TISKOVÁ ZPRÁVA
10. dubna 2019
Botanická zahrada zahájila oblíbenou výstavu exotických motýlů
Vydejte se s motýly na cesty do dalekých krajů
Trojská botanická zahrada dnes slavnostně zahájila v pořadí už sedmnáctou výstavu
tropických motýlů. Jejími kmotry se staly herečky Alice Bendová, Dana Batulková,
Yvetta Blanarovičová, operní zpěvačka Andrea Kalivodová a zpěvák Václav Noid Bárta.
Tentokrát se ve skleníku Fata Morgana návštěvníci kromě mnoha exotických druhů
seznámí zejména s motýly-cestovateli. Tématem letošní výstavy je totiž migrace,
tedy pravidelné přesuny často i na velké vzdálenosti. Kam míří a proč? Vydejte se s nimi
na cestu a poznejte svět z motýlí perspektivy. Pokud budete mít štěstí, budete moci
ve skleníku Fata Morgana sledovat i magický okamžik líhnutí motýlů z kukel umístěných
v expozici. Výstava potrvá do 26. května a navštívit ji lze denně mimo pondělí od 9.00
do 19.00 hodin. Současně s ní bude o víkendu probíhat prodej pokojových i venkovních
rostlin. S říší hmyzu spojuje Botanickou zahradu hl. m. Prahy i partnerství filmu
Mrňousci 2.
Otevírací doba v dubnu:
Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)
Venkovní expozice:
od 9.00 do 19.00
Vinotéka sv. Klára:
od 13.00 do 20.00 (po–pá)
od 11.00 do 20.00 (so, ne, svátek)
Otevírací doba v květnu:
Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)
Venkovní expozice:
od 9.00 do 19.00
Vinotéka sv. Klára:
od 13.00 do 21.00 (po–pá)
od 11.00 do 21.00 (so, ne, svátek)

Exotičtí motýli zdobí skleník Fata Morgana pravidelně
každé jaro už od jeho otevření veřejnosti v roce 2004.
„Tato výstava patří bezesporu k nejoblíbenějším akcím,
které botanická zahrada pro své návštěvníky pořádá.
Každoročně si ji prohlédne několik desítek tisíc zájemců,
zejména dětí. I tentokrát během celé výstavy budou do
skleníku přilétat zásilky kukel z motýlí farmy ve Velké
Británii, celkem jich ukážeme více než pět tisíc,“ říká
Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m.
Prahy.
„Tradiční výstava motýlů přesně naplňuje důvody, proč
je dobré mít botanickou zahradu, a k tomu na takové Skleník Fata Morgana je otevřený i během
úrovni. Každoročně se hlavní město Praha snaží Velikonoc včetně pondělí 22. 4. 2019.
finančně podpořit pražskou botanickou zahradu
a její projekty. Je to nádherná podívaná, zajímavé informace a příjemně strávený volný čas pro
všechny,“ přidává pozvání náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).
Letošní
motýlů,
jiné ale
poradit

v pořadí sedmnáctá výstava se zaměřila na zajímavý aspekt života některých druhů
a to na jejich pravidelné migrace. Některé druhy prožijí celý život na jednom místě,
dokážou uletět i tisíce kilometrů. „Motýli si musí během letu na velké vzdálenosti
sami. Na rozdíl od ptáků s sebou při tahu většinou nemají nikoho zkušeného,
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kdo už cestu absolvoval. Migrují totiž jen jednou za život. Potomci motýlů, kteří už na místě
určení byli, si informace nezbytné pro cestování nesou zapsané v genech,“ říká Eva Smržová,
kurátorka výstavy motýlů ve skleníku Fata Morgana.
Mnoho druhů motýlů, kteří přezimují v tropech či subtropech, se na léto stěhuje do oblastí
v mírném pásmu. Letní teploty jsou příhodné pro kladení vajíček a housenky získávají
vyhovující prostor s bohatými zdroji potravy. S ochlazením se motýli navracejí zpět.
„Všeobecně známá je migrace monarchů stěhovavých z Mexika do USA a Kanady. Méně
už pak to, že existují druhy motýlů, kteří se stěhují na vegetační sezonu do České republiky.
V příznivých letech sem přiletí spousta baboček bodlákových až z daleké Afriky a baboček
admirálů z okolí Středozemního moře,“ dodává Eva Smržová. Migraci motýlů jsou věnovány
také panely, na nichž zobrazené mapy napoví, odkud, a kam se jednotlivé druhy přesouvají,
co je k cestování vede a mnoho dalších zajímavostí.
Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené „soví motýly“, noční obry druhu Attacus atlas
i na překrásné modré babočky rodu Morpho. Chybět nebudou ani nejznámější cestovatelé –
monarchové druhu Danaus plexippus. „První kukly dorazily koncem března, aby na zahájení
výstavy byl už skleník plný poletujících krasavců. Umístěné jsou ve vitrínách přilepené
na dřevěných tyčkách a motýli se z nich postupně líhnou. Návštěvníci mají jedinečnou možnost
tento magický okamžik sledovat,“ uvádí Eva Smržová. A dodává: „Každý týden dostaneme
další kukly a uvidíme, jaké nás čeká překvapení. Objednáváme sice určité druhy, ale příroda
si nenechá poroučet a ne vždy jsou všechny k dispozici, občas nás zásilka překvapí nějakým
novým, exponátem.“ Zastoupení i počet jednotlivých druhů se může během výstavy měnit
a zájemci tak mohou přijít vícekrát a pokaždé spatří rozdílnou kolekci tohoto hmyzu. Poznávat
by si je ale měli pouze očima, aby křehkým krasavcům neublížili.
Novinka: Motýl, který miluje koku
Novinkou letošní výstavy je jeden z nekrásnějších motýlů světa babočka druhu Agrias amydon
z tropické Ameriky. Jeho housenky si opravdu uměly vybrat, živí se totiž listy různých druhů
rudodřevu. Nejznámějším druhem je rudodřev koka neboli kokainovník pravý, z jehož listů
se získává kokain a v minulosti se z něj vyráběl i nápoj coca cola. V Evropě tohoto motýla
momentálně vystavuje pouze trojská botanická zahrada, motýlí farma ve Stratfordu a zahrada
v Mainau.
Babočky Agrias amydon tráví většinu dospělého života vysoko v korunách stromu deštného
pralesa. Jelikož mezi nejkrásnější motýly na světě a jako takové jsou předmětem eminentního
zájmu sběratelů motýlů a fotografů. Ti, aby přilákali motýly z vrcholů stromů na zem, na ně
nastražují zkvašené banány, shnilé ryby a různé prapodivné směsi. Ani pak není snadné motýly
vyfotit s roztaženými křídly, protože tyto babočky mají většinou křídla sevřená. Fotky motýla
s otevřenými křídly jsou zřídka zcela ostré a málo časté. Návštěvníci skleníku Fata Morgana
tak mají jedinečnou šanci tohoto motýla vyfotografovat, aniž by museli podnikat cestu
do dalekých krajů.
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Okolí skleníku Fata Morgana projde proměnou
V areálu přilehlém ke skleníku Fata Morgana v nejbližší době odstartují stavební práce,
které tuto část zahrady zásadním způsobem změní. Vznikne zde nová budova s pokladnami
a restaurací, v letním období si tu návštěvníci odpočinou na stinné terase. Ke skleníku
v budoucnu budou moci vystoupat systémem schodišť a teras s vodními prvky a kvetoucími
rostlinami. „Z důvodu stavby se mění cesta ke skleníku Fata Morgana. Prosíme proto
návštěvníky, aby věnovali pozornost značení. Ke skleníku se nově přichází ulicí Jiřího Jandy
a následně stezkou podél areálu zázemí. Značení je dovede až k brance, kterou se dostanou
na přístupovou cestu ke skleníku Fata Morgana,“ upozorňuje Václav Jůzko, vedoucí
stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy. Přístup ke skleníku je možný
i z úvozové cesty vedoucí od sídliště Bohnice.
Botanická zahrada hl. m. Prahy se stala partnerem filmu Mrňouskové 2
Pokračování úspěšného animovaného filmu seznámí zájemce stejně jako výstava ve skleníku
Fata Morgana s fascinujícím světem hmyzu.
Prosíme návštěvníky výstavy, aby na motýly nesahali, mají totiž na křídlech
mikroskopické šupinky, které jim dotykem setřete. Motýl bez nich nedokáže létat a
následně předčasně umírá. Buďte, prosím, ohleduplní k vystaveným živým tvorům.
Děkujeme.
Doprovodný prodej rostlin o víkendech během konání výstavy motýlů zajišťuje firma
Pokojovky.cz
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Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy
duben – červen 2019
Motýlí cestovatelé
11. 4. – 26. 5.
skleník Fata Morgana
úterý–neděle, 9.00–19.00
Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíc kilometrů? A který se téměř nehne z místa?
To, že také mezi motýly jsou velcí cestovatelé i peciválové, vám prozradí letošní výstava
tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana.
Přijďte pozorovat tajemný proces proměny kukly v dospělého motýla a sledovat jejich první
vzlétnutí. Pestrobarevní otakárci, babočky i noční martináči a mnoho dalších, celkem
více než 5000 kukel 50 druhů motýlů, se objeví v plné kráse na pozadí tropické džungle.
V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových i venkovních rostlin od firmy Pokojovky.cz.
Z důvodu stavebních prací se mění přístupové cesty ke skleníku Fata Morgana, věnujte
prosím pozornost značení.
Fotografický kurz s Ondřejem Prosickým
13. 4.
Tradiční a vyhledávaný kurz pro fotoamatéry. Zachyťte kouzlo divoké přírody pod vedením
profesionála. Rezervace nutná na: www.naturephoto.cz
Burza fialek
13. 4.
Zázemí administrativní budovy
13.00–16.00
SZO ČZS Saintpaulia ve spolupráci s námi připravila burzu populárních afrických fialek. Nové
barvy a tvary květů vám představí odborníci, kteří zároveň poradí s pěstováním této oblíbené
pokojové rostliny. Zakoupíte zde i lístky a mladé rostliny saintpaulií, streptokarpů a dalších
příbuzných rostlin.
Bonsaje
15. 5. – 2. 6.
Japonská zahrada
9.00–19.00
Po roce se do trojské botanické zahrady opět vracejí bonsaje. Již počtrnácté si můžete
prohlédnout jedinečnou výstavu japonského umění pod širým nebem. Každoročně jsou kromě
výtvorů českých pěstitelů vystavovány i rostliny zahraničních tvůrců.
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Muškátová burza + prodej přebytků
24. – 26. 5
Ornamentální zahrada
9.00–18.00
Členové Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie
již pošesté nabízejí návštěvníkům botanické zahrady možnost pořídit si klasické i nevšední
pelargonie. Burza muškátů bude v pátek a sobotu doplněna prodejem trvalek, dřevin,
sukulentů, koření, balkonových i pokojových květin a dalších rostlin ze sbírek botanické
zahrady. Tradičně bude současně poskytováno odborné poradenství. Při nákupu na naší burze
odborníci nabídnou cenné rady k výběru, správnému pěstování a ošetřování, ochraně proti
nejčastějším chorobám a škůdcům či podmínkám úspěšného množení rostlin.
Muzejní noc
8. 6.
19.00–1.00
Zpřístupnění jedinečných rostlinných sbírek v setmělém skleníku Fata Morgana.
Upozornění: Ostatní části venkovní expozice jsou během pořádání akce pro veřejnost
uzavřené!
Pražské vinice
8. – 9. 6.
Zveme vás na prohlídku nové expozice o korku a výrobě vína ve sklepeních na vinici
sv. Kláry. Během prvního červnového víkendu máte možnost navštívit všechny pražské vinice.
Sukulenty – krása rostlinného těla
12. 6.–21. 7.
Svět sukulentů
9.00–19.00
Po roční přestávce jsou opět zde chlupatí a pichlaví krasavci všech možných tvarů a velikostí.
I letos bude výstava doplněna o prodej rostlin s možností poradit se o jejich pěstování
s profesionály. Tentokrát sukulenty představíme z jiného hlediska. Všeobecně není příliš
známo, že sukulentní rostliny nejsou jen kaktusy, agáve, aloe a tlustice, ale existují i sukulentní
příbuzní révy vinné, pampelišky nebo tykve. Na světě roste více než 10 tisíc sukulentních
rostlin ze 40 až 60 čeledí (záleží na názorech autora) a stále se objevují další.
Vzhledem k víceméně podobným podmínkám na stanovištích, kde sukulenty rostou,
se u těchto rostlin vyvinuly formy, které jsou si vzhledově podobné, i když nejsou vůbec
příbuzné. Příkladem mohou být aloe a agáve nebo kulovité či sloupovité kaktusy a sukulentní
pryšce stejných tvarů, abychom jmenovali ty nejznámější. Tento jev se nazývá konvergence
a návštěvníci budou překvapeni, co vše v bezlistém stavu vypadá jako tatáž rostlina.
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Vonná stezka – svatojánské byliny
22. 6.
od 16.00 do setmění
Otevíráme pro vás novou expozici magických rostlin s důrazem na byliny spojené
se svatojánským kultem. Během odpoledne proběhne bohatý program aktivit pro celou rodinu.
Dozvíte se mnoho zajímavostí o tradičních oslavách léta a rostlinách s nimi spojených.
Léto má narozeniny, ať žije léto!

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.
Kompletní program Botanické zahrady hl. m. Prahy i další novinky najdete
na www.botanicka.cz. Změna programu vyhrazena.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Klára Hrdá
Referentka pro vnější vztahy a média
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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