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TISKOVÁ ZPRÁVA 
13. prosince 2019 
    

Jak správně přikrmovat ptáky? 
Výstava v trojské botanické zahradě poradí všem milovníkům přírody 

Zimní přikrmování ptáků je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů pomoci 
ptákům. Má význam nejen ochranářský, ale i výchovný a vzdělávací. Při pozorování 
krmítka se mohou lidé seznámit s celou řadou ptačích druhů, neboť je mohou sledovat  
z podstatně menší vzdálenosti než v době hnízdění. Zimní výstava v Ornamentální 
zahradě venkovního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy představí základní typy 
krmítek a prozradí, čím ptáky správně krmit, kdy s krmením začít, a mnoho dalších 
zajímavostí. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout od 17. ledna až do 1. března denně  
od 9 do 16 hodin. Návštěvníci botanické zahrady se budou moci zapojit do celostátní akce 
pozorování a počítání ptáků nazvané Ptačí hodinka, která probíhá od 10. do 12. ledna 
2020. Krmítko je umístěno poblíž vegetariánského bistra Botanická na talíři. 

Výstavy věnované zástupcům ptačí říše mají v Botanické 
zahradě hl. m. Prahy dlouhou tradici a oblíbené jsou zejména 
u dětí. Areál venkovních expozic je ideálním prostředím, kde 
lze ptáky sledovat, pořádání akcí, které návštěvníky s těmito 
živočichy blíže seznámí, se tak přímo nabízí.  „Výstavy  
s ornitologickou tematikou připravujeme pravidelně 
v zimním období již deset let. Postupně jsme návštěvníky 
seznámili s nejrůznějšími aspekty života ptáků. Zájemci byli 
například překvapeni rozmanitostí ptačího zpěvu, zjistili,  
jak ptáci získávají potravu na zahradách, jak si staví hnízda 
nebo jakým hrozbám čelí v dnešním moderním světě. Téma krmení ptáků zahájilo  
v roce 2009 souvislou řadu těchto výstav. My se k němu nyní opět vracíme, jelikož jeho 
aktuálnost neustále roste,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.  
 
Jak krmit ptáky (nejen) v zimním období? 
V pořadí již jedenáctý ročník ornitologické výstavy v Botanické zahrada hl. m. Prahy dětem  
i dospělým představí základní typy krmítek a objasní, čím ptáky správně krmit  
a kdy s krmením začít. Víte, že podle nejnovějších poznatků je zapotřebí ptáky přikrmovat 
celoročně? „Návštěvníky seznámíme s novým názorem předních evropských ornitologů 
doporučujících celoroční přikrmování ptáků. Vyplývá to z dlouhodobých výzkumů, které jasně 
potvrdily až katastrofální úbytek hmyzu. Jeho nedostatek má negativní dopad zejména  
na hmyzožravé ptáky v době krmení mláďat,“ uvedl kurátor výstavy Jaroslav Škopek.  
Výstava také upozorní na potřebu nabízet ptákům vodu v podobě různých napajedel,  
a to především v horkých letních dnech. Tradičně nebudou chybět ukázky nevyhovujících 
ptačích budek a polobudek v porovnání se správnými variantami. Uvnitř vegetariánského bistra 
si pak návštěvníci budou moci v klidu prohlížet „katalog“ nejběžnějších zahradních ptáků. 
 
  

Otevírací doba od prosince 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) 
 

http://www.botanicka.cz/
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Botanická zahrada se zapojila do celorepublikové akce Ptačí hodinka 
O víkendu 10.–12. ledna proběhne pod hlavičkou České společnosti ornitologické druhý ročník 
celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách. V letošním roce do této akce mohou zapojit také 
návštěvníci trojské botanické zahrady. „Od 8. ledna bude v blízkosti bistra v Ornamentální 
zahradě umístěno krmítko, kde bude možné po celou zimu přilétající ptáky pozorovat. Ačkoli se 
jedná o vědecký výzkum, Ptačí hodinky se může zúčastnit úplně každý i bez předchozích 
zkušeností, stačí se držet jednoduchého návodu, který připravila Česká společnost 
ornitologická,“ dodává Jaroslav Škopek. Podrobnosti k této akci se zájemci dozvědí na webu 
ptacihodinka.birdlife.cz. Podobným způsobem každoročně sčítají ptáky stovky tisíc lidí 
v mnoha dalších zemích, například v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku  
či Německu. 
 
 

Otevírací doba zahrady v období vánočních svátků 2019 
 

Venkovní expozice 
Denně 9.00–16.00 

 
Skleník Fata Morgana 

24. 12. 2019                      9.00–14.00 
25. 12. – 29. 12. 2019        9.00–16.00 

      30. 12. 2019                           zavřeno 
31. 12. 2019                      9.00–16.00 
1. 1. 2020                          9.00–16.00 

 
Vinotéka sv. Klára 

24. 12. 2019                     11.00–15.00 
25. 12. – 26. 12. 2019        11.00–17.00 
27. 12. – 30. 12. 2019        13.00–17.00 

   31. 12. 2019                      zavřeno 
  1. 1. 2020                          zavřeno 
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Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy 
leden–duben 2020 

 
Džungle, která nespí 
10. 1. – 28. 3.  
skleník Fata Morgana 
leden pouze pátky od 18 h 
únor – pátky a soboty od 18 h 
březen – pátky a soboty od 19 h 
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. 
Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu 
kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování 
horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci  
a omamně voní. Magicky nasvícený vodopád šumí a skleníkem se nese koncertování 
tropických žabek. Chcete překvapit své blízké? Pozvěte je na večerní procházku do skleníku 
Fata Morgana. Přijďte se společně projít džunglí, která nespí. 
Pro velký zájem je NUTNÁ REZERVACE přes formulář na www.botanicka.cz 
POZOR! Pro přístup ke skleníku není pro špatnou schůdnost vhodné využít úvozovou cestu  
od Bohnic.  
 
Jak krmit ptáky? 
17. 1. – 28. 3., 9–16 h 
areál Jih 
Na výstavě představíme základní typy krmítek s doporučením, čím ptáky správně krmit  
a kdy s krmením začít. Víte, že podle nejnovějších poznatků je zapotřebí ptáky přikrmovat 
celoročně? Nesmíme zapomínat ani na vhodná napajedla, jejichž význam stoupá především 
v horkých letních dnech. 

Přednáškový cyklus 
23. 1. – 26. 3., vždy ve čtvrtek od 17.30 h 
Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na talíři 
23. 1. Petr Horáček – Dendrologické rekordy, rarity a zajímavosti České republiky 
30. 1. Petr Hanzelka – Za rostlinami jarního a podzimního Kypru 
6. 2.  Josef Vokál (firma Acre) – Zelené střechy 
13. 2. Jarmila Skružná – Na Kypr nejen za rostlinami: architektonické poklady pohoří Troodos 
20. 2. Jan Ponert – Ohrožení a ochrana orchidejí 
27. 2. Ladislav Pytloun – Proměny mexické přírody a krajiny 
5. 3. Mirek Horský – Cesty za bonsajemi do Vietnamu a Japonska 
12. 3. Tomáš Vencálek – Množení a řez okrasných dřevin 
19. 3. Jiří Burda – Proměny Průhonického parku 
26. 3. Vlaďka Egertová – Vinice 

http://www.botanicka.cz/
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Valentýnský večer v botanické 
14. 2. od 18 h  
skleník Fata Morgana  
Nechte se svést kouzlem valentýnské noci. Romantická procházka setmělým tropickým 
skleníkem Fata Morgana představuje netradiční způsob, jak strávit svátek zamilovaných. 
Dozvíte se zajímavosti z milostného života rostlin, vychutnáte si sklenku vína z naší vinice  
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Open that bottle night 
29. 2.  
Vinotéka sv. Kláry 
Vinotéka sv. Klára otevře poslední únorovou sobotu svůj archiv v rámci celosvětové akce 
„Večer, kdy otevřete tu láhev“. V prodeji bude limitované množství úspěšných vín  
z předchozích ročníků, která již v běžné nabídce nenajdete. Otevírací doba vinotéky bude  
v tento den prodloužena do 23 hodin. Připravena bude i řízenou degustaci našich archivních 
v
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Den svařeného vína 
3. 3., 13–20 h 
Vinotéka sv. Kláry 
Přijďte se zahřát před nadcházejícím jarem doušky dobrého svařeného vína. Vybírat bude 
možné z rozšířené nabídky ochucených speciálů.    
 
Zavírací týden ve skleníku Fata Morgana 
2.–5. 3. 
Aby byla výstava orchidejí co nejkrásnější, musíme ji důkladně připravit. Z tohoto důvodu 
bude v období od 2. do 5. března skleník Fata Morgana uzavřen. Děkujeme za pochopení. 
 
Výstava orchidejí – Trpaslíci a obři 
6.–22. 3., út–ne 9–19 h 
skleník Fata Morgana, zásobní skleník 
Pokud se vám během nevlídné zimy stýská po barvách a pestrosti rostlinné říše, přijďte  
se pokochat do tropického skleníku Fata Morgana. I v příštím roce březen patří podivuhodným 
květům a zvláštním tvarům orchidejí. Na výstavě budete moci obdivovat křehké miniaturky  
i mohutné druhy, u nichž byste stěží odhadli, že se jedná o orchidej. Dozvíte se, které druhy 
patří k nejmenším, ať růstem, či velikostí květů, a naopak o kterých se dá hovořit  
jako o gigantech. Protože aranžmá každoročně připravujeme úplně jiná, i tentokrát výstava 
bude překvapením nejen pro ty, kdo do skleníku zavítají poprvé, ale rovněž pro naše věrné 
návštěvníky. 
Otevírací doba bude po celou dobu výstavy prodloužena do 18 h. 

http://www.botanicka.cz/
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Mezinárodní den ryzlinku 
13. 3., 13–20 h 
Vinotéka sv. Klára 
Drink Ryzlink! Připijte si vínem králů a ochutnejte škálu chutí a vůní, které umí ryzlink na naší 
vinici nabídnout. Ve vinotéce pro vás připravujeme volnou minidegustaci.  

Fotografický kurz s Ondřejem Prosickým 
16. 3., 20. 4.  
Tradiční a vyhledávaný kurz pro fotoamatéry. Rezervujte si své místo včas na 
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Tajemný život motýlů 
9. 4. – 24. 5., út–ne 9–19 h  
skleník Fata Morgana 
Oblíbená výstava se tentokrát zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte  
se třeba, jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí.  
Proč se lesknou křídla některých motýlů i jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů  
je plný záhad. 

Burza fialek 
25. 4., 13–16 h 
Zázemí administrativní budovy 
Ve spolupráci s SZO ČZS Saintpaulia pro vás připravujeme burzu populárních afrických fialek. 
Nové barvy a tvary květů vám představí odborníci, kteří zároveň rádi poradí s pěstováním  
této oblíbené pokojové rostliny. Zakoupíte zde lístky i mladé rostliny saintpaulií, streptokarpů  
a dalších příbuzných rostlin. 

 
Kořeny osobností 

Dlouhodobý celoroční projekt v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy 
Již celá stovka osobností poctila 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 
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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, spolu s nimi herečka Alena Vránová. Podzimního sázení se 
ujali naši váleční veteráni, plk. Pavel Budinský, brig. gen. Václav Kuchynka  
a letec RAF Tomáš Lom, a paní Charlotta Kotíková, která vysadila jako stá strom in memoriam 
za prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a jeho děti Jana a Alici. 

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

 
Pro více informací prosím kontaktujte: 
Mgr. Klára Hrdá 
tisková mluvčí 
e-mail: klara.hrda@botanicka.cz, mobil: 731 413 517 
 
Darina Miklovičová 
PR manažerka pro externí komunikaci    
e-mail: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445 
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