamiaceae
6 Zamia skinneri K palm seeds Zamiaceae
6 Zamia standleyi rarepalmseeds.com Zamiaceae
2 Zamia  fi scheri BZ Leiden Zamiaceae
1 Zootrophion rivalve Terra Koruna Orchidaceae

Ze sbírky BZ:
Euphorbia cap-saintemariensis
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PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA
Průvodcovská služba je k dispozici návštěvníkům BZ od roku 1992. V té době byla 
určena předem ohlášeným skupinám návštěvníků, z nichž více než  70 % tvořily skupiny 
žáků a studentů. Provázelo se po tzv. Úvodní expozici  a ve výjimečných případech také 
v zásobní zahradě. V roce 2003 byla rozšířena stávající nabídka průvodcovské služby 
o nově otevřené expozice ve skleníku Fata Morgana. V roce 2004 bylo vyškoleno pět 
průvodců pracovníky Institutu rehabilitace zrakově postižených FHS UK Praha pro práci 
s handicapovanými návštěvníky. V roce 2007 se střídalo v rámci průvodcovské služby 14 
průvodců. Jejich profesní úroveň i jazyková vybavenost jsou na vysoké úrovni. Průvodci jsou 
z řad studentů Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty UK Praha a z České zemědělské 
univerzity. Provázejí v češtině, angličtině, němčině a ruštině. Odborné znalosti si doplňují 
při specializovaných konzultacích s kurátory, především v rámci připravovaných výstav 
a pro jednotlivé expozice. V roce 2006 byl ve skleníku Fata Morgana nainstalován systém 
elektronických průvodců Orpheo pro návštěvníky v češtině, němčině, ruštině, španělštině 
a angličtině. Na pokladnách a v infocentru jsou zdarma návštěvníkům k dispozici tištěné 
průvodce o jednotlivých částech a expozicích BZ.

GUIDE SERVICE
The guide service is available to the visitors to the BG since 1992. In 2004, fi ve guides were trained 
to work with handicapped visitors. In 2007, the garden had 14 guides from the ranks of the students 
of the Natural Science Faculty and the Pedagogical Faculty of Charles University in Prague and from 
the Czech University of Agriculture who provide commentary in Czech, English, German and Russian 
in the exterior expositions and the Mirage /Fata Morgana/ Greenhouse. The Orpheo electronic guide 
system was also installed there in 2006. The visitors may obtain printed itinerary on the individual expo-
sitions of the BG free-of-charge from the box offi ces and the information centre.

GRANTY

I. SPOLUPRÁCE V EX SITU OCHRANĚ GENOFONDU POUŠTNÍCH ROSTLIN 
MÍRNÉHO ZEMĚPISNÉHO PÁSMA
Získávání fi nančních prostředků z grantů státních i nadnárodních institucí hraje čím dál 
tím větší roli ve fi nancování vybraných projektů BZ. Spolupráce mezi BZ a Turpanskou 
botanickou zahradou, která je součástí Xinjiang Institute of Ecology and Geography, 
Chinese Academy of Science, byla zahájena v roce 1999 a v letech 2003 a 2004 byla 
podpořena grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy M620. Vzájemné 
pracovní kontakty našly v dalších letech oporu v projektu Spolupráce v ex situ ochraně 
genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma, který byl podpořen grantem 
číslo1P05ME805 téhož ministerstva. Délka projektu je tři roky. Rok 2007 byl třetím, 
tedy posledním  rokem řešení projektu, který byl podpořen částkou 222.000 Kč. 
V tomto roce se uskutečnila expedice do Číny. 

Pavel Sekerka, koordinátor

II. KŘÍŽEM KRÁŽEM BOTANICKOU ZAHRADOU HL. M. PRAHY 
A JEJÍM OKOLÍM V PRAZE-TROJI
I v průběhu roku 2007 pokračoval projekt „Křížem krážem Botanickou zahradou hl. 
m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji“, jehož předkladatelem je Trojské gymnázium 
Svatopluka Čecha s partnerem – Botanickou zahradou. Je spolufi nancován 
z fi nančních prostředků Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Výše schválené podpory je 2.275.000,-Kč. V rámci 
jedné z klíčových aktivit v projektu vznikly metodiky pro využití teoretických  poznatků 
v praxi. Součástí metodik je tvorba pracovních listů a výstupních dotazníků. Podílí 
se na nich učitelé  gymnázia a odborníci z Botanické zahrady. Jsou to například listy 
zaměřené na sukulenty, masožravé rostliny, orchideje, jehličnany, plody, květ a další 
komplexní oblasti ve skleníku Fata Morgana, venkovní expozici i okolí BZ (Naučná 
geologická stezka, Praktické poznávání rostlin, Adaptace rostlin a jiné).
Vytvořené programové produkty jsou postupně pilotně ověřovány přímo v Botanické 
zahradě a jejím okolí, v první fázi (do června 2007) tomu bylo prostřednictvím žáků 
Trojského gymnázia, od září 2007 se zapojili žáci dalších pražských základních škol 
a gymnázií. Tato činnost bude probíhat až do konce května roku 2008, následně 
proběhne dne 9.6. 2008  závěrečná konference celého projektu, jejíž praktická část 
se odehraje opět v prostorách BZ. Na konferenci budou shrnuty zkušenosti  a závěry 
z obou pilotních ověřování a vytvořené metodiky budou k dispozici dalším ZŠ, SŠ 
a gymnáziím na území hl. m. Prahy. Počítá se s účastí minimálně 100 vyučujících 
přírodovědných předmětů zmíněných  pražských škol.

Jana Košvancová, koordinátorka

G
ra

nt
y 

/ G
ra

nt
s

Pr
ův

od
co

vs
ká

 s
lu

žb
a 

/ G
ui

de
 s

er
vi

ce GRANTS
Acquisition of funds from grants provided by the state and supranational institutions is increasingly 
playing a greater role in the funding of selected BG projects. Mutual working contacts between the BG 
and the Turpan Botanical Garden (China) are based on the co-operation project in the ex situ protection 
of the desert plant genofund in the temperate zone, which was supported by a grant from the Ministry 
of Education, Youth and Sport. 2007 was the fi nished year of this project. The grant funds were used to 
cover part of the travel expenses for the China expedition in the amount of 222 000 CZK. 

HERBÁŘE
Herbář BZ je uložen toho času v depozitáři Národního muzea v Praze-Horních 
Počernicích. Obsahuje 4800 položek. Nejstarší část herbáře tvoří tzv. Malochův 
herbář, část sběrů významného plzeňského botanika, profesora Františka Malocha 
(1862 – 1940). K nejstarším položkám patří: Philadelphus coronarius L., Zahrada, 
Česká republika, 1856, herbář prof. Malocha; Viscum album L., Pytel, bez autora, 
15.03.1868; Anemone sylvestris L., V krovinách pri Štovtíne, Slovenská republika, 
Holuby, V.1877 (1811?). Přírůstky za rok 2007 v celkovém počtu zhruba 90 jsou 
zpracovávány a pocházejí výhradně z terénních sběrů z expedice v Číně 2007.

HERBARIA
The Herbarium of the BG is currently kept in the depositary of the National Museum in Prague 
– Horní Počernice. It contains 4800 items. Additions in 2007 are being processed and originated 
exclusively from the fi eld collections of the China 2007 expedition.
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Publikační činnost / Publishing
BZ 12.8.2007: 
Trojské posvícení

Druh činnosti počet
akce
výstavy BZP 15
výstavy mimo BZP 6
krátké akce 5
provázení po sbírkách 49
vzdělávací 8
masmedia
noviny, časopisy 12
TV 20
rozhlas 21
přednášky 24
expedice 4
konzultace k pracím 2
podané granty UBZ 1
Florius 2
konference 9

PUBLISHING 
The curators presented the results of their work in 
27 professional articles and authored 2 specialist 
publications and made 53 media appearances and, 
among others, made 24 public lectures.

 Venkovní Skleník
 expozice Fata Morgana
leden  24
únor  36
březen  9
duben 15 27
květen 16 45
červen 19 32
červenec 18 28
srpen 20 11
září 18 14
říjen  19
listopad  21
prosinec  8
celkem 106 274

Tabulka průvodcovské služby 2007

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Druh činnosti počet
publikace
knihy 2
články 27
index 3
indexy na webu 2
sborníky, konference 4
oponentské posudky 6
grantové zprávy 7
překlady 5
jiné (korektury, podklady pro TS apod) 16
informační systém - sbírky 20
informační systém - výstavy 11
zvukový průvodce 0
informace pro internet 17
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LEDEN
16. 1.–4. 2. Výstava palem a cykasů
do 14. 1. Od Barbory k Masopustu
26. 1. Květinový ples
16. 1.–4. 2. Kabelky a tašky z rostlinných materiálů 
4. 1.–8. 3.: Světem slovem i obrazem – přednáškový cyklus KD Krakov
 4. 1.:  Krajinou jihovýchodního Mexika 

 – Přednáší Ing. Ondřej Fous
 11. 1.: Za vínem do Chile – Přednáší Ing. Vlaďka Bahulová
  a Ing. Martin Beránek
 18. 1.: Altaj - Přednáší Mgr. Milan Schweigstill
 25. 1.: Island – Přednáší Martin Kolář a Iva Rohoušová
 1. 2.: Turecko – Přednáší Ing. Josef Souček
 8. 2.: Bangladéš – Přednáší Topí Pigula (Koktejl magazín)
 15. 2.: Nejindiánštější země – Guatemala 
  – Přednáší Lubomír Linhart
 22. 2.: Jaro v Jižní Africe – Přednáší Ing. Klára Lorencová
 1. 3.: Filipíny – Přednáší Ing. Romana Rybková 
  a RNDr. Vlastík Rybka
 8. 3.:  Irsko – inspirace zahradníka 

 – Přednáší Ing. Eduard Chvosta
 15. 3.: Jižní Korea – země jitřního ticha 
  – Přednáší Martin Kolář a Iva Rohoušová

ÚNOR 
do 4. 2. Výstava palem a cykasů
do 4. 2. Kabelky a tašky z rostlinných materiálů
10. 2.–25. 2. Výstava orchidejí

BŘEZEN 
10. 3.–25. 3. Dříví pouští – Fotografi cká výstava doplněná zajímavými artefakty
24.3. Workshop: Velikonoce

DUBEN
1. 4.–9. 4. Velikonoce + zahájení sezony
7. 4.–29. 4. Výstava exotických motýlů
19. 4. Seznamte se s botanickou zahradou: Jarní cibuloviny
21. 4.–29. 4. Hmatová výstava: V zemi čaroděje Konzuma 
 aneb Příroda volá SOS
30. 4. Čarodějnice

KVĚTEN
12. 5.–20. 5. Mezinárodní výstava bonsají a suisek
13. 5.  Hudební procházky – koncert
17. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Hajní květena
17. 5.–25. 5. Výstava kosatců v Národním zemědělském muzeu

20. 5. Hudební procházky – koncert 
24. 5.–27. 5. Trvalkové dny
24. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Kosatce
27. 5. Hudební procházky – koncert
28. 5. Den botanických zahrad
31. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Zimovzdorné kaktusy

ČERVEN
1. 6.–30. 6. Výstava motýlů ČR
1. 6.–30. 6. Paví oka – Fotografi cká výstava
1. 6. Den dětí v botanické zahradě
3. 6. Hudební procházky – koncert
6. 6.–30. 9. Nová Sadba – Sochařství II. UMPRUM Praha 
10. 6. Hudební procházky – koncert
14. 6.–16. 6. Dny Severní Ameriky
14. 6.–14. 7. Pastva v chráněných územích BZ
16. 6.–17. 6. Dětský víkend
17. 6. Hudební procházky – koncert
18. 6. – 24. 6. Týden Madagaskaru
21. 6. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Léčivé a magické rostliny
21. 6.–31. 8. Sochy Zimbabwe 
24. 6. Hudební procházky – koncert
28. 6. Seznamte se s botanickou zahradou: Lilie

ČERVENEC
1. 7.–22. 7. Lilie, denivky a kaly
21. 6.–31. 8. Sochy Zimbabwe
1. 7. Hudební procházky – koncert
6. 6.–30. 9. Nová Sadba – Sochařství II. UMPRUM Praha 
8. 7. Hudební procházky – koncert
15. 7. Hudební procházky – koncert
22. 7. Zahrada v zahradě
22. 7. Hudební procházky – koncert
26. 7. Seznamte se s botanickou zahradou: Trvalky
29. 7. Hudební procházky – koncert

SRPEN
6. 6.–30. 9. Nová Sadba -  Sochařství II. UMPRUM Praha 
21. 6.–31. 8. Sochy Zimbabwe
1. 8.–31. 8. Kouzla východní Afriky
2. 8.–9. 9. CELEK - Equilibrium
4. 8.–2. 9. Výstava Achimenes
5. 8. Hudební procházky – koncert 
10. 8 – 11. 8. HAKUNA MATATA – Africké dny v Troji
12. 8. Trojské posvícení
12. 8. Hudební procházky – koncert 
16. 8. Seznamte se s botanickou zahradou: Letničky

Ka
le

nd
ár

iu
m

 / 
PC

al
en

da
r o

f e
ve

nt
s 19. 8. Hudební procházky – koncert

22. 8.–2. 9. Sledujte živě práci Lovemore Bonjisiho
23. 8. Seznamte se s botanickou zahradou: Vinice
26. 8. Hudební procházky – koncert

ZÁŘÍ
do 2. 9. Výstava Achimenes
do 2. 9. Sledujte živě práci Lovemore Bonjisiho
2. 9. Hudební procházky – koncert 
4. 9.–16. 9. Výstava masožravých rostlin
do 30. 9. Nová Sadba – Sochařství II. UMPRUM Praha 
2. 8.–9.9. CELEK – Equilibrium
6. 9. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Balkonové rostliny
9. 9. Sázení žlutokapu šedého
9. 9. Hudební procházky – koncert 
13. 9. Seznamte se s botanickou zahradou: Trvalky
15. 9.–16. 9. Vinobraní
16. 9. Hudební procházky – koncert 
21. 9.–30. 9. Výstava chryzantém
23. 9. Trojský den
  
ŘÍJEN
5. 10.–31. 10 Dýně – aranžmá z dýní
13. 10.–14.10 Workshop: Podzimní aranžování
4. 10.–7. 10. Medové dny
6. 10. Zelený den
13. 10.–4. 11. Zajímavé dřeviny kolem nás 
 – Fotografi cká výstava
18. 10. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Jehličnany
27. 10. Pracovní dílny pro děti 
 – výroba dýňových zvířátek
31. 10. Halloween
  
LISTOPAD
do 4. 11.  Zajímavé dřeviny kolem nás 
 – Fotografi cká výstava
6. 11.–25. 11. Výstava sukulentů  
17. 11.–2. 12. Perníkové dny
8. 11. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Stálezelené rostliny 
11.11. Svatomartinské víno
  
PROSINEC
do 2. 12. Perníkové dny
13. 12.  Voňavé Vánoce

20. 5. Hudební procházky – koncert 
24. 5.–27. 5. Trvalkové dny
24. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Kosatce
27. 5. Hudební procházky – koncert
28. 5. Den botanických zahrad

20. 5. Hudební procházky – koncert 
24. 5.–27. 5. Trvalkové dny
24. 5. Seznamte se s botanickou zahradou: Kosatce
27. 5. Hudební procházky – koncert
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DALŠÍ AKTIVITY / OTHER ACTIVITIES
V roce 2007 proběhlo v BZ celkem 54 akcí, 3 fotografi cké a obrazové výstavy, konal se 
cyklus přednášek (11 přednášek), pokračoval cyklus aranžování (jaro, podzim) a opakoval se 
cyklus provázení po botanické zahradě (13 x) a koncerty v rámci seriálu Hudební toulky (18).  
Unikátní byla možnost prostřednictvím webových kamer sledovat práci Lovemora Bonjisiho 
při sochání v rámci výstavy Sochy Zimbabwe. V kalendáři akcí napočítáme v roce 2007 
celkem 95 titulů.

NEJ – AKCE V ROCE 2007:
•  nejdelší: Sochy Zimbabwe, trvala 72 dní - od 21. 6. do 31. 8. 2007. Tato výstava drží i další 

prvenství, a to v nákladech na reklamu, které přesáhly částku 630 tisíc korun. Venkovní 
expozice, kde se výstava konala, navštívilo v době konání výstavy 48.377návštěvníků 
(průměrně 672 lidí/den).

•  nejnavštěvovanější: Výstava tropických motýlů s celkovým počtem návštěvníků 43 764 za 
období 7.4. - 30.4.2007 (průměr 1.824 lidí/den).

PUBLIC EVENTS
In 2007, the BG organised a total of 54 events, 3 photographic and picture exhibitions, a cycle of lectures 
(11 lectures) was held, the arranging cycle continues (spring, autumn) and the garden tour cycle was re-
peated (13x) and 18 koncerts. A unique opportunity of viewing the work of Lovemore Bonjisi as he worked 
on a sculpture by means of web cameras within the scope of the Zimbabwe Statues exhibition. In the 
events calendar of 2007, we count a total of 95 titles.

BEST EVENTS IN 2007:
• longest: The Modern Zimbabwean Statuary project took 72 days and was visited by 48.377 visitors.
•  largest number of visitors: Exhibition of Tropical Butterfl ies with a total of 43.764 visitors in the period 

from 7 to 30 April 2007.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE S PŘIHLÉDNUTÍM K NÁVŠTĚVNOSTI:
Výstava orchidejí (10.2. - 25.2.): 25 486 návštěvníků,  výstava Bonsaje a suiseki (12.5. 
- 20.5.): 14 325 návštěvníků, Lilie, denivky, kaly (1.7. - 22.7.): 12.119 návštěvníků,  Motýli 
ČR (1.6. - 30.6.): 10 381 návštěvníků, výstava Achimenes  (4.8. - 19.8.): 9 309 návštěvníků, 
Velikonoce (7.4. -  9.4.): 9 103 návštěvníků, Chryzantémy (21.9. - 30.9.): 5 673 návštěvníků, 
Výstava masožravek (4.9. - 16.9.): 5 537 návštěvníků, Vánoční voňavá výstava (13.12.-
28.12.):  4 947 návštěvníků, Trojské posvícení (12. 8.): 2 750 návštěvníků.  

HANDICAPOVANÍ 
Soustavně a metodicky se věnujeme handicapovaným návštěvníkům od roku 1996. Od 
počátku bylo jasné, že z hlediska počtu návštěvníků bude tato skupina vždy minoritní. Na 
druhou stranu jsme tušili, a záhy i ověřili v praxi, že vzájemné setkávání, prolínání světa 
„normálního“ a světa lidí s handicapem bude pro všechny zúčastněné velkým obohacením, 
inspirací i výzvou.

PROJEKT „ZAHRADA“ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HL. MĚSTA PRAHY
Projekt „Zahrada“ v BZ existuje od roku 1996. Stal se klíčovým materiálem pro práci s handi-
capovanými návštěvníky, především se zrakově postiženými, přinejmenším na dalších deset let.

D
alší aktivity

 / O
ther activities

19. 8. Hudební procházky – koncert
22. 8.–2. 9. Sledujte živě práci Lovemore Bonjisiho
23. 8. Seznamte se s botanickou zahradou: Vinice
26. 8. Hudební procházky – koncert

ZÁŘÍ
do 2. 9. Výstava Achimenes
do 2. 9. Sledujte živě práci Lovemore Bonjisiho
2. 9. Hudební procházky – koncert 
4. 9.–16. 9. Výstava masožravých rostlin
do 30. 9. Nová Sadba – Sochařství II. UMPRUM Praha 
2. 8.–9.9. CELEK – Equilibrium
6. 9. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Balkonové rostliny
9. 9. Sázení žlutokapu šedého
9. 9. Hudební procházky – koncert 
13. 9. Seznamte se s botanickou zahradou: Trvalky
15. 9.–16. 9. Vinobraní
16. 9. Hudební procházky – koncert 
21. 9.–30. 9. Výstava chryzantém
23. 9. Trojský den
  
ŘÍJEN
5. 10.–31. 10 Dýně – aranžmá z dýní
13. 10.–14.10 Workshop: Podzimní aranžování
4. 10.–7. 10. Medové dny
6. 10. Zelený den
13. 10.–4. 11. Zajímavé dřeviny kolem nás 
 – Fotografi cká výstava
18. 10. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Jehličnany
27. 10. Pracovní dílny pro děti 
 – výroba dýňových zvířátek
31. 10. Halloween
  
LISTOPAD
do 4. 11.  Zajímavé dřeviny kolem nás 
 – Fotografi cká výstava
6. 11.–25. 11. Výstava sukulentů  
17. 11.–2. 12. Perníkové dny
8. 11. Seznamte se s botanickou zahradou: 
 Stálezelené rostliny 
11.11. Svatomartinské víno
  
PROSINEC
do 2. 12. Perníkové dny
13. 12.  Voňavé Vánoce

Realizace jednotlivých částí projektu Zahrada v roce 2007:
•  Díky fi nančnímu daru se pokračovalo v realizaci projektové dokumentace nového 

informačního a orientačního systému pro zrakově postižené návštěvníky  BZ. Autor 
výtvarného řešení jednotlivých zastavení Lukáš Gavlovský začal připravovat dřevěné 
stojany, které by se měly instalovat v roce 2008.

•  11. ročník hmatové výstavy V zemi čaroděje Konzuma aneb Příroda volá SOS se 
uskutečnil ve výstavním sále Botanické zahrady od 21. do 29. dubna ve spolupráci se 
zoologickou zahradou. Téma bylo ekologické, zaměřené na správné třídění odpadů. 
Jako obvykle měli návštěvníci k dispozici popisky v černotisku i bradlu, zvukového 
průvodce i odbornou průvodcovskou službu.

• Během roku byla 2x zapůjčena sbírka přírodnin.
•  Odborná průvodcovská služba byla i v roce 2007 využívána především v čase konání 

hmatové výstavy. Prohlídky byly zaměřeny na atraktivní rostliny daného ročního období.
• Prožitkové semináře a dílny se v roce 2007 nekonaly.

Lenka Prokopová, koordinátorka Zahrady

HANDICAPPED VISITORS –GARDEN PROJECT
The “Garden” Project exists in the Botanical Garden of the Municipality City of Prague exists from 
1996. The project consists of fi ve parts. Thanks to a fi nancial donation in 2007realisation of the project 
documentation continued for the new information and orientation system for visually handicapped visitors 
to the Botanical Gardens. The 11th year of the Tactile Exhibition took place, this time with the title of 
“In the land of the Magician called Consumption, or Nature is Calling SOS”. During the year we loaned 
our collection of natural items twice. In 2007 the professional guide service was used chiefl y during the 
Tactile Exhibition.

AKCE MIMO BZ
V roce 2007 BZ pořádala nebo se spolupodílela na organizaci 17 akcí 
konaných mimo areál BZ:
Tajemné postavy adventu, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK Praha
Výstava kosatců, Národní zemědělské muzeum v Praze
Madagaskar, Národní muzeum v Praze
Cervia – Itálie prezentace hl. m. Prahy
Exotické rostliny v aranžerské praxi, Lednice
Flora Olomouc
Výstava sukulentů a skalniček, Praha
Zahrada Čech, Litoměřice
For Garden, Praha
Výstavy vín (5)
Jarní skalničkářská výstava, Praha
Konference botanických zahrad, Praha
Botanické družení, Děčín

OTHER ACTIVITIES
Events outside the Botanical Gardens
In 2007 the Botanical Gardens held or participated in the organisation 
of 17 events held outside the Botanical Gardens complex.
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AKCE A VÝSTAVY PODLE NÁVŠTĚVNOSTI A MĚSÍCE
Events and exhibitions according to visiting rate and month The Zimbabwe Statue 
exhibition had the most visitors  during the months of June to August (48 377).

Palmové dny leden 4 141   16. 1.–4. 2.
od Barbory k Masopustu leden 1 206    1. 1.–14. 1.
Kabelky a tašky leden 639  16. 1.–4. 2.
Výstava orchidejí únor 25 486  10. 2.–25. 2.
Dříví pouští březen 439  10. 3.–25. 3.
Velikonoce duben 9 103    7. 4.–9. 4.
Motýli duben 43 764    7. 4.–30. 4.
Hmatová výstava duben 2 585  21. 4.–29. 4.
Bonsaje květen 14 325  12. 5.–20. 5.
Trvalky květen 2 897  24. 5.–27. 5.
Dětský víkend červen 2 020  16. 6.–17. 6.
Motýli ČR červen 10 381    1. 6.–30. 6.
Týden Madagaskaru červen 2 744  18. 6.–24. 6
Sochy červen 3 840  21. 6.–30. 6.
Lilie, denivky, kaly červenec 12 119    1. 7.–22. 7.
Sochy červenec 16 703    1. 7.–31. 7.
Výstava Achimenes srpen 9 309    4. 8.–19. 8.
Trojské posvícení srpen 2 750       12. 8.
Sochy srpen 17 245    1. 8.–31. 8.
Sochy září 10 589    1. 9.–16. 9.
Výstava masožravek září 5 537    4. 9.–16. 9.
Vinobraní září 7 343   15. 9.–16. 9.
Chryzantémy září 5 673   21. 9.–30. 9.
Sochy celkem  48 377   21. 6.–16. 9.
Medové dny říjen 2 129   4. 10.–7. 10.
Halloween říjen 1 389       31. 10.
O perníku a koření listopad 3 008 17. 11.–2. 12.
Výstava sukulentů listopad 3 439 6. 11.–25. 11.
Mikuláš prosinec 186 5. 12.
Vánoční voňavá výstava prosinec 4 947 13. 12.–28. 12.
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  Fata Morgana Ven. expozice Celkem
Leden 4 270 675 4 945
Únor 25 299 2 410 27 709
Březen 4 957 2 880 7 837
Duben 46 453 38 363 84 816
Květen 17 512 29 278 46 790
Červen 10 381 10 915 21 296
Červenec 11 663 15 206 26 869
Srpen 9 309 17 245 26 554
Září 10 345 17 464 27 809
Říjen 5 209 11 143 16352
Listopad 4 520 4 972 9492
Prosinec 4 208 5 183 9 391
celkem 154 126 155 734 309 860

Návštěvnost Botanické zahrady od 1.1. 2007
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NÁVŠTĚVNOST PODLE EXPOZIC A MĚSÍCE

Visiting rate – development by month. The Mirage /Fata Morgana/ Greenhouse 
had the largest number of visitors in April (46.453) and the exterior exposition in April to(38.363).
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N
ávštěvnost / Visiting rate

BZ 27.11.2007: 
Voňavé Vánoce

NÁVŠTĚVNOST - VÝVOJ PODLE MĚSÍCŮ ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Development by calendar month for the last 5 years
The month with the highest visitor rate in the period 2003 to 2007was April 2007 with 84.816 visitors!!!

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
   7348 18664 5112 3822 4616 4829 2784   

1337 1052 1116 16276 23625 57726 48938 46716 36954 23236 13458 13619
14657 6813 16657 74622 48239 24333 22009 28005 31076 23552 8423 2314

5193 4980 18701 67721 47243 26470 22041 39667 45838 19 657 8 019 6 194
4945 27 709 7 837 84 816 46 790 21 296 26 869 26 554 27 809 16 352 9 492 9 391

VÝVOJ ZA POSLEDNÍCH 13 LET
Development in the last 13 years

PRŮMĚRNÁ TÝDENNÍ NÁVŠTĚVNOST BZ
Celkem 5.958 návštěvníků:
– na venkovních expozičních plochách 2.994 návštěvníků
– ve skleníku Fata Morgana 2.964 návštěvníků

NEJVYŠŠÍ NÁVŠTĚVNOST:
Týdenní 17. týden (17. - 23. 4.):
24.513 návštěvníků (venku 10.524, Fata Morgana 13.989) – Výstava exotických motýlů
Denní 21. 4. (sobota)
6.508 návštěvníků (venku 2.744, Fata Morgana 3.764) – Výstava exotických motýlů

AVERAGE WEEKLY VISITING RATE TO THE BOTANICAL GARDENS
total 5 958 visitors:
2 994 visitors to the exterior exhibition areas
2 964 visitors to the Fata Morgana greenhouse

HIGHEST VISITING RATE:
Weekly 17th week (17th – 23rd April):
24 513 visitors (exterior 10 524, Fata Morgana 13 989) – Exhibition of Exotic Butterfl ies
Daily 21st April (Saturday)
6 508 visitors (exterior 2 744, Fata Morgana 3 764) – Exhibition of Exotic Butterfl ies

2003
2004
2005
2006
2007

1994 1995 1996 1997 1998

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

venkovní expo. Fata MorganaNávštěvnost BZ v letech1994–2007
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Madagaskar – autorka Lucie Martišková, 
mapa vydaná u příležitosti konání výstavy 
v Národním muzeu, na které se BZ významně podílela

MÉDIA

Zhruba od roku 2003 nacházela stále platnější pozici marketingová činnost, 
za účelem vytvoření uceleného obrazu byla zřízena funkce tiskové mluvčí,
rozeběhly se první webové stránky BZ. Ty aktuální byly do plného provozu 
spuštěny v únoru 2005. Grafi ckou podobu vytvořila M.M. agentura. Dynamické 
zobrazování obsahů stránek zajišťuje redakční systém Buxus slovenské 
fi rmy UI42. Během ročního provozu bylo v systému vytvořeno více než 1.000 
jednotlivých stránek, určených pro laickou i odbornou veřejnost. Oproti roku 
2006, kdy webové stránky navštívilo 100.000 uživatelů, byl v roce 2007 
zaznamenán nárůst zhruba o 15.000 návštěvníků, uživatelů internetu.

V roce 2007 bylo o aktuálním dění v BZ pravidelně (min. 1 x týdně) informováno 
zhruba 120 zástupců novin, časopisů, rozhlasových a televizních stanic. Bylo 
vydáno celkem 71 ofi ciálních tiskových zpráv. Kromě reklamních ploch byla BZ 
formou reportáží a rozhovorů prezentována v řadě televizních pořadů (Loskuták, 
Receptář prima nápadů, Jak na to, Sama doma, Barvy života) a na stránkách 
deníků i časopisů. Přehled publikování oborných kurátorů je uveden  v části 
Odborná činnost.

V roce 2007 byly k propagaci využity též osvědčené reklamní plochy a spoty:
Citylightové vitríny – celkem 540 (v r. 2006 – 995) - nejvíce během výstavy  
Sochy Zimbabwe – 160, letáky v tramvajích – celkem 3.300 (v r. 2006 – 1.800), 
navíc rámečky v autobusech – celkem 200 ploch ve 100 vozech a rámečky 
v metru – celkem 250 ploch,  spoty v metru Metrovision jsme využili pouze od 
ledna do května – celkem 32.640 – nejvíce během Výstavy exotických motýlů 
– 11.040.  Spoty v rádiích – celkem 721 (v r. 2006 - 457) - rozděleny do 2 rádií: 
Country 190, Hey  531 (v r. 2006 – 270), nejvíce opět během výstavy Sochy 
Zimbabwe – 192). Akce v BZ byly prezentovány jednak každý měsíc formou 
řádkové inzerce (Česká kultura, Přehled kulturních pořadů v Praze, Co - kdy  
v Praze, Pragueout.cz, ČT – Panorama), inzertních sloupků (Listy hl. města 
Prahy, Trojský kurýr, Magazín TIM) a podle rozsahu akcí i formou tzv. plošné 
inzerce (velikost A4): celkem za zhruba 200.000 Kč.

MEDIA
In 2007, proven promotional space and spots were also used:
Citylight display cases – a total of 540, leafl ets in the trams – 
a total of 3300, leafl ets in the bus 200 and in the underground – a total of 250.
Metrovision spots in the underground system network – a total of 32.640,
and radio spots – a total of 721.
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PROPAGACE

Velké změny v prezentaci BZ na veřejnosti se datují od roku 2003. 
Do té doby chyběl koncepční přístup k propagaci Zahrady 
a návštěvníkům byl nabízen jen velmi omezený sortiment propagačních 
tiskovin a předmětů. Trend výtvarně řešených tiskovin a předmětů 
převzala v roce 2003 Lucie Preiningerová, která se autorsky podepsala 
pod další propagační materiály (letáky k jednotlivým akcím v BZ, 
upomínkové předměty – deštníky, hrnečky, trička, omalovánky apod.).
V roce 2007 se přistoupilo k rozšíření sortimentu pohlednic, 
vč. puzzlových. Nabídku doplnily: balicí papír, papírové tašky a sáčky. 
U příležitosti konání významných akcí byla vyrobena edice unikátních 
trik z autorské dílny výtvarnice Lucie Martiškové (dříve Preiningerové): 
Madagaskar, Trojské posvícení, Vinobraní v BZ + zaměstnanecká trika. 
Stejně jako v roce 2006 vznikly hned dva kalendáře: 1. velkoformátový 
s fotografi emi Trikového studia a 2. kalendář Exotičtí motýli, na 
kterém se autorsky podepsala RNDr. Eva Smržová. Nově magnety: 
Madagaskar, exotičtí motýli, masožravky. Premiéru v roce 2007 měl 
automat na pamětní mince. V prodeji se objevily dvě barevné variace 
deštníků, opět s nezaměnitelnou kresbou Lucie Martiškové.

PROMOTIONAL ITEMS, PRINTED PAPERS
While a concept approach to the promotion of the garden was lacking in 
the preceding period and the visitors were offered only a limited assort-
ment of promotional print and token gifts, we are making an effort after 
2002 to create an original concept of all our publications,promotional 
print and souvenirs. Lucie Martisková gives them a typical appearance.

„Vinná“ 
propagace Propagace

 / Prom
otion

Květinový 
domeček
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BZ evidovala od 1.1. do 31.12. 2007 celkem 83 zaměstnanců. 
Během roku 2007 nastoupilo 16 nových zaměstnanců a bylo ukončeno 
7 pracovních poměrů. Stav k 1.1. 2008 je 82 zaměstnanců a 7 žen 
na rodičovské dovolené.

KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ: 
Počet zaměstnanců
• se základním vzděláním 4
• vyučených 18
• s úplným středním všeobecným 1
• s úplným středním odborným 34
• s vyšším odborným  2
• s vysokoškolským 24
• s vědeckou kvalifi kací 4
• neuvedených 1

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V roce 2007 oslavili naši zaměstnanci významná životní jubilea.
Miroslav Klimt (60), Jana Šafářová (50), Josef Novotný (50), Jiří Rill (50), 
Petr Vilím (60), Ludmila Poláková (50) a Milan Nárovec (55).

ŘEDITELÉ
V čele BZ stáli v její více než třicetileté historii tito pánové:
RNDr. Oldřich Vacek, CSc. 2004 – dosud
RNDr. Milan Pres 2002 – 2003
Mgr. Jiří R. Haager 1994 – 2001
Ing. Evžen Pechman 1990 – 1993
Ing. Josef Vyskočil 1974 – 1990
Ing. Jan Jágr 1969 – 1973

EMPLOYEES 
• The BG had a total of 83 employees in the period from 1.1. to 31.12.2007.
In 2007, the BG hired 16 new employees and 7 people lost their jobs. 

41% of the BG employees have completed their vocational secondary school
education, 31 % are university graduates and 17% are skilled. 
The following have headed the BG in its history that spans more than thirty years:

RNDr. Oldřich Vacek, CSc. 2004 – to date
RNDr. Milan Pres 2002 – 2003
Mgr. Jiří R. Haager 1994 – 2001
Ing. Evžen Pechman 1990 – 1993
Ing. Josef Vyskočil 1974 – 1990
Ing. Jan Jágr 1969 – 1973

Nad skleničkou vína...

BZ 9.2. - Vernisáž Výstavy orchidejí
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Vinobraní v BZ

Pracovníci podle
platového zařazení: 

platová třída celkem pracovníci
 2 3
 3 3
 4 1
 5 8
 6 10
 7 14
 8 13
 9 4
 10 7
 11 10
 12 6
 13 3
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Své „ano“ si na jednom z nejromantičtějších míst v Praze řeklo v roce 2007 celkem 65 párů. Snoubenci 
si pro slavnostní obřad vybírali z těchto částí zahrady: Kaple sv.Kláry, vyhlídka u panorámy pod kaplí 
sv. Kláry, centrální travnatá plocha u sekvojovce (areál Jih - úvodní expozice), bambusová louka 
(areál Jih - úvodní expozice), čajová chýše v Japonské zahradě a terasa u vodopádu ve skleníku 
Fata Morgana. Zisk ze svatebních obřadů činil v roce 2007: 450.740 Kč. 
BZ nabízela i v roce 2007 celou řadu míst pro konání fi remních i soukromých slavností, neformálních 
setkání a oslav. Komerční nabídka zahrady skýtá možnosti pro fi lmování a fotografování. 
Celkový přínos z těchto aktivit činil v roce 2007 celkem 355.620 Kč.

SPACE RENTALS WEDDINGS
The BG in 2007 offered many places for wedding ceremonies, corporate and private jubilees,informal meetings and 
celebrations. The garden’s commercial offer also included fi lming and photographing possibilities. The total revenue 
from these activities in 2007 was 806.360 CZK.

Svatba
v Japonské zahradě

Svatba na terase
pod kaplí sv. Kláry

Pronájm
y, svatby

 / Space rentals, w
eddings

Slavnostní tabule 
na terase u viničního domku

Ze sbírky BZ: 
Passifl ora foetida
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a ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK  2007
Hlavní činnost      tis.Kč

 Sch.rozp. Upr.rozp. Skut. % plnění Skut. Index 
 2007 2007 2007 K UR 2006 2007/06 

TRŽBY celkem 10 801 12 151 12 151 100,0% 11 680 104,0%
       
NÁKLADY celkem 72 913 75 746 72 855 96,2% 66 226 110,0%
z toho: vybr.položky      
      
Spotřebované nákupy 11 068 13 938 13 943 100,0% 11 325 123,1%
z toho:  spotřební materiál 5 198 6 627 6 631 100,1% 5 492 120,7%

drobný hm.majetek 1 100 2 521 2 521 100,0% 1 099 229,4%
spotřeba energie 4 770 4 790 4 791 100,0% 4 644 103,2%

      
Služby 20 518 21 211 18 469 87,1% 20 050 92,1%
z toho:  výkony spojů 900 953 953 100,0% 877 108,7%

nájemné a služby 20 20 18 90,0% 17 105,9%
úklid  1 350,0 1 148 85,0%
leasing      
opravy a udržování 4 578 5 461 2 702 49,5% 5 224 51,7%
cestovné 950 1 152 1 153 100,1% 1 093 0,0%
náklady na reprez. 110 133 133 100,0% 105 126,7%

      
Osobní náklady 26 629 28 608 28 422 99,3% 24 469 116,2%
z toho:  OON 2 000 2 100 2 813 134,0% 1 982 141,9%

mzdové náklady 17 166 17 562 17 543 99,9% 15 579 112,6%
zákonné soc.pojišt. 6 500 6 857 6 859 100,0% 6 026 113,8%
zák.soc.nákl.-FKSP 343 351 351 100,0% 312 112,5%

      
Daně a poplatky      
      
Ostatní náklady 990 961 960 99,9% 1 039 92,4%
z toho:  úroky       

manka a škody 0 5 5  16 
jiné ost.náklady 990 930 929 99,9% 1 019 91,2%

      
Odpisy 13 708 11 027 11 060 100,3% 9 433 117,2%
z toho:  z budov a staveb 11 276 11 276 7 615 67,5% 7 001 108,8%

zařízení  2 432 2 432 3 445 141,7% 2 432 141,7%
      
Neinv.příspěvek  62 112 63 594 60 703 95,5% 54 546 111,3%
 +zisk, -ztráta      
      
Počet pracovníků 81 81 73 90,1% 68 107,4%
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Vybrané ekonom
ické údaje

 / Selected econom
ic data

Ukazatele pro rok 2007 
Neinvestiční příspěvek 62 643 000,00 Kč
Limit prostředků na platy 17 562 000,00 Kč
plánovaný počet zaměstnanců 81
skutečný přepočtený počet zaměstnanců 72,89
skutečně vyplacené platy 17 543 262,00 Kč
výše vyplacených odměn 1 528 750,00 Kč
příspěvek na investice 25 000 000,00 Kč
výše odpisů 11 060 350,80 Kč
stav investičního fondu k 31.12.2007 23 899 967,02 Kč
stav fondu k 31.12.2007 919 597,88 Kč
stav FKSP k 31.12.2007 193 975,59 Kč
stav rezervního fondu k 31.12.2007 1 398 328,76 Kč
účelové státní dotace MŠMT 222 000,00 Kč
účelové státní dotace SZIF 15 429,64 Kč
prostředky na projekty JPD 645 002,41 Kč
čerpané investice z příspěvku 21 532 679,00 Kč
čerpané investice z Frimu 4 203 452,71 Kč

ROZBOR HOSPODÁŘENÍ  ZA ROK 2007 
Doplňková činnost       tis.Kč

 Schv.rozp. Skutečnost %plnění Skutečnost index
 2007 2007  2006 2007/2006 
 
TRŽBY celkem 3 450 6 699 194,2% 3 957 169,3%
     
NÁKLADY celkem 3 450 7 048 204,3% 3 450 204,3%
z toho: vybr.položky     
      
Spotřebované nákupy 1 451 2 471 170,3% 1 450 170,4%
z toho:  spotřební materiál 1 392 857 61,6% 1 390 61,7%

drobný hm.majetek     
spotřeba energie 217 95 43,8% 217 43,8%

     
Služby 217 1 139 524,9% 217 524,9%
z toho:  výkony spojů     

nájemné a služby     
úklid     
leasing     
opravy a udržování 2 44 2200,0% 2 2200,0%
cestovné      
náklady na reprezent.     

     
Osobní náklady 1 543 2 771 179,6% 1 545 179,4%
z toho:  OON 600 1 161 193,5%   

mzdové náklady 552 895 162,1% 598 149,7%
zákonné soc.pojišt. 381 696 182,7% 554 125,6%
zák.soc.nákl.-FKSP 10 18 180,0% 11 163,6%
ost.soc.nákl.     

     
Daně a poplatky     
     
Ostatní náklady 72 152 211,1% 71 214,1%
z toho:  úroky     

manka a škody 6 55 916,7%  
jiné ost.náklady 65 97 149,2%  

     
Odpisy 95 516 543,2% 95 543,2%
z toho:  z budov a staveb 95 516 543,2% 95 543,2%

zařízení      
     
Hospodářský výsledek        
 +zisk, -ztráta  578 -349  578 
daň 72 0  72 
zisk po zdanění 506 -349  506 

Počet pracovníků 2,0 4,0 200,0% 2,0 200,0%
     

ROZBOR HOSPODÁŘENÍ  ZA ROK 2007 
Doplňková činnost 

 Schv.rozp. Skutečnost %plnění Skutečnost index
 2007 2007  2006 2007/2006 

TRŽBY celkem 3 450 6 699 194,2% 3 957 169,3%
     
NÁKLADY celkem
z toho: vybr.položky     
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ROK 2007:  BILANCE

PŘÍPRAVA STAVEB, PRŮZKUMY 
1.  V rámci vytipování zdrojů vody pro závlahový systém BZP byl proveden 

hydrogeologický průzkum. BZ nechala taktéž zpracovat hydrogeologický 
a radonový průzkum pro výstavbu Návštěvnického centra AJ.

2.  Zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení Návštěvnického centra AJ.
3.  Zpracován projekt Cesty s opěrnými zárubními zídkami v západní části vinice.
4. Předložena upravená dokumentace projektu oprav viničního domku.
5.  Zpracována PD osvětlovací soustavy ve skleníku Fata Morgana  - polopoušť 

a chlazená část.
6. Zpracován projekt  odbavovacího systému BZP.
7.  Na základě VoS zahájeny projektové práce ke stavebnímu povolení stavební 

akce „Expozice výroby vína“.

REALIZACE STAVEB
1.Realizaci několika cest v botanické zahradě: 
 • parková cesta na vinici z drobné žulové kostky
 • žulová parková cesta „Havránka“
 • čedičová cesta v Japonské zahradě
 • vápencová cesta na Středomoří a ve Vřesovišti.
2.   V rámci zásadnějších oprav rekonstrukce východní opěrné zdi 

ve Vinici sv. Kláry.
3. Provedeno oplocení dolního a horního úseku úvozové cesty.
4.  V BZ umístěny 2 pokladní domky, vč. provedení instalací a jejich vybavení.
5. Dokončena stavba „Areál Západ – I.etapa“.
6.  Zahájena realizace osvětlovací soustavy ve skleníku Fata Morgana. 

(Předpoklad dokončení – únor 2008).

ROK 2008: plán

1.  Provedení engineeringu a následná realizace stavby – Cesta s opěrnými 
zárubními zídkami v západní části vinice.

2.  Po získání stavebního povolení budou zrealizovány stavební úpravy viničního   
domku.

3.  Zpracování projektové dokumentace stavby Expozice výroby vína 
a její projednání v rámci územního rozhodnutí a posléze projednání 
k stavebnímu povolení. 

4.  Na základě VoS zpracování  projektové dokumentace sklípku+WC+kanalizace 
ve Vinici sv. Kláry a proveden engineering stavby.

5.  Zpracován projekt ke stavebnímu povolení úvozové cesty, 
vč. engineeringu stavby. 

6.  Průběžné zpracování projektové dokumentace dalších připravovaných staveb BZP.
7. Realizace oplocení ∑~500m BZ v její severní části.
8.  Realizace rekonstrukce terasy a zábradlí ve skleníku Fata Morgana.
9. Zpracování projektové dokumentace přestavby obj. čp. 144 a 148.
10.  V případě dořešení vlastnických práv k  některým  pozemkům, které brání  rozvoji 

BZ, budou operativně řešeny i tyto přerušené přípravy staveb. /Návštěvnické 
centrum AJ, Dřevěný altán, Inženýrské sítě, Areál západ II.etapa atp./

Ivana Tomková, stavební referent

REVIEW OF BUILDING ACTIVITIES 
During 2007 building work was realised in several locations: the paths in the gardens, reconstruc-
tion of the east supporting wall in St. Klara’s Vineyard, fencing of the track, situation of two cash 
tills, completion of the “East Complex – 1st phase“ construction work and realisation of the lighting 
system for the Fata Morgana greenhouse was commenced.
Apart from all this a range of construction preparatory work and surveys took place for work, 
which will be realised in the coming years (for example a water supply, repairs to the  Vineyard 
House, the new wine manufacture exhibition, visitor’s centre).
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Hakuna Matata:
Africké dny v Troji
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Areál Západ v roce 2006

Areál Západ v roce 2007
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VIZE ROK 2008

Příprava projektové dokumentace pro realizaci nových expozic:
• osazovací plán pro areál Západ
• studie, umělecká vizualizace kaktusové pláně zvoucí Mexiko
•  studie, architektonické rozpracování ploch geografi ckých celků areálu Sever.

NOVÉ ÚPRAVY EXPOZIC:
• nová cestní síť: dřevěný povalový chodník expozicí Mexika
•  kvalitativní změna povrchu vjezdových částí parkoviště v areálu Sever
•  výsadby rostlinného materiálu v areálu Západ, včetně vstupních prostor skleníku 

Fata Morgana
• výsadba teplomilného sadu v expozici Vinice sv. Kláry
• obohacení expozic o fosilie zkamenělých dřev.

Rok 2008 by se měl stát dalším mezníkem v rozvoji trojské botanické zahrady. 
Je jasné, že všechny nápady a plány, které  během jeho realizace vzniknou, 
uzrávají  v čase. Nezřídka s sebou nesou další potřebu a touhu měnit stávající, 
možná vůbec ne špatnou část celku...
Cílem všech zásahů a progresivních změn je navodit návštěvníkům atmosféru, 
ve které nevnímají jen jednotlivé sbírky rostlin, ale aktivně zapojují i pocit 
náležitosti k jejich konkrétnímu místu výskytu.

Eduard Chvosta, vedoucí zahradník

Visions for 2008
2008 should become another milestone in the development of the Troja Botanical Gardens. 
The objective of all the progressive changes should be to enable visitors to experience 
the atmosphere in which the plants occur naturally.

Sv. Klára

31.10.: 
Halloween

Pracovní dílny:
dýně
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Trocha historie nikoho nezabije
A little history doesn’t hurt 

Ze sbírky BZ:
Alocasia – detail listu

Logo botanické zahrady navrhla v roce 1968 manželka tehdejšího ředitele Ing. 
Jaromíra Jagera, paní Antonie Jagerová (1911 – 1979). Jako předloha byl použit 
koniklec luční český (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalicky), který 
v Troji roste na suchých stepních stanovištích, převážně v přírodní rezervaci Podhoří. 
Paní Jagerová ve své grafi ce velice dobře vystihla dvakrát lichozpěřené listy 
vyrůstající z přízemní růžice a nící květ koniklece. Tyto přednosti grafi ky byly zároveň 
negativy loga – díky precizním liniím působilo jako razítko. Navíc mu chyběla jakákoli 
textová část. 

Logo navržené paní Jagerovou používala botanická zahrada až do roku 1972, 
do odvolání ředitele Jagera z funkce. V roce 1972 byla vypsána soutěž na nové 
logo, z níž vyšel vítězně pan Ivan Lutterer z Podhoří se svým zelenožlutým logem 
s dominantním motivem kosatce. 

Na přelomu 80. a 90. let minulého století se Zahrada opět vrátila k používání původního 
loga. V roce 2003 vyhlásil tehdejší ředitel Milan Press výběrové řízení na nové logo 
botanické zahrady, bohužel neúspěšné. Nebyl totiž vybrán žádný z více než 50 
předložených návrhů. Změnou bylo obkroužení stávajícího loga masivním textem 
Prague Botanical Garden. Tím, bohužel, vynikly všechny jeho negativní vlastnosti 
– nepřehledné slabé grafi cké linie si konkurovaly s masivním písmem a vzájemný 
antagonismus obou prvků působil velice nepřehledně. Základní funkce logotypu 
– přehlednost a snadná zapamatovatelnost - zde zcela chyběly. 

Na jaře 2004 předložila agentura KLAN několik návrhů nového loga. Zde v Zahradě 
jsme nebyli připraveni na tak radikální změnu, takže nakonec došlo pouze k dílčí 
úpravě loga stávajícího. Grafi cký prvek byl maximálně zjednodušen a písmo, 
stále ještě obkružující květinu, bylo nahrazeno čitelnějším fontem MetaCE BOLD. 

Koncem roku 2004, v souvislosti se zavedením nového, v historii zahrady vlastně 
prvního grafi ckého manuálu prošlo logo dalším radikálním faceliftem – upustili jsme 
od razítkovitého uspořádání a text byl umístěn pod grafi cký symbol. Zároveň byly 
v grafi ckém manuálu přesně stanoveny barvy, ve kterých se smí nové logo používat. 

Nejsme nyní v situaci, kdy by si Zahrada zasloužila zcela nové logo?
        Věra Bidlová

A little history doesn’t hurt The fi rst logo of the Botanical Gardens was designed by the wife 
of the fi rst director in 1968. The design was based on the pasquefl ower, which became the 
symbol of the Botanical Gardens and has remained so to this day. From the end of 2004 
a logo has been in use that may soon undergo a signifi cant transformation…

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE – LOGO BOTANICKÉ ZAHRADY
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Na naučné 
stezce

Botanická zahrada hlavního města Prahy / 
The Botanic Gardens of the City of Prague
Nádvorní 134, Praha 7-Troja, 171 00
Telefon (sekretariát) / Telephone (Secretariat): +420 234 148 111
Fax: +420 233 542 629

Dotazová služba / Enquiries: 
737 284 270 (k dispozici 2 dny v týdnu:
pondělí – středa, v čase od 8 do 16 hodin) / 
(available 2 days in the week: 
Monday – Wednesday, from 8:00 to 16:00 Hrs CET)

Objednávání průvodcovské služby / 
Ordering of guide services:
+420 234 148 139, 603 582 191
veronika.trmalova@botanicka.cz

Všeobecné a odborné informace / 
General and specialised information: 
info@botanicka.cz

Kontaktní údaje – Tiráž / C
ontact info

...„jsme s vámi v kontaktu“.... 
BZ 1. 8. 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Botanická zahrada hlavního města Prahy

Úprava textů: Marcela Uhlíková
Překlad: FOX Service, Jindřišská 7, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura: Zuzana Špalková
Grafi cký návrh: Renáta Košíková
Kresby: Lucie Martišková - Preiningerová
Fotografi e: Archív BZ

Vydala Botanická zahrada hlavního města Prahy
Praha, duben 2008

Poděkování:
Děkuji všem svým spolupracovníkům za ochotu a vstřícnost 
při poskytování informací a nádherných fotografi í. MU
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SPONZOŘI, PARTNEŘI

Konstruktiva Branko a.s.
Chemoprag, s.r.o.

Inos Zličín, a.s.
AND, spol. s r.o.
Lesy hl. m. Prahy

Zahradní architektura Tábor s.r.o.
AAA Auto

Pražská plynárenská, a.s.
Bayer Crop Science

IPODEC - čisté město, a.s.
Baneko v.o.s.

Inton spol. s r.o.
Garpen

Netafi m Czech s.r.o.
MTM Komplet s.r.o.

Commatel - Uher, s.r.o.
Gamastav - invest a.s.

PENTAX


