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TISKOVÁ ZPRÁVA  
6. listopad 2019 
 

O rozmnožování živočichů víme téměř vše. Ale jak to mají rostliny?  
Ve skleníku Fata Morgana jim díky originální výstavě vstoupíte až „do ložnice“ 

 
Trojská botanická zahrada dnes ve skleníku Fata Morgana slavnostně zahájila 
neobvyklou výstavu nazvanou Intimní život rostlin. Návštěvníkům prozradí fígle,  
jež rostliny používají ke svému rozmnožování. Jejich květy, tolik obdivované  
pro svou krásu a nevinnost, překvapí vynalézavostí v šálení opylovačů a v tricích, kterými 
si zajišťují kvalitní potomstvo. Projděte se tropickou džunglí, vžijte se do role opylovače  
a poznejte fascinující stránku života rostlin. Nudit se nebudete ani vy, ani vaše děti. 
Originální vzdělávací a interaktivní výstavu ve skleníku Fata Morgana máte možnost  
si prohlédnout od 7. listopadu do 5. prosince denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin. 
V sobotu 9. listopadu od 14.00 hodin se můžete těšit na tematickou přednášku autora 
odborné části výstavy doc. RNDr. Lubomíra Hroudy, CSc. 
 
Letos slaví trojská botanická zahrada 50 let od svého 
založení. Po celý rok nadělovala svým návštěvníkům dárky 
v podobě oblíbených výstav a přibližovala jim v rámci 
pořádaných akcí krásu rostlinného těla. Na závěr sezony  
si připravila novinku. „V období, kdy se venkovní příroda 
pomalu ukládá ke spánku, bych návštěvníky rád pozval 
k prohlídce expozic skleníku Fata Morgana, které jsou 
celoročně plné zeleně a bujné vegetace. Až do 5. prosince 
prohlídku zpestří novinka mezi našimi projekty – výstava, která zábavnou formou představí 
rozmnožování rostlin s důrazem na naše domácí druhy a jejich fígle,“ říká Bohumil Černý, 
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy. Výstava vznikla ve spolupráci  
s doc. RNDr. Lubomírem Hroudou, CSc., a jeho kolegy RNDr. Zdeňkem Janovským, Ph.D., 
Bc. Jakubem Štencem, RNDr. Janem Ponertem, Ph.D., a Mgr. Ludmilou Němcovou. 
Interaktivní části výstavy graficky zpracoval Ivan Novák. 
"Botanická zahrada je již 50 let chlouba Prahy a jsem opravdu rád, že návštěvníkům nad 
rámec stálých expozic neustále nabízí nejrůznější zábavné a poutavé akce a programy, jako je 
třeba ten dnešní o rozmnožování rostlin, a vede tak veřejnost k zájmu o rostliny, přírodu a 
životní prostředí," říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček. 
 
Vyzkoušejte si roli opylovače 
Součástí expozice jsou také interaktivní prvky, díky nimž si budou návštěvníci moci vyzkoušet, 
jak těžkou roli mají opylovači. „Zájemci se mohou doslova převtělit do role včely, motýla,  
nebo dokonce kaloně. Poznají, jaká vůně láká noční opylovače, jak těžký náklad by nosili, 

Otevírací doba od listopadu do 
února: 
Skleník Fata Morgana: 
od 9.00 do 16.00 (út–ne, svátek) 
Venkovní expozice: 
od 9.00 do 16.00  
Vinotéka sv. Klára: 
od 13.00 do 17.00 (po–pá) 
od 11.00 do 17.00 (so, ne, svátek) 
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pokud by byli včelou, nebo jak dlouhý sosák by měli, kdyby se změnili ve čmeláka. K výstavě 
jsme připravili také zábavný kvíz. Malí i velcí si tak mohou otestovat své znalosti a zjistit,  
jak dobří by v roli opylovače byli,“ uvedl Miroslav Malý, metodik pro vzdělávání Botanické 
zahrady hl. m. Prahy. 
 
Výstava Intimní život přiblíží fascinující a obecně málo známý svět rostlin. Na ilustrovaných 
panelech návštěvníci najdou mnohé informace o tom, jak rostliny své opylovače lákají,  
co jim umožňuje tvořit kvalitní potomstvo i jaké „pohlavní choroby“ se u nich vyskytují. 
Jednotlivé „triky“ jsou prezentovány na druzích běžně se vyskytujících na našich loukách. 
„Rozkvetlá louka je jako velký prostřený švédský stůl. Zastavíme-li se a začneme-li pozorovat 
ruch a bzukot, po chvíli rozeznáme různá pravidla, jimiž se pohyb opylovačů řídí. Některé 
rostliny jsou mazané natolik, že opylovače ve svých květech dokonce na čas uvězní, jiné, 
například horské druhy, jim nabídnou teplo a úkryt, další svůj květ ani nerozvinou a opylí se 
samy,“ říká autor odborné části výstavy doc. Lubomír Hrouda. 
 
Zájemci o širší souvislosti v rámci daného tématu si mohou přijít poslechnout přednášku 
Lubomíra Hroudy, která se koná v sobotu 9. listopadu od 14.00 hodin v zázemí administrativní 
budovy pod skleníkem Fata Morgana. Při vstupu je nutné předložit platnou vstupenku  
ze skleníku. 
 
 
 
 

Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy 
Listopad - prosinec 2019 

 
Fotografická výstava  
Dlouhodobá výstava nedaleko dětského hřiště v severní části venkovních expozic  
Na výstavě Zahrada vašima očima můžete vidět 12 oceněných fotografií, které byly pořízeny  
v Botanické zahradě hl. m. Prahy v rámci fotosoutěže pořádané ve spolupráci s firmou ZEISS. 
Porota vybírala z více než 600 došlých snímků. Stejnojmenný kalendář na rok 2020 je  
v prodeji ve stáncích se suvenýry v areálu botanické zahrady.   
 
Intimní život rostlin 
7. 11. – 5. 12. 
9–16 h 
Fata Morgana 
Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit semeno 
bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábavnou formou  
se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.  
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Svatomartinský přípitek 
11. 11. 
od 11 h 
Vinice sv. Kláry 
Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a poodhalit tak tajemství kvality nového 
ročníku. Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 hodin ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského 
vína na vinici sv. Kláry. 
 
Zahrada je krásná i v zimním období, návštěvníci mohou obdivovat jedinečné výhledy  
na panorama Prahy a procházku završit návštěvou vinotéky sv. Klára. Ta je otevřena od pondělí 
do pátku od 13.00 do 17.00 hodin a o víkendech a ve svátek od 11.00 do 17.00 hodin. Vybírat 
lze ze široké nabídky vín či z kolekce matolinových pálenek, chutnat budou dvojnásob 
v příjemném prostředí u hořícího krbu. 
V otevírací době zahrady je k dispozici rostlinné bistro Botanická na talíři, kde je možno si 
pochutnat na sezonní nabídce ovocných smoothies, na lahodných raw dezertech, 
vegetariánském občerstvení a výborné kávě. Každého jistě potěší výhled na Ornamentální 
zahradu. 
Od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 není vstup do venkovních expozic botanické zahrady 
zpoplatněný. Užijte si podzimní a zimní čas v náručí přírody! 
 
Otevírací doba zahrady v období vánočních svátků 
 
Venkovní expozice 
Denně 9-16 
 
Skleník Fata Morgana 
24.12.2019                      9-14 
25.12. – 29.12.2019         9-16 
30.12.2019                      zavřeno 
31.12.2019                      9-16 
1.1.2020                9-16 
 
Vinotéka sv. Klára 
24.12.2019                     11-15 
25.12. – 26.12.2019        11-17 
27.12. – 30.12.2019        13-17 
31.12.2019    zavřeno 
1.1.2020    zavřeno 
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Kořeny osobností 
Dlouhodobý celoroční projekt v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy 

Více než devět desítek osobností poctilo v uplynulých deseti letech Botanickou zahradu  
hl. m. Prahy svou návštěvou, aby podpořily projekt Kořeny osobností, v jehož rámci dochází 
ke spojení vzácného přírodního bohatství s těmi největšími postavami současného světa. 
Projekt má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody,  
ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní, či vědecké. 
Slavné osobnosti, které se na projektu Kořeny osobností podílejí, patří k těm, ke komu s úctou 
a obdivem vzhlížíme, stejně jako s respektem vnímáme krásu přírodního dědictví pražské 
botanické zahrady. Pro děti je hrdinou Hurvínek či postava Krtečka, pro sportovní fandy Josef 
Masopust nebo Pavel Nedvěd, pro jiné spisovatel Ivan Klíma, režisér Miloš Forman  
či architektka Eva Jiřičná a řada dalších. Všechna tato velká jména budete mít možnost  
potkat na Stezce osobností a díky nim s celou svou rodinou formou jedinečného zážitku poznat 
a obdivovat poklady rostlinné říše. Prostřednictvím projektu Kořeny osobností si totiž svou 
cestu k vzácným rostlinám a stromům najdou děti i jejich rodiče. 
K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 99 známých osobností. V letošním roce si svůj 
strom vysadil Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, Ester Ledecká, snowboardistka a alpská 
lyžařka, a český lezec Adam Ondra. 14. srpna se k nim připojil také legendární Čtyřlístek  
a jejich autor Jaroslav Němeček a herečka Alena Vránová. Podzimního sázení se ujali naši 
váleční veteráni, plk. Pavel Budinský, brig. gen. Václav Kuchynka a letec RAF Tomáš Lom. 

 
 

Kompletní program Botanické zahrady hl. m. Prahy i další novinky najdete  

 
Pro více informací prosím kontaktujte: 
Mgr. Klára Hrdá 
Referentka pro vnější vztahy a média 
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Darina Miklovičová 
PR manažerka pro externí komunikaci    
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