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2009… nebylo to špatné
Už na úvod roku - v novoročním projevu - se prezident Václav Klaus mimo jiné věnoval dopadu 
světové hospodářské krize na Česko. V řeči čísel to dvanáct měsíců později v Botanické zahradě
hl. města Prahy znamenalo „pouhých“ 276 076 návštěvníků (poprvé od roku 2004 jsme se
nedostali přes magickou hranici 300.000).  Ty, kteří se k nám vydali, jsme nalákali na šedesátku 
krátkých i dlouhodobějších akcí. Ovšem na naši obhajobu je nutno dodat, že poprvé byla statistika 
vedena velmi striktně. Například v období nezpoplatněných průchodů venkovní expozicí
(zimní měsíce I-III a XI-XII) jsme si „nedarovali ani jednu spornou duši“. A přesto poprvé
venkovní expozice porazila v návštěvnosti skleník Fata Morgana – o plných 8 procent.

Jak je již „v kraji“ zvykem, nejsilnějšími měsíci se staly duben a květen, které společně způsobily 
příliv zhruba 100.000 milovníků naší „sofistikované“ zeleně... Jednou z událostí, které měly na život 
a práci BZ nejzásadnější vliv, bylo otevření nové EXPOZICE VÝROBY VÍNA 10. září 2009 
ve spodní části Vinice sv. Kláry, v celkové hodnotě zhruba 12 milionů korun. Tato stavba byla 
vlastně logickým vyústěním řešení dvou palčivých oblastí. Jednak kde zpracovávat naše 
hrozny a vyrábět z nich víno, ale v neposlední řadě také jak nejlépe využít svah ve vinici, 
který byl z důvodu hrozící havárie – sesuvu sanován o tři roky dříve. Uvedení nové expozice 
v život se ujali hned dva milovníci vína a jedineční umělci, herci  – paní Iva Janžurová a pan Václav
Postránecký (foto vpravo dole).

I na poli vědecké a osvětové činnosti se naši odborníci mají čím pochlubit. S jejich populárně
vědeckými články i obrazovými, příp. zvukovými příspěvky jsme se setkávali na stránkách 
Zahrádkáře, Zahradnictví, Přírody, Živy, na serveru www.botany.cz, v pořadech všech 
tří hlavních televizí, v rádiu a v neposlední řadě v oponentských posudcích pro 
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Zahradnickou fakultu 
v Lednici na Moravě a v odborných textech pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze-Suchdole.

Podle Mayského kalendáře měl být rok 2009 dobou “rozkvětu” – kdo se očišťoval, začal sklízet. 
A ten, kdo na sobě nezačal pracovat, procházel velkým očistcem. Pokud to vztáhnu na život 
v Zahradě, asi máme očistu - to těžší za sebou. A ani tak to nebylo špatné, co říkáte!?

RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
ředitel BZ



Členství v organizacích
Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji 
je členem těchto prestižních organizací:

Svaz květinářů a floristů České republiky
The Indigenous Bulb Association of South Africa (IBSA)
The Botanical Society of South Africa
Botanic Gardens Conservation International (BGCI)
European Botanic Gardens Consortium
a Unie botanických zahrad České republiky

a aktivním členem dalších organizací: 
Nord America Rock Garden Society (NARGS)
American Fern Society
British Pterigological Society The Hardy Fern Fundation
American Iris Society American Hemerocallis Society
Royal Horticulure Society International Phaleanopsis Alliance
Hardy Plants Society
The Alpine Garden Society 
New Ornamental Society
The Indigenous Bulb Association of South Africa (IBSA),
American Orchid Society 
The Botanical Society of South Africa.

Botanická zahrada je výstavní zahradou Fleuroselectu
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6.-25.1. Palmové dny
6.-25.1. Tašky a kabelky z 

rostlinných materiálů
23.1. III. Květinový ples - Žofín
2.2.-1.3. 
Ptačí budky a jejich obyvatelé
5.2.-26.3. 
Světem slovem i obrazem -

cyklus přednášek
5.2. Ing. Eduard Chvosta, Ing. 

Marcela Uhlíková: Poklusem 
pohoří Cordillera Blanca

12.2. Ing. Milan Schweigstill: 
Kyrgyzstán – země hor

19.2. Ing. Ondřej Fous: Léto 
v anglických zahradách

26.2. Ing. Petr Hanzelka, 
PhD. Květena přímořských Alp

5.3. Petr Horáček: Listnaté
stromy v zahradách a parcích 
České republiky

12.3. RNDr. Pavel Sekerka: 
Stínomilné trvalky České
republiky

19.3. Ing. Eduard Chvosta: Bílé
Karpaty

26.3. RNDr. Vlastík Rybka: 
Mokřady České republiky

14.2.-1.3. Výstava orchidejí
3.3.-1.4. Byli jsme na Kilimandžáru 
6.3.-5.4. Výstava historického 

zahradnického nářadí
21.3. První jarní den = volný vstup 

do celé zahrady
26.3. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Jarní cibuloviny
28.-29.3. Jarní aranžovací workshop

4.4.-3.5.  Výstava exotických 
motýlů

8.-13.4.  Velikonoční výstava
17.-26.4. XIII. Hmatová výstava NA 

VRCHOLKY HOR
23.4. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Koniklece a další...
30.4.  Čarodějnice
5.5.-31.8.  IMAGO FALSA – falešný 

obraz
8.-17.5. Mezinárodní výstava 

bonsají
17.5.  Hudební toulky
21.-24.5. Trvalkové dny
24.5. Hudební toulky
28.5. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Pivoňky a hajní
rostliny

29.-30.5. Dny pravěkých technologií
27.5. Den dětí v BZ
30.-31.5. Autogramiáda knih Václava 

Větvičky
31.5. Hudební toulky
1.-28.6. Výstava fotografií a 

perokreseb dřevin Petra 
Horáčka

7.6. Hudební toulky
11.6.-14.8. Pastva v chráněných 

územích BZ
13.-28.6. Kaktusy Sukulenty
14.6. Hudební toulky
20.-21.6. Dětský kaktusový víkend 
21.6.  Hudební toulky
24.6.-31.10. SCULPTURA NATURA
25.6. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Léčivé rostliny

28.6. Hudební toulky
3.-31.7. Výstava motýlů ČR
4.7.-31.8. Inspirace zahradou
4.7.-30.8. Výstava egyptského skla

4.7. Výstava egyptského skla + 
aranžování

7.7. Výstava řezaných lilií v 
egyptském skle

16.-19.7.Výstava řezaných 
plamenek v egyptském skle

5.7. Hudební toulky
12.7. Hudební toulky
19.7. Hudební toulky
23.7. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Přírodní areál 
botanické zahrady

26.7. Hudební toulky
30.7. TEMPLE OF GLOVING SOUND
1.-30.8. Výstava Achimenes
2.8. Hudební toulky
9.8. Hudební toulky
16.8. Trojské posvícení
16.8. Hudební toulky
23.8. Hudební toulky
27.8. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Letničky a 
balkonové rostliny

30.8. Hudební toulky

4.9.-4.10. Dýně, tykve,...
5.-6.9. Víkend medu a perníku
5.-6.9. Obhajoba pastelky
6.9. Hudební toulky
11.-28.9. Pohádkové krajinky ze 

sukulentních rostlin
12.9.  Vinobraní v Botanické zahradě
13.9. Hudební toulky
18.-27.9. Výstava masožravých 

rostlin
19.9. Trojský den
19.9. Dýňový víkend TOP HOTELU 

Praha
20.9. Hudební toulky
24.9. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Podzimní trvalky a 
okrasné trávy

3.-25.10. Výstava sukulentů
3.10. Pracovní dílny - dýně
5.10.-1.11. Obrazy z Tanzánie
16.-18.10. Podzimní aranžovací

workshop
22.10. Seznamte se s botanickou 

zahradou: Stálezelené dřeviny
31.10. Halloween
7.-29.11. Výstava koření

a bylinek
11.11. Svatomartinské víno
5.12.-3.1. FAnTAstické Vánoce
6.12.-2.1. Procházka zahradami
19.12. Adventní rozjímání
24.12. Štědrý den ZDARMA
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LEDEN
Palmové dny
6. – 25. ledna 2009
Skleník Fata Morgana
Počet návštěvníků: 2.739
Ve skleníku Fata Morgana bylo představeno zhruba 70 druhů palem a 20 
druhů cykasů, řazených podle své zeměpisné příslušnosti. Unikátem byly 
palmy, které se v Evropě takřka nepěstují, třeba předloni objevený 
a teprve v lednu 2008 nově popsaný palmový rod Tahina z Madagaskaru 
(u nás k vidění co by malý semenáč). Ve štole doplňující výstava - Palmy 
jako užitkové rostliny. Nechyběl prodej klíčivých semen vybraných palem 
a cykasů, s návodem k výsevu. O víkendu se mohli návštěvníci projít 
výstavou s průvodcem, zdarma.

Tašky a kabelky z rostlinných materiálů
6. – 25. ledna 2009
Výstavní místnost - Areál JIH
Počet návštěvníků: 1.308
V termínu Palmových dnů se uskutečnila pro dámy atraktivní výstava o 
kabelkách. Tašky a taštičky, kabelky a kabelčičky pletené převážně
z různých druhů palem, z bambusu, banánovníku textilního, konopí, 
orobince, bavlny, rýže, lenovníku, baobabu, dokonce i z vlákem
broméliovitých rostlin a mnoha dalších, posbírané opravdu z celého světa.... 
Část exponátů zapůjčilo Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, 
africkýcha amerických kultur.

III. Květinový ples
23. ledna 2009 od 20 h
Palác Žofín
Počet návštěvníků: 890
Na již třetím Květinovém plesu v prostorách Paláce Žofín nechyběli milovníci květin 
a tance. Programem provedl Tomáš Krejčíř a během večera vystoupili: Petr 
Spálený, Hanka Křížkové, Bohuš Matuš, Jitka Zelenková a další interpreti, k tanci 
a poslechu hrál Septet Plus D. Kaprase.



ÚNOR
Ptačí budky a jejich obyvatelé
2. února – 1. března 2009
Venkovní expozice - Areál JIH
Počet návštěvníků: 520

Na premiérové výstavě byly k vidění budky pro různé druhy ptáků
hnízdících v dutinách a polodutinách: pro sýkory, špačka obecného 
a další drobné pěvce. Nechyběly ukázky polobudek pro rehky domácí, 
konipasy bílé a lejsky šedé. Pozornost si zasloužily „domovy“ pro 
větší druhy ptáků, jako jsou například puštík obecný, poštolka 
obecná a kavka obecná.
Mnohé budky byly vyvěšeny "v reálu" - na návštěvníkům 
přístupných místech venkovní expozice. Pro zájemce byly připraveny 
dva okruhy provázení s průvodcem - odborný výklad poskytl RNDr. 
Jaroslav Škopek, PhD. K dispozici byly též pracovní listy a víkendový 
„budkový“ program (dílny + přednášky).

Orchideje a jiní stromobytci
14. února – 1. března 2009
Skleník Fata Morgana + výstavní místnost - Areál JIH
Počet návštěvníků: 17.500

Tradiční akce letos na téma Orchideje a jiné rostliny rostoucí s nimi 
na stromech v přírodních a  aranžérských kompozicích. Na akci se 
představily botanické i komerční druhy orchidejí. Vedle prodeje 
orchidejí a dalších epifytních rostlin byla smluvními partnery 
zajištěna poradenská služba, ukázky pěstebních opatření a 
přednášky. Akci doplnila výstava fotografií a  víkendová
průvodcovská služba zdarma.



BŘEZEN
Výstava historického zahradnického nářadí
Výstavní místnost a venkovní expozice - Areál JIH
6.  březen – 5. duben 2009
Počet návštěvníků: 2.781
Ne šrot, ale unikátní staré zahradnické nářadí a pomůcky,květináče,
pěstební nádoby, vozíky na přepravu výpěstků a malé stroje, 
které se používaly v zahradnické výrobě. To bylo náplní další
premiérové akce v zahradě. Exponáty zapůjčí Výletní areál Pěnčín, 
Zahradnictví pana Jaroslava Hobíka z Chramostku
a další zahradničtí nadšenci a sběratelé. Nejstarším exponátem se stala 
replika srpu prvních zemědělců s pazourkovými čepelkami.

Jarní aranžovací workshop
Správní budova pod skleníkem Fata Morgana
28. – 29. březen 2009
Počet návštěvníků: 64
Aranžéři amatéři se dvakrát do roka dobrovolně „trápí“
nad originálními pracemi. Ty jim připravují vyučující
a studenti floristiky  Vyšší odborné školy zahradnické
a Střední zahradnické školy v Mělníku, kteří kurz 
také vedou. Poprvé v tomto roce bylo na programu 
aranžování s jarním materiálem a cibulovinami. 
Podruhé, na podzim (17. a 18.10.) to zase vypadalo 
dost vánočně...



DUBEN
Výstava exotických motýlů
Skleník Fata Morgana
4. duben – 3. květen 2009
Počet návštěvníků: 37.197
Každoroční motýlí akce je unikátní jednak svým rozsahem, ale především 
skutečností, že vystavovány jsou živé exponáty, kteří se líhnou během celé výstavy. 
Tropičtí martináči, otakárci a babočky se v přírodě vyskytují především v Africe,
na Kanárských ostrovech, Filipínách, Thajsku, Malajsii, ve Střední a Jižní Americe.
V ojedinělých případech si zaletí i do jižní Evropy.

Velikonoční (prodejní) výstava
Výstavní místnost - Areál JIH
4. – 13. duben 2009
Počet návštěvníků: 1.797
Velikonoční výstava droboučkých, drobných, velkých i větších aranžmá
s tématikou jara a Velikonoc. Všechny exponáty pro trojskou zahradu připravil 
kolektiv aranžérů ze Střední zemědělské školy v Děčíně – Libverdě. A všechny byly prodejné! 

Velikonoční jarmark
Venkovní expozice - Areál JIH
Víkend 11. + 12. duben
Počet návštěvníků: 8.240
Med, svíčky, medovina, drobná keramika, perníčky, čaje, drobné dárkové
předměty a spousta dalších drobnůstek pro potěšení na tradičním Velikonočním jarmarku...

Na vrcholky hor – Hmatová výstava
Výstavní místnost - Areál JIH
17. - 26. duben 2009
Počet návštěvníků: 1.451
Již 13. ročník Hmatové výstavy výstavy seznámil vidomé i nevidomé
návštěvníky s rozmanitostí přírody v různých výškových stupních. 
Každý, kdo ji navštívil, si možná uvědomil, že i v nejvyšších nadmořských 
výškách jsou zajímavé rostliny a živočichové. 
Akcí všechny provedl zvukový průvodce a popisky v brailově písmu.



KVĚTEN
Výstava bonsají
Japonská zahrada – Areál JIH
8. – 17.  květen 2009
Počet návštěvníků: 11.342
Letos již po patnácté mohli návštěvníci obdivovat přírodní umělecká díla, 
která musejí zaujmou každého, kdo má smysl pro krásu. 
Po dobu výstavy známý pěstitel ing. Petr Herynek zajišťoval prodej bonsají, 
bonsajových misek a dalších potřeb pro pěstitele. (Na fotografii nahoře jeden
z vystavených kousků pana Herynka.) 

Trvalkové dny
Venkovní expozice a výstavní místnost - Areál JIH
21. – 24. květen 2009
Počet návštěvníků: 2.519
Botanická zahrada a Český spolek perenářů již 5 let spolupořádají
pro všechny obdivovatele vytrvalých zahradních květin Trvalkové dny 
(foto vlevo dole). Během několika málo dnů zde lidé nakoupí novinky 
ze sortimentu trvalek a získají i cenné informace k nezaplacení…

IMAGO – FALSA
Skleník Fata Morgana
5. květen - 28. červen 2009
Počet návštěvníků: 15.948
Výstava keramických prací SVČ Brno – Lužánky nádherně dokreslila 
atmosféru skleníku Fata Morgana. Děti ve věku od 5 do 18 let 
se při tvoření objektů nechaly inspirovat přírodou – třeba opuštěnými 
schránkami živočichů nebo mimikry tajemných tvorů žijících 
v hlubokých houštinách (foto vpravo dole)...



ČERVEN
Kaktusy a sukulenty ´09
Venkovní expozice - Areál SEVER
13. – 28. červen 2009
Počet návštěvníků: 6.291
Představte si rozkvetlé zimuvzdorné kaktusy v expozici Mexiko, s monotematickými 
fotografiemi Pavla Štichy (foto nahoře), tamtéž největší český živý exponát rozsochaté juky
Yucca Thomsoniana (stáří zhruba 50 let), „botanickou verzi“ Maroldova panoramatu 
– přesněji 15 velkoformátových fotografií oživených rostlinami, nový mobiliář
pro návštěvníky, nové skalkové útvary, světový unikát - model cévního svazku 
kaktusu ve 100 násobném zvětšení z dílny výtvarníka Lukáše Gavlovského – tak 
to byl druhý ročníky kaktusové výstavy. Své exponáty vystavovali nejlepší čeští, 
moravští a slovenští kaktusáři, zajištěn byl prodej kaktusů, poradenská služba 
a workshopy. O víkendu 20.+21.6. se vyřádily i děti, pro které byly připraveny pracovní
listy, divadelní představení a skládání origami.

Pastva v chráněných územích v přírodním areálu botanické zahrady
CHZ Havránka (část Pustá vinice) a Salabka, přírodní rezervace Podhoří
12. červen - 10. červenec 2009
Již podesáté jsme se při toulkách přírodním areálem botanické zahrady 
setkali s pasoucím se stádem ovcí a koz. V hlavní roli pasáka 
ing. Hála jemuž třicetihlavé stádo zajišťovali dva ovčáčtí psi plemene hovawart (na fotografii 
uprostřed jedna z rohatých vůdkyň stáda).

SCULPTURA NATURA
Přírodní areál botanické zahrady
10. červen – 30. září 2009
Před dvěma lety bylo zaseto nové zrno. Jeho původ ani druh  neodpovídá klasickému 
růstu ani způsobu uchycení: sochy = riskantní sadba. Zahrada už podruhé poskytla prostor 
mladým  umělcům z atelieru Socha II Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, 
vedeného Kryštofem Kinterou. 18 mladých umělců využilo přednosti a složitosti  
terénu zahrady. Skulptury byly od podstaty nápadné, některé se „chtěli nechat najít“, 
některým to bylo jedno a jen tak existovaly… Počet návštěvníků – obdivovatelů nebylo 
možné zjistit, protože sochy byly rozmístěny po volně přístupné expozici. 
(Vlevo dole: „Veroniko díky!“)



ČERVENEC
Výstava motýlů ČR
Venkovní expozice - Areál SEVER
3. – 31.  červenec 2009
Počet návštěvníků: 4.198
Motýli České republiky se pro letošek přestěhovali do letního sídla - stanu 
v Areálu SEVER. Návštěvníci (bylo jich mnoho) na živných rostlinách 
hledali nejen dospělé motýly, ale i všechna další vývojový stadia -
vajíčka, housenky a kukly (těch bylo také dost). 
Živou část výstavy doplňovaly info panely a motýlí naučná stezka. 
To se to pak lehce odpovídalo na soutěžní kvíz...

Inspirace zahradou
Venkovní expozice a výstavní místnost - Areál JIH
4. červenec - 31. srpen 2009
Počet návštěvníků: 26.099
Letní venkovní expozice – dokonalá inspirace pro 
vlastní zahradu. Proutěné, dřevěné, keramické
i kamenné nádoby, koryta a necky, kde  našlo 
svůj domov přes 300 druhů a kultivarů rostlin. 
Své keramické koule (fotografie vpravo dole)
dokulil výtvarník Sváťa Vaněček zahradu obklíčil 
zahradní nábytek, stavební materiál, dračí dřevo 
a zruční tvůrci: výrobce keramiky, umělecký 
kovář i košíkář, spolu se zkušenými mistry 
aranžéry... Celá zahrada byla rázem na celé dva 
letní měsíce krásně tvořivá…



SRPEN
Výstava rostlin rodu Achimenes
Skleník Fata Morgana
1. - 31. srpen 2009
Počet návštěvníků: 7.771
Na terase skleníku Fata Morgana se představilo více než 80 taxonů
známých „honzíků“, „křivůtek“ či „bouloní“. A to včetně plnokvětých 
a velkokvětých hybridů. Rodiče dnešních kříženců většinou 
pocházejí z Mexika. Naše babičky by o nich mohly vyprávět hodiny... 
(na fotografii nahoře autorka výstavy Eva Smržová v akci) 

Trojské posvícení
Vinice sv. Klára
16. srpen 2009
Počet návštěvníků: 1.253
Před pěti lety se botanická zahrada rozhodla obnovit 
tradici posvícení v Troji. Na Vinici sv. Kláry se pro letošek 
celodenní program nesl v duchu 30. let minulého století. 
Ze šantánů dorazili do zahrady pražští Pepíci 
s partnerkami, aby dokreslili neopakovatelnou atmosféru 
30. let a získali cenu za nejlepší kostým (foto vlevo dole).
Jako na každém správném posvícení
se i v Troji jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo a tancovalo...



ZÁŘÍ
Výstava masožravých rostlin
Skleník Fata Morgana, zásobní skleník v pěstebním zázemí - Areál ZÁPAD
18. - 27.  září 2009 
Počet návštěvníků: 8.551
Tentokrát se výstava predátorů rostlinné říše uskutečnila pod záštitou 
Velvyslanectví Malajsie v Praze. Proč? Jednak proto, že i do Malajsie 
směrovaly kroky účastníků expedice Za láčkovkami na Sarawak 2009
v únoru letošního roku a taky proto, že Malajsie je místem 
masožravkám zaslíbené...Zájemce o pěstování masožravek potěšil 
prodejem rostlin a poradnou Ing. Kamil Pásek, který dokonce ochotně
přesazoval donesené rostliny do kvalitního čerstvého substrátu (foto 
uprostřed).
K mání byl premiérově Opravník omylů o masožravých rostlinách z pera 
kurátora sbírky masožravých rostlin RNDr. Vlastíka Rybky PhD. 
a pochopitelně nechyběla víkendová průvodcovská služba zdarma. 
Před skleníkem Fata Morgana se prostřednictvím obrazově-textové
reportáže umístěné na dvaceti panelech mohli příchozí seznámit 
s úspěchy i peripetiemi účastníků expedice Za láčkovkami na 
Sarawak 2009. 
Jejího slavnostního odhalení se 17. září ujal  Velvyslanec 
Malajsie v ČR J. E. Zainal Abidin Bakar (foto nahoře).

Víkend medu a perníku
Venkovní expozice - Areál JIH
5.  - 6.  září 2009
Počet návštěvníků: 1.456
Ve spolupráci s Včelařskou farmou Veletov proběhl v zahradě
odborně publicistický víkendový program, kde byl prostor pro zajímavé
přednášky i tradiční nákupy medu, svíček, medoviny, kosmetiky z včelích produktů, 
perníčků, čaje, odborné literatury o včelařství a výrobě a zpracování medu
a spoustu dalších drobnůstek pro potěšení. 



ZÁŘÍ/ II.
Dýně, tykve .....
Venkovní expozice - Areál JIH
4. září – 4. říjen 2009
Počet návštěvníků: 23.768
Popáté se do venkovní expozice „vyvalili“ zástupci rostlin z čeledi Cucurbitaceae, včetně
některých botanických druhů, jejichž semena byla dovezena z expedic trojských botaniků.
Dýně byly skutečně na každém kroku. Uniknout se před nimi nedalo ani do výstavního sálu, 

kde trůnila výstava Za dýněmi celého světa s exponáty z Náprstkova muzea asijských, 
afrických a amerických  kultur.  K vidění zde byly unikátní nádoby na přepravu 
a uskladnění tekutin, hudební nástroje, hračky a ozdobné předměty.

Dýňový víkend TOP HOTELU PRAHA
Venkovní expozice - Areál JIH
19. a 20. září 2009
Počet návštěvníků: 2.154
Radek Vach a Zbyněk Ženíšek ví o fruitcarvingu své – vždyť jsou to Mistři Evropy v uměleckém 
vyřezávání dýní, tykví, mrkví, jablek.... (všeho, do čeho se dá říznout?!) Ti, co chtěli řezání
vyzkoušet, nebo jen obdivovat navíc chutnali pokrmy z dýní, které osobně připravil šéfkuchař
TOP HOTELU PRAHA, pan Josef Svoboda. O zahnání žízně návštěvníků se postarala čajovna
U cesty, a to nejen čaji, ale též nápojem z tykvovité rostliny zvané gohyah (Momordica charantia).

Vinobraní v botanické zahradě
Vinice sv. Kláry
12. – 13. září 2009
Počet návštěvníků: 8.363
Milovníci vín si už dávno před termínem vinobraní chtěli rezervovat místo pro příjemné
posezení se sklenkou dobrého vína na Vinici  sv. Kláry. Zbytečně. Kdo dřív přijde, 
ten dřív pije a dostane se na něj i burčák... 

Trojský den
Zámek Troja
19. – 20. září
Počet návštěvníků: 2.011
Především pro držitele Trojské karty, kteří měli vstup zdarma, byl uspořádán den plný hudby, 
her a podzimních plodů. Během pestrého programu promluvili k davu zástupci MČ Troja, 
ZOO Praha, Botanické zahrady a Galerie hl. m. Prahy – spoluorganizátoři akce. 
Rozlévalo se víno z Vinice sv. Kláry, křtily se želvy, zpíval Ivan Hlas, dlabaly se dýně, 
malovalo se, skákalo v hradu...



ŘÍJEN
Sukulenty
Skleník Fata Morgana
3. – 25. 10. 2009
Počet návštěvníků: 3.611
Jedovaté, užitečné či užitkové sukulenty – to bylo téma letošní výstavy. 
Snad žádná skupina rostlin nepřináší našinci tolik kuriozních zajímavostí
a domorodcům užitek, jako právě sukulenty. Proto rozhodně nešlo 
o „suchou a nezáživnou“ záležitost. Pro velký úspěch v loňském roce 
výstavu doplnily i sukulentní bonsaje, nechyběla víkendová
průvodcovská služba zdarma. 

Obrazy z Tanzanie
Výstavní místnost - Areál JIH
5. 10. – 1. 11.2009

Počet návštěvníků: 6.143
Úžasně šíleně barevné obrazy s převážně přírodními motivy – to je neopakovatelné
umění Tanzanie. Kromě obrázků na návštěvníky čekaly drobné sošky 
a jedinečné artefakty. Většina vystaveného zboží byla na prodej a hlavně
milým zpříjemněním našeho šedivého podzimu. 

Halloween
Venkovní expozice - Areál JIH
31. 10. 2009
Počet návštěvníků: 2.182
Sychravo, temné mraky nevěstící nic dobrého, a přece ti lidé do zahrady přijdou. 
A ještě v takovém množství! Rodiče tradičně dlabali, děti soutěžily 
a stály frontu na pomalování obličeje, společně pak pojídali dýňové speciality 
nebo upřednostnili opečenou klobásu, zpívalo se u ohně a hlavně se příjemně bavilo! 
Halloweenskou noc završil průvod (těch nejotužilejších) setmělou zahradou 
se zapálenými dýněmi. Milé i hrozné příšery - tak zase za rok!



LISTOPAD
Výstava koření a bylinek
Výstavní místnost - Areál JIH + skleník Fata Morgana
7. – 29. listopad 2009
Počet návštěvníků: 7.435
Může být některá výstava opravdu pikantní? Určitě ta o bylinkách a koření.  
Ingredience, které v kuchyni nejčastěji  užívaly naše babičky, 
jsme se v dokonalém prostředí starých dobrých časů potěšili 
ve výstavním sále.  Tropický skleník Fata Morgana ochutil výstavu  
kořením poněkud exotičtějším: živými zázvory a kořením pocházejícím 
z tropů a subtropů celého světa, které „zachytili“ botanici na svých cestách.

Svatomartinské víno
Vinice sv. Klára
11. listopad od 11 h
Počet návštěvníků: 617
Tradice Svatomartinského vína 
vychází z dávného zvyku vinařů
přiťukávat si na svátek svatého 
Martina poprvé novým, mladým, 
jiskrným vínem. Ochutnávání
mladých vín patří k tradičním 
rituálům milovníků vína. 
Tak proč by tomu mělo být 
v Troji jinak?



PROSINEC
FAnTAstické Vánoce aranžuje Michal Klapka
Skleník Fata Morgana
5. prosinec  2009 – 3. leden 2010
Počet návštěvníků: 3.933
V tropickém a  zelení přetékajícím skleníku Fata 
Morgana čekalo vánoční překvapení - květinová
aranžmá mistra floristy, pana Michala Klapky 
(foto nahoře vlevo). Ten se vyřádil nejen ve  všech 
částech skleníku, ale i před ním. 
Že by inspirace k vánoční výzdobě našich domovů?

Štědrý den ve skleníku Fata Morgana
Skleník Fata Morgana
24. prosinec 2009, 9 – 14 h
Počet návštěvníků: 1.052
VSTUP ZDARMA



Celoroční akce 
Seznamte se s botanickou zahradou .......
Venkovní expozice Areál SEVER + JIH + ZÁPAD/  Vždy 4. čtvrtek v měsíci
26.3. Jarní cibuloviny
23.4. Koniklece a další časně na jaře kvetoucí trvalky
28.5. Pivoňky a hajní rostliny
25.6. Léčivé rostliny
23.7. Severoamerické trvalky
27.8. Letničky a balkónové rostliny
24.9. Podzimní trvalky a okrasné trávy
22.10. Stálezelené dřeviny

Světem slovem i obrazem – přednáškový cyklus 2009
Výstavní místnost - Areál JIH/ Počet návštěvníků: 154
Letos se přednášky uskutečnily ve výstavním sále botanické zahrady a v březnu v zasedací místnosti areálu Západ 
(s ohledem na výstavu historického zahradnického nářadí ve výstavní místnosti). V komorním prostředí návštěvníci 
mohli cestovat během přednášek po celém světě. Poprvé byla polovina přednášek zaměřena na Českou přírodu, 
což ocenili zejména odborníci. K příjemné atmosféře během přednášek přispívá podávání horkých nápojů, většinou 
čaje a symbolické vstupné 20,- Kč. Přednášející byli z řad zaměstnanců botanické zahrady a pouze 2 externisté.  
Cyklus osmi přednášek navštívilo 154 návštěvníků (57 únor + 97 březen), což je průměrně 18 na jednu přednášku.
5.2. Ing. Eduard Chvosta, Ing. Marcela Uhlíková: Poklusem pohoří Cordillera Blanca
12.2. Ing. Milan Schweigstill: Kyrgyzstán – země hor
19.2. Ing. Ondřej Fous: Léto v anglických zahradách
26.2. Ing. Petr Hanzelka, PhD.: Květena přímořských Alp
5.3. Petr Horáček: Listnaté stromy v zahradách a parcích České republiky
12.3. RNDr. Pavel Sekerka: Stínomilné trvalky České republiky
19.3. Ing. Eduard Chvosta: Bílé Karpaty
26.3. RNDr. Vlastík Rybka: Mokřady České republiky



Celoroční akce 
Kořeny osobností
Hollywood má Chodník slávy, Botanická zahrada v Troji projekt Kořeny osobností. Hollywood má více než 2.000 
pěticípých hvězd se jmény známých osobností filmu, hudby a televize, Troja zatím necelé dvě desítky 
nových rostlinných přírůstků – od drobných orchidejí po snad jednou vzrostlé a statné jehličnany. 
První položená hvězda Hollywoodu byla 9. února 1960 pro herečku Joanne Woodwardovou, v Troji byl projekt 
Kořeny osobností zahájen v únoru roku 2009 výsadbou dvou vzácných druhů tropických orchidejí.  Zahradnicemi se staly 
Zpěvačka Lucie Bílá (Euanthe sanderiana) a herečka Aňa Geislerová (Angraecum sesquipedale.).
A pomalu, zhruba co 2 měsíce, přibývají další....
Na První jarní den byla primátorem Prahy MUDr. Pavlem Bémem vysazena první dřevina - překrásný 
téměř 2,5 m vysoký blahočet chilský (Araucaria araucana). V lese přibyly 3 exotické borovice, 
kterým do země pomohli Štěpánka Duchková (Pinus densiflora - borovice hustokvětá) 
s partnerem Janem Hruškou, hudebník Petr Janda s manželkou Alicí (Pinus armandii - borovice 
Armandova) a herečka Bára Kodetová se zručným Pavlem Šporclem a jejich nejmladší dcerkou 
(Pinus sabiniana - borovice Sabineova).
Botanickou zahradu poctil svou návštěvou také Karel Gott, aby zasenkoval (zjednodušeně řečeno 
zasadil i s květináčem) vzácný australský jehličnan wolemii vznešenou (Wollemia nobilis).
V září se rodina Kořenů rozrostla o sakuru Prunus serrulata ´Amanogava´ v Japonské zahradě, 
kterou vysadil Václav Havel.
Zhruba o měsíc později přišly na řadu dámy, které stojí v čele nadací věnujících se dětem. 
Vysazovaly se jinany: Zuzana Baudyšová - zakladatelka a ředitelka nadace Naše dítě Ginkgo biloba
´Tubiflora´, Marie Vodičková - předsedkyně Fondu ohrožených dětí Ginkgo biloba ´Umbrella´, 
Vendula Svobodová - prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Ginkgo biloba ´Tit´, 
Martina Šmuková - prezidentka Nadačního fondu dětské onkologie Krtek Ginkgo biloba ´Horizontalis ´, 
Chantall Poulain - zakladatelka Nadace Archa Chantal Ginkgo biloba ´Variegata´
a Eliška Bučková - tvář SOS dětských vesniček, které zajišťují pěstounskou péči  Ginkgo biloba ´Saratoga´. 
„Na odchodnou“ zasadil  v říjnu svůj strom, borovici Bungeovu Pinus bungeana i ředitel ZOO Praha 
Petr Fejk. A v prosinci ještě ručky  Taťány Kuchařové pomohly do země v sukulentní části skleníku pichlavé
a údajně pocit hladu v hlubokých houštinách zahánějící potvůrce - sukulentu rodu Hoodia...



Kořeny osobností ve fotografii



Kořeny osobností ve fotografii



Odborná činnost 
Činnost kurátorů:
Alena Nováková
Přednášky, texty: 2 oponentské posudky na projekty Fondu rozvoje VŠ, 1 lektorský posudek na knihu o zahradním designu, 
Národní a zahraniční prezentace: reprezentace Prahy v květinových výsadbách v Cervia, Itálie, 
Výstavy a jiné akce v BZ: 27.8. Seznamte se s botanickou zahradou: Letničky a balkonové rostliny

Pavel Sekerka
Přednášky, texty: Zahradní šácholany – Zahradnictví 4/2009, Buddleja - Zahradnictví 4/2009, Pro obohacení školkařského sortimentu 
- Zahradnictví 6/2009, Škumpa – dřevina exotického habitu - Zahradnictví 6/2009, Bobkovišeň aneb stálezelená střemcha - Zahradnictví
11/2009, Sasanky. - Zahrádkář 4/2009, Břečťan symbol věčného života - Zahrádkář11/2009, Podzimní sasanky – Zahrádkář 8/2009, 
Nohoplody – netradiční jehličnany z jihu – Zahrádkář, Velkolisté trvalky – Zahrádkář, Řez a přesazování dřevitých pivoněk – Zahrádkář
Pouštní hrdina, Keř milující povodně – Příroda 1-2/2009, Sladký léčitel, Skalní kapradina – Příroda 3/2009, Hmyzí pasti. Podražec křovištní
a podražec drobnoústý. – Příroda 4/2009, Bačkůrky pro víly - Příroda 5/2009, Mákovité rostliny s oranžovým mlékem - Příroda 7-8/2009, 
Toulce ze svatebních kytic - Příroda 7-8/2009, Páchnoucí lapače hmyzu - Příroda 10/2009, Vytrvalí poslové jara - Příroda 12/2009, 
Hlíznaté dříšťálovité - Živa 2/2009, Výročí založení botanické zahrady v Troji. – Živa 6/2009, 
Národní a zahraniční prezentace
Výstavy:
Klub skalničkářů – velká jarní (oceněný exponát)
Klub skalničkářů – podzimní – expozice kapradin (oceněný exponát)
Týdení pobyt prof. Zhang Xian-Chun, kurátora sbírek kapradin CAV v Pekingu. Přeurčení našich rostlin, 
návštěva významných českých a moravských lokalit.
Návštěva Tomasz Kubala, Polsko, botanická zahrada Poznaň – výměna rostlin, stínomilné trvalky a pivoňky.
Výstavy a jiné akce v BZ
Trvalkové dny – provázení
Provázení Fytopatologů a provázení v rámci provázecího cyklu
28.5. Seznamte se s botanickou zahradou: Pivoňky a hajní rostliny
22.10. Seznamte se s botanickou zahradou: Stálezelené dřeviny
Ostatní:
Nova TV: Rady ptáka Loskutáka - Vrby + Japonské javory



Odborná činnost 
Činnost kurátorů:
Petr Hanzelka
Přednášky: 26.2. Květena Přímořských Alp (Botanická zahrada hl.m. Prahy) 5.3. Botanická zahrada Tromso a severní Norsko (Klub 
skalničkářů Olomouc), 6.3. Zahradní proměny rodu Echinacea (veletrh For Garden, Letňany), 8.10. Univerzita třetího věku, Bruntál 
– skalničky a nízké trvalky v zahradní tvorbě, Listopad a prosinec 09 - Výuka ČZU – sortiment a použití trvalek v zahradní tvorbě
Texty: Oponentský posudek FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) Název projektu: Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny,
řešitel: Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., pracoviště: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice 
na Moravě; Oponentský posudek: Bakalářská práce, Jana Holzbecherová, Hodnocení lomikamenů sekce Porphyrion s přihlédnutím 
k českému šlechtění (srpne 2009), ZF MZLU Lednice; Oponentský posudek disertační práce Ing. Pavla Matisky: Využití metod in vitro 
pro získání výchozích šlechtitelských materiálů u plamenky latnaté (Phlox paniculata L.); Acta Pruhoniciana: spolupráce na článku: Uher J., 
Holzbecherová J., Hanzelka P.: České odrůdy lomikamenů: necháme je zaniknout? Acta Pruhoniciana (v tisku); Odrůdy květin v trvalkovém 
školkařství – Zahradnictví 2/2009, Vytrvalé zahradní šalvěje z okruhu S. nemorosa - Zahradnictví III/09, Vytrvalé zahradní šalvěje II. 
- Zahradnictví; Ruské šlechtění a odrůdy druhu Phlox paniculata – Zahradnictví XII/09, Série článků o pěstování a sortimentu 
skalniček – Zahrádkář, Články a trvalkách (zaměřené na jednotlivé rody či skupiny) - Zahrádkář
Národní a zahraniční prezentace
13.–15.2.: International Perennial Plant Konference, Grünberg, Německo; 8.-12.6.: Botanic Gardens and Ornamental Plants Conservation, 
Mezinárodní kongres botanických zahrad EuroGardV , Helsinky, Finsko - přednáška
Jednání evropského konsorcia botanických zahrad:
8.-12.6. Helsinky; 20.-22.11. Ponta Delgada, Furnas, Portugalsko; 17.7.-26.7. Trvalkové školky a zahrady Anglie (hrabství Essex, 
Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire); 10.-15.8.: Petrohrad (pozvání na výstavu kultivarů Phlox paniculata, návštěva pěstitelů a šlechtitelů
ruských floxů a trvalek. Rozšíření sbírky Phlox paniculata v BZ hl.m. Prahy především o odrůdy ruského původu).
Výstavy a jiné akce v BZ
21.-24.5. Trvalkové dny; 16.-19.7. Výstava řezaných plamenek (Phlox paniculata); 23.4. Provázení po časně jarně kvetoucích 
skalničkách a trvalkách; 23.7. Provázení po trvalkových sortimentech kvetoucích v létě; 24.9. Provázení po trvalkových sortimentech
kvetoucích na podzim
Ostatní
Konzultace diplomových prací studentů ČZU: Hodnocení kultivarového sortimentu trvalek druhu Phlox paniculata; Hodnocení kultivarového
sortimentu trvalek rodu Monarda; Hodnocení kultivarového sortimentu trvalek rodu Aster; Hodnocení kultivarového sortimentu trvalek
rodu Helenium
Jmenování do redakční rady časopisu Zahradnictví a Zahrádkář. 



Odborná činnost
Eva Smržová
Přednášky: Městské muzeum Čelákovice a Klub kaktusářů - Madagaskar
Texty:  Konzultace k bakalářské práci Proteaceae - pí Vopičková ČZU
Výstavy a jiné akce v BZ:  4.4.-3.5.Výstava exotických motýlů; 13.-28.6.Kaktusy a sukulenty ´09 - fotografie a texty; 
3.-31.7.Výstava motýlů ČR; 1.-30.8. Výstava Achimenes; 4.9.-4.10. Dýně, tykve,...- texty a fotografie; 3.-25.10. Výstava sukulentů
Národní a zahraniční prezentace
Harvard Herbarium, USA - konzultace k výměně materiálu pro jejich výzkum; Provázení pro pracovníky městského úřadu - odbor 
ochrany zeleně - Peking Čína - botanická zahrada; Provázení pedagogů a studentů katedry zahradní architektury MU Lednice
Provázení studentů Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze; Provázení pro kaktusáře po skleníku Fata Morgana
Ostatní
Český rozhlas - Regina – Výstava exotických motýlů – duben; Česká televize - Barvy života - Výstava exotických motýlů – duben
Česká televize – Barvy života – Sukulenty; Česká televize: Rajské zahrady (cyklus) - Vzhůru dolů; Inter TV (digitální televize) - Zazimování
pokojových rostlin – listopad; Nova TV: Rady ptáka Loskutáka – Sukulenty; Nova TV: Rady ptáka Loskutáka - Rostliny kvetoucí na vánoce
Nova TV: Rady ptáka Loskutáka - Aloe

Vlastik Rybka
Přednášky, Výuka: Biologie vodních rostlin/ Jarní semestr PřF UP Olomouc, Zimní semestr PřF UK Praha; Mokřady České republiky 
– v BZ Troja; Mokřadní druhy čeledí Apiaceae a Ranunculaceae – Lužnice březen 2009, přednáška pro Pracovní skupinu pro výzkum 
vodních makrofyt ČBS
Texty: Zajímavé palmy Sarawaku - Příroda 4/2009, Za současníky dinosaurů - Příroda 6/2009, Všechny naše kosatce - Příroda 6/2009 
(spolu s Romanou Rybkovou); Bohatý svět malých lesů - Příroda 7-8/2009; Utajení krasavci jihovýchodní Asie - Příroda 10/2009 (spolu
s R. Rybkovou); Nenápadná masožravost . Příroda 12/2009 (spolu s R. Rybkovou); Oponentský posudek závěrečné zprávy pro 
GAUK – Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium. Řešitel Tomáš Dostálek; Oponentský posudek 
diplomové práce Kateřiny Seifertové „Zhodnocení mezidruhové hybridizace hadcového endemita Cerastium alsinifolium Tausch
(Caryophyllaceae Cerastium alsinifolium)“; Biotopy České Republiky: Stojaté vody - Nika 12/2009, Palmy na zahradě - Zahrádkář 8/2009;
Posudek článku V. Grulich, A. Vydrová „Řídká blana u Zahájí – významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace“ pro 
Muzeum a Současnost; Plán péče pro NPP Hrdibořické rybníky; Botanický inventarizační průzkum lokality Rojetínský hadec; 
Národní a zahraniční prezentace: Provázení návštěvy pracovníků z BZ Bonn – srpen
Výstavy a jiné akce v BZ: Palmové dny – leden 2009; Výstava masožravých rostlin – září 2009; 
Ostatní: Expedice Sarawak – leden až únor, Vedení Pracovní skupiny pro výzkum vodních makrofyt České botanické společnosti



Odborná činnost
Romana Rybková
Texty: 
Pravda a mýty o palmě poutníků – Příroda 4/2009; Zajímavosti o rodu Begonia – Příroda 5/2009; Všechny naše kosatce – Příroda 
6/2009 (spolu s Vlastíkem Rybkou), Tropické rododendrony - Příroda 9/2009 (spolu s V. Rybkou), Baobaby – Příroda 10/2009 ;
Masožravé bublinatky – Příroda 11/2009 (spolu s V. Rybkou); Myrmekofylní rostliny – Příroda 12/2009 (spolu s V. Rybkou); Národní park 
Dartmoor - Země Světa 4/2009; Zahrady  jižní Anglie - Země Světa 4/2009; Příroda jižní Anglie - Země Světa 4/2009; Oblek z banánů
utkaný  - Vesmír 5/2009; Begonia boliviensis - Zahrádkář 10/2009; Zajímavosti o kávě a kávovníku – Zahrádkář 12/2009; Exotické
užitkové rostliny - Business Media CZ 1/2009; Stálezelené listnáče - Business Media CZ 1/2009; Zahrada s minimální údržbou - Business 
Media CZ 2/2009; Begonie doma i na zahradě - Business Media CZ 2/2009; Zajímavosti o narcisech - Business Media CZ 3/2009; Jarní
cibuloviny - Business Media CZ 3/2009; Letnění pokojových rostlin - Business Media CZ 4/2009; Okrasné jabloně - Business Media CZ 
4/2009; Rododendrony - Business Media CZ 5/2009; Vegetativně množené letničky - Business Media CZ 5/2009; Balkónové rostliny 
- Business Media CZ 6/2009; Trvalky v červenci - Business Media CZ 7/2009; Jiřiny - Business Media CZ 8/2009; Pletení a tkaní z rostlin 
1 + 2 + 3 - Business Media CZ 9+10+11/2009; Zelené terasy- Business Media CZ 9/2009; Chryzantémy - Business Media CZ 9/2009; 
Zajímavosti o vanilce - Business Media CZ 12/2009; 
Národní a zahraniční prezentace: 
Výstavy a jiné akce v BZ:
7. – 29.11.: Výstava bylin a koření
Ostatní: Česká televize: Sama doma – Koření 11/2009; Nova TV: Rady ptáka Loskutáka – Koření 11/2009; Český rozhlas – Radiožurnál: 
Koření 11/2009

Vladimír Huml
Přednášky, Texty,Národní a zahraniční prezentace
Výstavy a jiné akce v BZ:
26.3. Seznamte se s botanickou zahradou: Jarní cibuloviny

Kamila Skálová
Přednášky, texty, národní a zahraniční prezentace
Výstavy a jiné akce v BZ: 
8.-17.5.: Mezinárodní výstava bonsají



Odborná činnost
Vladimíra Bahulová
Přednášky: 
19.5.: Přednáška z vinohradnictví pro studenty 4. ročníku ČZU, ITS předmět Ovocnictví v TS; 18.7. a 6.11.: Přednáška 
z vinohradnictví + degustace pro kurz Sommelier.
Texty: 
Vinohradnická naučná stezka Vinicí sv. Kláry v BZ Troja – informační stojan o výrobě sudů + popis jednotlivých moštových 
a stolních odrůd vysazených v naučné stezce; Hodnocení vín v degustační komisi - Víno Revue 2/2009, 7/2009
Národní a zahraniční prezentace:  
23.1.: Prezentace vín z BZ na  Plese BZ – Žofín; Prezentace vín z Vinice svatá Klára na výstavě vín  
Zlatý Vavřinec 2009 - Ostrožská Nová Ves; Výstava moravských a českých vín v Praze – Botanická zahrada hl. m. Prahy
23.-24.4.: Prezentace vín z BZ na Sympoziu vinařek – Mikulov; 20.6.: MUZEJNÍ NOC S VÍNEM – prezentace vín z BZ a vinice 
sv. Klára - Národní zemědělské muzeum v Praze
Výstavy a jiné akce v BZ: 
1.4.: Zahájení nové sezony v BZ - prezentace vín z Vinice sv. Klára ve vinotéce sv. Klára 
12.- 13.9. Vinobraní v BZ;  11.11. Svatomartinská mladá vína; 9.9. Slavnostní kolaudace Expozice zpracování hroznů a výrobny vína
Celoročně provázení po Vinici sv. Klára a v nové expozici výrobny vína + řízené degustace vín z BZ
Ostatní:  TV Prima: Prezentace nově zkolaudované výrobny vína; Česká televize: Rajské zahrady (cyklus) - Vzhůru dolů
TV Noe: Malé biblické příběhy 

Eduard Chvosta
Přednášky: Peru - Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů; Peru - konference Unie BZ; Poklusem pohoří Cordillera Blanca – v BZ
Troja; Bílé Karpaty – v BZ Troja; Egypt – BZP; Egypt - Bojkovice , klub turistů
Texty: Kaktusy – kniha  nakladatelství Sun, korektura
Národní a zahraniční prezentace: 
Konference Spiny Perspectives - poster, prezentace
Výstavy a jiné akce v BZ:
13.-28.6.: Kaktusy a sukulenty ´09;  14.2.-1.3.: Výstava orchidejí
Ostatní:
Česká televize: Rajské zahrady (cyklus) - Vzhůru dolů 6/2009; Nova TV: Rady ptáka Loskutáka - Orchideje – 2/2009



Přírůstky CITES 2009



Přírůstky CITES 2009



Návštěvnost - vývoj
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Návštěvníci 2009

Návštěvníci Botanické zahrady hl. m. Prahy v roce 2009
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Propagace CITYLIGHT
S tištěnou reklamou
Botanické zahrady se 
návštěvníci a obyvatelé
Prahy setkávali v 
prostředcích MHD a na 
jejich  zastávkách. 
Pochopitelně nechyběla 
„áčka“ v rámci zahrady a 
aktuální letáky, vč. 
Kalendáře akcí.
Tam všude byl patrný 
rukopis „dvorního“ grafika 
– Pavla Floriana, který byl 
i autorem všech 
velkoformátových
citylightů (celkem 12 
námětů téměř
nepřerušeně navazujících 
z jednoho měsíce na 
druhý pokrylo celý rok 
2009 ). V letošním roce k 
citylightům musíme přičíst 
ještě bilboardy (2).
Fotografie pochopitelně
pocházely z domácích 
zdrojů…
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Propagace BILLBOARD



Vnímání reklamy

106151322119102124459396490124354448321CELKEM
2009

10/043/51340271111215331FAnTAstické
Vánoce

25/036/363094791832946672Koření
a bylinky

11/166/1316510588504327Masožravky

14/2/4/1314441779323256Inspirace
zahradou

312/12825221144151218Kaktusy

14///2/13195916512565141Bonsaje

21////911520117231724354815260Motýli

8/////57324121313383916Orchideje

jin
de

o.c. A
rkády

přívoz

kn
ih

ovn
a

V
kládán

í
G

rada

billboardy

P
IS

K
u

ltu
rn

í
přeh

led

in
tern

et

rádio

televize

časopisy

n
ovin

y

M
H

D
  tram

,
bu

sy, m
etro

doporučen
í

botan
ická

zah
rada

podle médií - souhrn za rok 2009



Vnímání reklamy / II.

Vnímání reklamy podle médií - r. 2009
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ZAMĚSTNANCI

Miroslav Klimtodchod do důchodu

Ing. Miloslav Karpíšek55. let věku

Ivana Tomková

Lenka Kundrátová50. let věku

životní jubilea

10 zaměstnancůdoktorské

23 zaměstnancůvysokoškolské

31 zaměstnancůstřední s maturitou

23 zaměstnancůstřední s výučním listem

struktura zaměstnanců

4 zaměstnanci13. třída

11 zaměstnanců12. třída

8 zaměstnanců11. třída

7 zaměstnanců10. třída

1 zaměstnanec9. třída

6 zaměstnanců8. třída

7 zaměstnanců7. třída

12 zaměstnanců6. třída

7 zaměstnanců5. třída

1 zaměstnanec4. třída

4 zaměstnanci3. třída

platové třídy

12 zaměstnancůnově nastoupilo

10 zaměstnancůukončilo pracovní poměr

nástupy a výstupy zaměstnanců



Pronájmy
I v roce 2009 se Botanická zahrada hl. města Prahy stala místem, které přilákalo partnerské páry. 
ANO zde zaznělo celkem 134 krát (protože na každém obřadu zazní hned dvakrát, jednoduchým 
matematickým výpočtem dojdeme k počtu sňatků ...). A z 67 svateb bylo 8 církevních. 
Do vedlejší hospodářské činnosti přispěly svatby celkem 476.600,- Kč, vč. DPH. (V roce 2008 proběhlo 63 a v roce 2007 celkem 65 svateb.)
V oblibě s přehledem vítězí terasa – vyhlídka u panoramy pod Kaplí sv. Kláry, která se stala místem 
jedinečného obřadu zhruba pro 90 procent párů. Sňatky se ale odehrávaly i jinde v Areálu JIH: 
na centrální travnaté ploše u sekvojovců, na bambusové louce a v Japonské zahradě (foto vpravo).
V Areálu SEVER byla v nabídce Pivoňková louka (foto vlevo dole). Tropický skleník Fata Morgana 
se stal svědkem 2 obřadů.
Stejně jako v předchozích letech nabízela BZ  své prostory firmám a soukromníkům 
k neformálním setkáním a oslavám. Mnohé subjekty využívaly expozice zahrady ke komerčnímu
filmování a fotografování. Další finance do této kapitoly plynuly z pronájmu parkoviště, 
stánků, pozemků a chatek. 
Celkový přínos z těchto aktivit činil v roce 2009 celkem 856.300,- Kč, vč. DPH.
(Pro srovnání - v roce 2008 to bylo 934.558,- Kč.)



HOSPODAŘENÍ 2009
Hlavní činnost

Údaje v tis. Kč



HOSPODAŘENÍ 2009
Vedlejší činnost

Údaje v tis. Kč



STAVEBNÍ ODDĚLENÍ
ROK 2009 - bilance
příprava staveb, průzkumy :
Areál ZÁPAD – II.etapa - Restaurace a vstup.expozice- inženýring
AZ – přístup na střechu provozní budovy
Ekocentrum Podhoří – PD k ÚR, inženýring
Průzkumný vrt na vinici 
Areál SEVER – Pokladna - dokumentace k SP, inženýring
Areál JIH - Expozice výroby vína, inženýring
VOS na PD zázemí Areálu SEVER a Areálu ZÁPAD
Oprava a stavební úpravy viničního domku – inženýring
VOS, projektové práce – Sklípek a sociální zařízení na vinici sv.Kláry 
realizace staveb :

Areál ZÁPAD – přístup na střechu provozní budovy
Cesta s opěrnými a zárubními zídkami v západní části vinice
Oprava a stavební úpravy viničního domku
Oprava opukové zídky na úvodní expozici
Oplocení
Oprava fasády skleníku Fata Morgana
Expozice výroby vína (více dále)

ROK 2010 - plán
příprava staveb, průzkumy :
Ekocentrum Podhoří – DSP, inženýring
Zázemí Areálu SEVER a Areálu ZÁPAD – dokumentace k ÚR, inženýring
Sklípek +sociální zařízení na vinici – DSP, inženýring, dokumentace pro výběr zhotovitele
Buňkoviště Areálu SEVER a Areálu ZÁPAD – dokumentace k ÚR, inženýring
realizace staveb :

Novostavba pokladny Areálu SEVER

Vysvětlivky:
PD - projekt.dokumentace
VOS - veřejná obchodní soutěž
ÚR - územní rozhodnutí
DSP - dokumentace ke stav. povolení



Expozice výroby vína 
Tisková zpráva č. 35/ 2009, 10.9. 2009:
Hrozny z Vinice sv. Kláry poprvé zpracujeme doma!
EXPOZICE VÝROBY VÍNA – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: 10. září 2009 ve 14 
hodin, Botanická zahrada hl. města Prahy – Vinice sv. Kláry.
Od roku 1995 spadá pod správu Botanické zahrady hl. města Prahy též
Vinice sv. Kláry. Jde o jednu z nejznámějších vinic v Praze.  Svou  rozlohou 
3,5 hektaru je ze všech pražských vinic vůbec největší a navíc památkově
chráněná! Vždyť její počátky se datují možná rokem 1228 sepsáním 
majetkové listiny Václava II....
V současné době je na svahu nad Trojským zámečkem zastoupeno zhruba 80 
moštových a stolních odrůd révy vinné. Díky jižnímu svahu a bohatému oslunění
dozrávají hrozny na zdejší vinici do výborné kvality. Zhruba 3 hektarový vinohrad
produkuje jak vína  odrůdová jakostní, tak vína přívlastková.  „Zabydlely“ se zde 
převážně Ryzlink rýnský, Sauvignon, Tramín červený, Muškát moravský, Müller 
Thurgau a Rulandské šedé a modré a Modrý Portugal.
Na dlouholetou tradici výroby vín z Vinice sv. Kláry  bylo navázáno v roce 2003, 
kdy zpracování hroznů svěřili botanici vinařství Chloumek na Mělníku. Odtud 
odcházely reprezentativní vzorky vín až do loňského roku. V roce 2008 tedy úplně
naposled. Botanická zahrada, která od samého počátku  intenzívně pracuje na 
obnovení pražského vinohradnictví se rozhodla využít vlastního potenciálu a 
zpracovávat hrozny výhradně „doma“,  přímo na vinici. Proto během roku 2008 
nechává Ing. arch. Václav Valtr z atelieru Arkáda vzniknout  projekt a v květnu 
2009 je zahájena jeho realizace - stavba Expozice výroby vína. Ovšem ještě
mnohem dříve je třeba zažehnat hrozící havárii sesuvu svahu vinice. Podle 
geologických odborníků byla hrozba značná, týkala se nejen vinařské
expozice botanické zahrady, ale i bezpečí obyvatel a návštěvníků Troji. Během
sanace svahu byla vybudována železobetonová konstrukce, která staticky zajistila 
patu svahu. Při sanaci (od ledna 2005 do září 2006) bylo odtěženo 1.444m3

zeminy. V místě sanovaného svahu se tedy v květnu 2009 mohla začít budovat 
Expozice výroby vína. 

Její kolaudace proběhla 1.9.2009…



Expozice výroby vína / II. 
Nelehkého a velmi zodpovědného úkolu, „uvést“ dnes novou expozici do života, se ujali 
dva milovníci vína, skvělí umělci a úžasní lidé – Iva Janžurová a Václav Postránecký:
„Každému, kdo se chce postarat o pěstění vinné révy už dopředu vděčím za krásný  
úmysl a doufám v jeho úspěch. Když to vyjde, bude spousta radosti. Oči si pochutnají
pohledem na úhledné řady vinných stromečků a následně všechny naše smysly na 
vychutnání pěkného vína. Přeju Botanické zahradě v tomto počínání jen a jen úspěch a 
vedle odhodlání k poctivé péči o takové dílo i štěstí a přízeň Boží.“ - Iva Janžurová
„Z toho, co jsem se v životě stačil dovědět o vínu, vyplývají tři podmínky, o které jde 
především. Za prvé jde o charakter samotné rostliny, za druhé o charakter místa, do 
kterého je zasazena a za třetí o charakter vinaře. V případě nového pražského Vinařství
jsou už dvě podmínky báječně splněny, ke třetí přeji vinařům vinice sv. Klára, zlomte 
vaz!“ - Václav Postránecký

Expozice výroby vína – popis
Je umístěna  do prostorové opěrné konstrukce, která tvoří tři na sebe navazující sklepní
prostory s klenutými místnostmi čtvercového půdorysu. Funkčně jsou rozloženy tak, že 
střední místnost slouží jako vstupní prostor, západní místnost je určena výrobě a 
východní prostor je využit pro sklad vína v lahvích s možností degustace. Ve střední
místnosti jsou hned u vstupu situována sociální zařízení, oddělená pro návštěvníky a pro 
zaměstnance. Vstupní prostor je vymezen prosklenou příčkou s dvoukřídlými dveřmi. 
Část technologie je umístěna za prosklenou stěnou ve střední místnosti – jedná se o 
vinifikátor, mlýnkoodstopkovač, rmutové čerpadlo a lis na hrozny. Ve vedlejší západní
místnosti je pak lahvovací a etiketovací linka a nerezové tanky s řízeným kvašením.
Teplota pro skladování 12°C, kapacita regálů je cca 20.000 lahví s obsahem 1/2l.
Několik důležitých údajů:
Zahájení stavby, předání staveniště: 5.5.2009      Předání stavby: 14.8.2009

Náklady: 
stavební část              8.479.514,- vč. DPH
technologická část       3.602.130,- vč. DPH
celkem                     12.081.644,- vč. DPH

Autor projektu: Ing.arch.Václav Valtr, architektonický atelier ARKÁDA
Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o. (dodavatel technologií: firma UNICOM)



Vzdělávání MŠ
V roce 2009 pokračoval Projekt vzdělávání pro MŠ Troja individuálními programy
specializovanými pro malé návštěvníky:

Únor  PTAČÍ BUDKY - výstava s pozorováním
Březen HISTORICKÉ ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ - výstava s prohlídkou jarních květin
Duben EXOTIČTÍ MOTÝLI - přednáška o životě motýlů , pozorování ve skleníku FATA

MORGANA (foto vpravo nahoře)
Září MASOŹRAVÉ ROSTLINY – výstava v areálu Západ a ve skleníku FATA MORGANA
Říjen VINICE SV. KLÁRY – roční práce na vinici, prohlídka naučné stezky na vinici, posezení ve 

viničním domku s degustací
Listopad VÝSTAVA KOŘENÍ A BYLINEK – výstavní sál botanické zahrady a prohlídka záhonu léčivých 

rostlin
Prosinec FAnTAstické Vánoce – prohlídka vánočních aranžmá ing. M. Klapky ve skleníku FATA 

MORGANA a nazdobení stromečků do kaple sv. Kláry

V průběhu roku 2009 došlo také třikrát k zapůjčení sbírky přírodnin pro účely výuky.



Co přibylo v expozicích 
Od roku 2009:
Areál JIH - vysazena Araucaria araucana (foto nahoře), také vzácná Cunninghamia lanceolata ´Glauca´
a 4 m vysoký Sequiadendron giganteum ' Pendula´ (což je asi největší v ČR)

- dokončena expozice zkamenělých dřev - araukaritů
- nově miniexpozice České šlechtění jehličnatých rostlin

- rekonstrukce opukové zídky “U langošáka“
- nová gabionová květinová zídka „U langošáka“
- rozšíření automatického závlahového systému v částech u kaple Sv. Kláry, vřesoviště, u suchého potoka

Areál SEVER - instalace dřevěných artefaktů od výtvarníka Lukáše Gavlovského na Mexiku na téma erozní vlivy pouště
aneb Život po životě (foto dole)

- výsadby stromů v budoucí expozici Geografické celky....s pomocí akce Kořeny osobností
Areál ZÁPAD - výsadby stromů (kultivary jinanu Ginkgo biloba) v rámci akce Kořeny osobností
Byly provedeny první stupně projektové dokumentace pro expozici Geografické celky

Plán na 2010 :
Areál JIH - výsadby stromů v rámci akce Kořeny osobností

- rekonstrukce partie u Sv. Kláry
- rekonstrukce expozice stínomilných trvalek u suchého potoka

Areál SEVER - přesadby vzrostlých stromů
- kácení - pěstební probírky v lesních expozicích
- výsadby stromů v expozici Geografické celky



Co přibylo v roce 2009 
v expozicích
Poprvé kvetly v expozici
• Banksia sp. - mobilní zeleň
• Grevillea sp. - mobilní zeleň
• Callistemon pinifolius - mobilní zeleň (foto uprostřed)
• Brillantaisia nyanzarum - nížinný skleník, Afrika
• Schotia afra - sukulentní skleník, Afrika
• Cadaba aphylla - sukulentní skleník, Afrika
• Angraecum sesquipedale - nížinný skleník, Afrika
• Anselia africana - sukulentní skleník, Afrika
• Pachypodium lamerei - sukulentní skleník, Madagaskar
• Aloe capitata - sukulentní skleník, Madagaskar
• Aloe capmanambatoensis - sukulentní skleník, Madagaskar
• Aloe harlana - sukulentní skleník, Afrika
• Aloe mutabilis - sukulentní skleník, Afrika
• Aloe vaombe - sukulentní skleník, Madagaskar (foto dole)
• Aloe viguieri - sukulentní skleník, Madagaskar
• Ferraria crispa - sukulentní skleník, Afrika
• Eremophila glabra -- sukulentní skleník, Austrálie
• Bauhinia tomentosa - sukulentní skleník, Afrika
• Prosthechea vitellina - sukulentní skleník, Mexiko

Nové části expozice 
• epifytní kmen Afrika nížinná (foto nahoře + na všech stranách VZ 2009) 
• epifytní kmeny - sukulentní skleník



Pracovní listy
Od září 2008 si mohou všichni zájemci o provázení objednat výklad s pracovními listy. Ani v roce 2009 
tomu nebylo jinak.
V současné době je k dispozici 15 druhů pracovních listů určených jako doplněk k výkladu průvodce 
(Masožravé rostliny, Orchideje, Léčivé rostliny...) nebo pro samostatnou práci žáků
(Detektivem v botanické zahradě, Jak krteček ke kalhotkám přišel).

Všechny pracovní listy jsou volně ke stažení na www.botanicka.cz.
Listy jsou zdarma, a pokud si pedagog objedná prohlídku zahrady
s výkladem, dostane listy od průvodce již vytištěné. Na stránkách BZ si zároveň můžete volně stáhnout 
pracovní listy, které jsou vhodné pro práci ve škole, zejména před návštěvou zahrady.





…nikoho nezabije. První návrh na zřízení botanické zahrady  podat její pozdější první ředitel Ing. Jan Jager již roku 1958. Jako možná místa, 
kam by mohla být umístěna, uvedl park v Průhonicích, horní část údolí Šárky a plochu mezi Motolským potokem a usedlostí Cibulka 
v Košířích. Troja jako možná lokalita byla navržena poprvé až v roce 1965 v generelu Trojské kotliny, v prostoru dnešní rezervace Havránka. 
V tomto projektu se totiž počítalo s přemístěním Přírodovědecké fakulty UK do Troje a nová botanická zahrada měla být součástí nového
univerzitního kampusu. Protože prostor rozkládající se kolem Havránky byl z geologického hlediska nevyhovující, navrhl tehdejší
Zemědělský odbor NVP umístění botanické zahrady severně od ZOO. Všechny snahy o založení botanické zahrady v Troji 
byly naplněny v roce 1968 - zahrada byla zřízena usnesením tehdejšího plenárního zasedání NVP; oficiálně začala existovat
k 1. lednu 1969. Ředitelem nově vzniklé instituce byl jmenován Ing. Jan Jager (ředitelem od 1969 - 1973), který se o její založení
významně zasloužil. V roce 1973 nastupuje na pozici ředitele ing. Josef Vyskočil. Ačkoli v tomto období dochází ke stagnaci 
výstavby areálu, byl v zahradě soustředěn bohatý sortiment rostlin - stálezelených listnatých i jehličnatých dřevin, minirůží, 
kosatců a cibulovin. Založena byla také sbírka bonsají, jedna z prvních v ČR. Areál byl několikrát do roka na pár dnů otevřen 
pro veřejnost, ale pro většinu Pražanů zůstala více než 20 let botanická zahrada v Troji zcela neznámá. 
Po nástupu nového ředitele ing Evžena Pechmana koncem roku 1989 se mění zaměření zahrady, více do popředí se dostává
budování expozic a tvorba sortimentálních sbírek. V srpnu 1992 se otvírá první veřejně přístupná expozice - parkově upravená
plocha v Nádvorní ulici - navržená zahradní architektkou Jindrou Vavřínovou. O pět let později byla zpřístupněna japonská zahrada, 
vřesoviště podél viniční zdi, expozice flóry Turecka a Středomoří a kolekce kosatců. 
S myšlenkou vybudovat velký atraktivní skleník přišel tehdejší Jiří R. Haager (ředitelem 1994 – 2001). Vycházel ze svých celoživotních 
zkušeností s pěstováním tropických rostlin a expedic do tropů. Jeho přístup asi nejlépe vystihuje citát: „Nenávidím hranaté skleněné
domečky, ve kterých najdete stoly s kytkami v hrncích. Mám sen o přirozené intimní expozici s rostlinami, které v jiných zahradách 
nenajdete – a skalnatá tropická rokle je přece úžasně romantické místo pro snění.“ Zda-li se jeho vize naplnila, mohou návštěvníci 
posoudit ve skleníku Fata Morgana, který byl veřejnosti zpřístupněn v květnu 2004. 
V roce 1995 získala zahrada do správy památkově chráněnou vinici sv. Kláry. V letech 1996–1997 se podařilo opravit větší část 
poškozené viniční zdi. V květnu 2001 byla otevřena vyhlídka u kaple sv. Kláry a v dubnu 2004 byla tato unikátní vice zpřístupněn a celá. 
V září 2009 byla na vinici vybudována Expozice výroby vína; poprvé v několika set leté historii vinice se vinné hrozny zpracovávají
přímo zde, v místě, kde byly sklizeny... V roce 2002 byl schválen generel rozvoje botanické zahrady. Na jeho základě se bude 
v následujících zhruba 10 letech zahrada postupně rozvíjet. Cílem je nejenom dobudovat 17 ha expozičních ploch včetně
cibulového skleníku a skleníku s masožravými rostlinami, ale i vystavět nový výstavní a přednáškový sálu, nových vstupů a infrastrukturu. 
V roce 2003 nastupuje jako ředitel RNDr. Oldřich Vacek. Zahrada se během jeho působení stává návštěvnicky vlídnější, 
zdokonaluje se informační systém jak pro běžné návštěvníky, tak pro hendikepované. Od jara do podzimu je  během víkendů
zpřístupněn také Areál SEVER, který dříve sloužil pouze jako pěstební zahrada. Aby  i tato část expozic byla návštěvnicky 
co nejpříjemnější, dočkají se návštěvníci při otevření v dubnu příštího roku nově upraveného vstupu s novou pokladnou. 
Doufáme, že se v nejbližší době podaří dokončit úpravy v okolí skleníku, včetně přemostění cesty, která odděluje skleník 
Fata Morgana od venkovních expozic... 
Věra Bidlová

Trocha historie…



Naši partneři v roce 2009
Botanická zahrada HMP děkuje svým partnerům za spolupráci.



Kontakty
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134
Praha 7 – Troja
171 00
Telefon: +420 234 148 111
Fax: +420 233 542 629

• Odpovědna na dotazy 
ze života rostlin: 737 284 270
(k dispozici 2 dny v týdnu: pondělí
a středa, v čase od 10 do 16 hodin)
• Email pro všeobecné a odborné
informace: info@botanicka.cz
• Email pro akutní a úřední
záležitosti: pbz@botanicka.cz

Jsme s vámi v kontaktu… Takto to vypadalo před skleníkem Fata Morgana dne 21. března, kdy byl vstup zdarma...

Fotografie použité ve VZ 2009 pocházejí z archivu BZ. 
Na všechny se vztahuje zákaz dalšího šíření bez vědomí Botanické zahrada hl. města Prahy. 


