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Botanické zahrady ČR 
V botanických zahradách zahradníci pěstují neobvyklé a vzácné rostliny. 

Botanické zahrady pomáhají zachránit ohrožené druhy, umožňují veřejnosti 

vidět a studovat zajímavé rostliny ze všech koutů světa. Hodnota vzácných 

sbírek rostlin je často nevyčíslitelná, některé rostliny se už ve volné přírodě 

nevyskytují. Některé druhy rostlin vyžadují speciální podmínky, tropické 

rostliny obvykle více světla, tepla a vzdušné vlhkosti. Botanické zahrady 

jsou ozdobou měst a výborným místem pro relaxaci. V tropické části 

skleníků poletují tropičtí motýli, stékají potůčky, kvetou orchideje.  

 

Na obrázku vidíme skleník Fata Morgana patřící 

Botanické zahradě hl. m. Prahy. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fata_Morgana,_Prague_Troja1.jpg> 



Botanické zahrady ČR 
Botanické zahrady se obvykle zaměřují jen na některé druhy rostlin podle 

podmínek nutných pro jejich život nebo podle oblasti původu. Například 

tropické rostliny, vodní rostliny, druhy žijící převážně na skalách nebo růže. 

Zvláštním druhem botanických zahrad je arboretum, které se zaměřuje 

hlavně na dřeviny. Arboreta mohou vypadat podobně jako parky nebo 

uměle vysazené lesní porosty.  U Opavy je arboretum Nový Dvůr, v květnu 

zde kvete krásná sbírka rododendronů.  Také zde vystavují cestovatelské 

předměty a fotografie, rostou zde mohutné vzácné jehličnany. 

        

 Arboretum Nový Dvůr 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Arboretum_Nový_Dvůr> 



Botanické zahrady ČR 
V České republice se nachází mnoho botanických zahrad ve větších 

městech. Za pozornost určitě stojí Botanická zahrada hl. m. Prahy. Kromě 

skleníku Fata Morgana, ve kterém jsou 3 oddělení (tropické suché, tropické 

vlhké a chlazené), můžeme navštívit také japonskou zahradu, vinici, sbírku 

dřevin či vřesoviště. Unikátní jsou velká akvária s rybami povodí Amazonky.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Japanese_Botanic_Garden1,_Prague_Troja.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Botanic_Garden1,_Prague_Troja.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Troja,_Botanická_zahrada,_Japonská_zahrada.jpg > 



Botanické zahrady ČR 
Z několika desítek botanických zahrad doporučuji navštívit Botanickou 

zahradu Liberec (nejstarší botanická zahrada v ČR), Arboretum Nový Dvůr 

či Botanickou zahradu a arboretum Štramberk. Zámecký park Průhonice, 

jehož součástí je i botanická zahrada, je zapsán pro svou výjimečnost na 

Seznam světového dědictví UNESCO.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arboretum_Nový_Dvůr_-_areál_2.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Botanka-kaktusy.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skleníková_expozice_tropických_a_subtropických_rostlin.jpg > 



Botanické zahrady ČR 
Botanické zahrady, které mají zvláštní sbírku dřevin se nazývají …….. 

Jednu takovou zahradu najdeme v ….. ….. 

 

Botanická zahrada hl. m. Prahy se pyšní skleníkem …. ……. Součástí této 

zahrady je také oddělení věnující se rostlinám z jedné země - …….. 

 

 

K jakým účelům se zřizují botanické zahrady? 

 

 

 


