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TISKOVÁ ZPRÁVA 
29. dubna 2019 
 

Na První máj do trojské botanické zahrady pro polibek i za motýly  
 

Toužíte políbit na První máj svou milou či milého pod rozkvetlým stromem? Vydejte  
se společně do botanické zahrady v Troji. Jaro tu už naplno převzalo vládu a zahrada 
plná květů a vůní navodí romantickou náladu. Zároveň si nenechte ujít návštěvu skleníku 
Fata Morgana, kde vám budou dělat společnost kouzelní exotičtí motýli. Na vinici  
sv. Kláry ochutnáte lahodná vína, zahřejete se u krbu, nebo posedíte na terase 
s panoramatickým výhledem na Prahu. Venkovní expozice i skleník Fata Morgana jsou 
otevřené do 19.00 hodin a Vinotéka sv. Klára až do 21.00 hodin. První májový den 
v botanické je ve znamení lásky. 
 
První máj zve zamilované dvojice k polibku pod rozkvetlým 
stromem. Trojská botanická zahrada je ideálním místem, 
kam se ve sváteční den vydat na romatickou procházku. 
„Zahrada je v tomto období doslova zaplavená květy.  
K největším lákadlům zahrady v této době patří Pivoňková 
louka i Japonská zahrada. Stále ještě je možné vidět jarní 
cibuloviny a v celém areálu venkovních expozic kvete řada 
dřevin. Ve skleníku Fata Morgana jsou k vidění i stovky tropických motýlů volně poletujících 
expozicí,“ zve k návštěvě jarní zahrady Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady  
hl. m. Prahy.  
 
Prvomájový přípitek  
Přijďte si na Prvního máje připít víny z památkově chráněné vinice sv. Kláry. V nabídce 
vinotéky sv. Klára sídlící v historickém vinařském domečku najdete mimo jiné skvělý Ryzlink 
rýnský ročník 2017 a Rulandské modré ročník 2014. „U ryzlinku se nenechte zmást zbytkovým 
cukrem. Ač se podle čísel jedná o nejsladší víno z celého ročníku, vysoká kyselina z něj dělá 
kousek pro drsné muže a ještě drsnější ženy. Aromatika je typická pro české ryzlinky, tedy 
citrusová kůra, pomelo, vyzrálá hruška. Vyzkoušejte ho k tučným sýrovým pokrmům, rillettes 
nebo škvarkové pomazánce,“ uvedla Eliška Muchnová, vedoucí vinotéky sv. Klára. 
Rulandské modré se vyznačuje výraznými třešňovými a višňovými tóny, které přechází 
společně s peckovinou i do chuti, v závěru je lehce cítit hořká čokoláda. Jedná so o naprosto 
ukázkový zástupce této burgundské odrůdy. „Hodí se k němu tvrdé sýry parmazánového typu, 
pečené sušené švestky ve slanině a slané tymiánové sušenky. Pokud jste perfekcionisti, uvařte 
kohouta na víně nebo hovězí po burgundsku,“ dodává Eliška Muchnová. 

 
                                                                                                                                                                                                       

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) 
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Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy 
duben – červen 2019 

 
Motýlí cestovatelé 
do 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 o víkendech 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. 
 
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. 
 
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.  
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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.  
 
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! 
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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. 
 

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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