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JAK POUŽÍVAT TUTO METODIKU 

Tato metodika byla vytvořena v rámci mezinárodního programu Evropské unie 

Erasmus +. Je výsledkem spolupráce mezi evropskými botanickými zahradami, 

konkrétně mezi: 

Průhonickou botanickou zahradou (Botanický ústav Akademie věd České 

republiky), 

Botanickou zahradou Vroclavské univerzity – Polsko, 

Botanickou zahradou Vilniuské university – Litva, 

Gartenkulturzentrum Niedersachsen Park der Gärten – 

Německo. 

Jejím cílem je stát se vzdělávací a informativní příručkou pro odbornou i laickou 
veřejnost a školicím materiálem pro mladé zaměstnance nebo studenty. 

Zaměřuje se na inovativní porovnání zahrad při hledání podobností, inspirace a 

vzájemného porozumění historickým, kulturním, sociálním, vzdělávacím, 

ekonomickým a zahradnickým charakteristikám i praktikám botanických zahrad 

v různých evropských zemích. I když mají botanické zahrady v Evropě podobné 

historické, kulturní a sociální kořeny, mají také specifické podmínky dané svým 
původem, posláním a rozvojem. Botanické zahrady v různých zemích mají 

v závislosti na zemi a konkrétní lokalitě různé podnebí, a také mají různou půdu, 
zdroje, údržbu, škůdce a choroby. Mohou se v nich však rozhodně pěstovat 

stejné rostliny. Práce v botanické zahradě má mnoho úrovní a může nabídnout 

mnoho příležitostí k neformálnímu studiu. Každá botanická zahrada je 

jedinečným místem pro vzdělávání studentů, mladých lidí a veřejnosti. 

Tato metodika věnovaná tématu botanických zahrad jako součásti evropského 

kulturního dědictví spadá do souboru čtyř brožur vytvořených v rámci projektu. 

Na ni navazují tři publikace zaměřené na významné rostlinné rody kosatců, 
pivoněk a denivek. Metodika je rozdělena do jedenácti kapitol umožňujících 

čtenáři porozumět problematice botanických zahrad a sbírek historických rostlin 

z hlediska jejich vědeckého a historického významu. První část je věnována 

evropské a národní historii botanických zahrad, na kterou navazuje představení 

zahrad samotných a jejich společností. Druhá část brožury pojednává o kultuře, 

umění a vzdělávání v kontextu botanických zahrad. A poslední část nabízí 

souhrn právních a ekonomických ukazatelů, které platí v každé evropské zemi, 
pro různé instituce. Informace k zahradním areálům a jejich historii, poslání nebo 

sbírkám jsou shrnuty v přehledových listech doplněných fotografiemi. Publikace 
také zdůrazňuje příklady dobré praxe, které jsou pro čtenáře důležité a užitečné. 

Na samém konci metodické brožury jsou uvedeny literární zdroje. Mohou sloužit 

jako materiál k inspiraci nebo vzdělávání. 
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ÚVOD DO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Botanické zahrady jsou důležitou součástí evropského kulturního dědictví. 

Protože jsou spojeny se zakládáním klášterů, konventů a univerzit, je třeba je 
považovat za důležitou součást evropských dějin i vědy. Botanické zahrady 

jsou po staletí místem hlubokých znalostí a profesionálních dovedností, a to jak 
při pěstování exotických rostlin tak při zavádění botanického označení. Udržují 

velké a rozmanité sbírky rostlin pro různé účely (rostliny pro léčebné účely, pro 

biologické a botanické studie, výzkum, rekreaci a další použití). Tyto sbírky 

rostlin lze také považovat za ukázku neustálého lidského úsilí o vytváření 

zvláštních (horti) kulturních hodnot. Šlechtění rostlin je dlouhotrvající proces, 

který vyžaduje mnoho znalostí a vytrvalost. Jeho výsledky jsou často 

uměleckými díly, které je třeba uchovat jako projev biologické rozmanitosti. 

Různé zahrady mají různá poslání a zájmy ohledně toho, jak představit 

veřejnosti své kolekce a své historické, kulturní a sociální hodnoty. 

Spolupráce botanických zahrad je nezbytná pro udržitelnost a rozvoj tradic a 

je posilována v podmínkách globálních klimatických změn, které s sebou 

přinášejí nové problémy a výzvy v rostlinné výrobě (např. náhlé změny počasí, 

sucha, pozdní mrazy nebo žádný mráz). Globalizace stimuluje expanzi 

invazivních druhů rostlin a chorob a škůdců rostlin. Spolupráce botanických 

zahrad je dokonce důležitá pro nové zdroje rostlinných léčiv a zachování 

biodiverzity. Vytváření partnerství mezi zahradami z různých zemí umožňuje 

různé způsoby spolupráce. Všechny jsou součástí evropského kulturního 

dědictví a přispívají ke společnému přeshraničnímu projektu na podporu 

internacionalizace v Evropě. 
 

Definice kulturního dědictví 

Používání a význam pojmu kulturní dědictví se v průběhu času značně vyvíjelo. 
Prvním dokumentem, který pracuje s představou obecného dědictví, je 

Benátská charta (1964). V ní je obecné dědictví chápáno jako paměť 

obsahující poselství, které jej přenáší z minulosti, takže prastaré tradice lze plně 

autenticky vnímat i dnes. Zmiňuje nejen důležitá umělecká díla, ale i běžnější 

díla z minulosti, která v průběhu let získala kulturní význam, protože byla 

součástí historických událostí nebo je významný jejich vývoj. Benátská charta 
také zdůrazňuje městské nebo venkovské prostředí těchto památek jako 

důkaz tohoto vývoje. 

Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972) 

ho staví na stejnou úroveň. Tento dokument se zabývá kulturním dědictvím 

u památníků, skupin budov a lokalit. Památníky jsou architektonická díla, 

velkolepé plastiky nebo malby, předměty archeologické povahy, jeskynní 

obydlí nebo jejich kombinace s významnou obecnou hodnotou z hlediska 
dějin umění a vědy. Skupinou budov se rozumí skupina, jejíž architektura, 

homogenita nebo místo v krajině mají významnou obecnou hodnotu z 
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hlediska historie, umění nebo vědy. Lokalitami by pak měla být lidská díla 

nebo kolektivní díla lidí a přírody a území, včetně archeologických nalezišť 

s významnou univerzální hodnotou z historického, estetického, etnologického 

nebo antropologického hlediska. 

Jak je vidět, pojetí kulturního dědictví je dynamické a stále se vyvíjí. Nebude 

stejně vnímáno ve všech částech světa. UNESCO (2017) poskytuje obecnou 

definici: Kulturní dědictví je dědictvím fyzických výtvorů a nehmotných atributů 

skupiny nebo společnosti, které jsou zděděny z předchozích generací a 

zachovány do současnosti a propůjčeny budoucím generacím. 

Pojem kulturního dědictví je nyní odtržen od představy o nejvíce fascinujících 

architektonických dílech daleké minulosti. Kulturní dědictví je hmotné, ale také 

nehmotné. Toto obohacení přišlo do západní kultury z Japonska a dalších zemí 

na Dálném východě, kde jsou památky považovány pouze za něco, co má 

oživit tradici, duchovnost a schopnosti a přenášet je mezi generacemi - pouze 
jako nositelé těchto hodnot. Rozšíření o nehmotné památky bylo zapsáno na 
seznam světového dědictví UNESCO až v roce 2001. 

Dnes lze tímto pojmem pokrýt i malá díla nebo dokonce myšlenkové činnosti 

samotné, pokud jsou přenášeny dostatečně dlouho. Dnešní kulturní dědictví 

může být cokoli hodnotného, co inspirovalo lidi v době jeho vzniku a inspiruje ty, 
kteří se s ním setkávají dnes. 

 
 

“SPOLEČNÉ ÚSILÍ O ZACHOVÁNÍ NAŠEHO DĚDICTVÍ JE ZÁSADNÍM SPOJENÍM S NAŠIMI KULTURNÍMI, 
VZDĚLÁVACÍMI, ESTETICKÝMI, INSPIRAČNÍMI A EKONOMICKÝMI ODKAZY – TO VŠE NÁS DOSLOVA DĚLÁ 

TÍM, KÝM JSME.” 

(Steve Berry – americký romanopisec a bývalý právník) 
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Definice botanické zahrady 

V roce 1989 definovala Botanic Gardens Conservation International (BGCI); 
mezinárodní organizace sdružující botanické zahrady jejímž cílem je především 

záchrana genofondu planých i kulturních rostlin; v dokumentu Strategie 
botanických zahrad (Strategy of Botanical Gardens in Conservation) pojem 
botanická zahrada pomocí seznamu následujících charakteristik: 
 
 odpovídající označení rostlin 
 sbírky mají vědecký základ 
 informace jsou sdíleny s dalšími institucemi a veřejností 
 rostlinný materiál je vyměňován s jinými botanickými zahradami, arborety a 

vědeckými stanicemi 
 dlouhodobé úsilí a odpovědnost za zachování sbírek rostlin 
 provádění výzkumných programů taxonomie rostlin v přiložených herbářích 
 pozorování rostlin ve sbírkách 
 jsou přístupné veřejnosti 
 podpora ochrany prostřednictvím vzdělávacích aktivit 
 správná dokumentace ke sbírkám 
 výzkum rostlin 

 
Botanickou zahradou však bývá mnoho institucí, aniž by splňovaly všechny tyto 

charakteristiky. Proto aktuální definice uvádí: 

"Botanické zahrady jsou instituce, které udržují dobře zdokumentované sbírky 

živých rostlin pro účely vědeckého výzkumu, ochrany, prezentace rostlin a 

výuky." 

Americké sdružení veřejných zahrad (American Public Gardens Association), 
víceméně v souladu s BGCI, stanoví následující kritéria, která by botanická 

zahrada měla splňovat: 
 je veřejnosti přístupná alespoň po určitou dobu 
 zahrada funguje jako okrasná výstava, vzdělávací expozice nebo výzkumné 

pracoviště 
 zahrada vede záznamy o rostlinách 
 na zahradě je alespoň jeden odborník (placený či nikoli) 

návštěvníci zahrady mohou rostliny identifikovat pomocí jmenovek, map nebo jiného 

materiálu. 
 

Podle slovníku Cambridge Dictionary: 

Botanická zahrada je zahrada, obvykle přístupná veřejnosti, kde se pěstuje 

široká škála rostlin pro vědecké a vzdělávací účely. Stejný slovník definuje 

arboretum jako velkou zahradu, kde se pěstuje mnoho druhů stromů, které je 

možné prohlížet a studovat pro vědecké účely. 
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Jako příklad národních definic botanických zahrad mohou sloužit následujícící 
kritéria, jejichž splnění vyžaduje Unie botanických zahrad České republiky pro ty 
zahrady, které se chtějí stát jejími členy: 

 Botanická zahrada pěstuje minimálně 500 taxonů nebo kultivarů rostlin. 
 Zahrada je otevřená veřejnosti alespoň po 2 měsíce v roce nebo slouží k 

previdelné výuce. 
 Má tým pracovníků odborně způsobilý plnit kritéria pro činnost botanické 

zahrady a dbá o jejich soustavný odborný růst. Kvalita a počet odborného 

personálu odpovídá počtu pěstovaných rostlin. 

Zpřesňující kritéria 
(řádný člen musí splňovat nejméně 7 podmínek, přidružený člen alespoň 4):  
 
 Pěstované rostliny jsou viditelně označeny jmenovkami nebo je možná jejich 

snadná identifikace pomocí poskytnutého průvodce, pracovního listu nebo 
elektronického čtecího zařízení. 

 Má funkční informační systém – orientační systém, mapu expozic, jednotlivé 

informační panely. 
 Informuje o činnosti a akcích na webových stránkách, v tisku či periodicky 

vydávaných přehledech akcí. 
 Účastní se nebo pořádá vzdělávací a výchovné programy v oblasti 

botaniky, dendrologie, zahradnictví, lesnictví nebo ochrany přírody. 
 Pravidelně pořádá akce pro veřejnost zaměřené na botaniku, ochranu 

přírody a zahradnictví. 
 Řeší granty nebo se účastní na výzkumu či vývoji prospěšného pro poznání a 

ochranu rostlin, charakteristice a záchově genofondu, šlechtění nebo 

optimalizaci pěstebních postupů. 
 Slouží k udržování genofondu rostlin. 
 Vede pracovní evidenci rostlin ve sbírkách a expozicích v přírůstkových nebo 

výsadbových knihách, GIS či počítačové databázi. V evidence jsou 
zohledněny požadavky vyplývající z Úmluvy o biologické rozmanitosti 
především ve vztahu k původu genetického materiálu. 

 Vydává pravidelně Index Seminum v tištěné podobě nebo elektronicky. 
 Má odborně zpracovný management sbírek a expozic trvalých kultur živých 

rostlin. 
 Zajišťuje kontinuitu botanické zahrady, umožňující soustavné udržování a 

rozvoj sbírek. 
 Sbírky zahrady jsou v řádném zdravotním stavu. 
 Monitoringem a účinnými opatřeními se snaží zamezovat šíření nepůvodních pěstovaných 

druhů a na nich vázaných organismů do okolí zahrady. 
 Dokumentuje svoji činnost, a pravidelně publikoje její výsledky. 
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Mezinárodní program pro botanické zahrady (BGCI, 2000) zdůrazňuje důležitost 
sbírek v botanických zahradách pro mnoho lidí, na které dopadá vliv 
urbanizace a ztráta kontaktu s přírodou nebo s přírodním prostředím. Někteří 

další autoři upozorňují na význam okrasných funkcí a krajinotvorby. Botanická 

zahrada slouží také jako park – místo, které poskytuje prostor pro rekreaci. 

Rozsáhlé a jedinečné sbírky botanických zahrad často umožňují podobnou 

formu expozice jako muzea, ale botanické zahrady navíc nabízejí více smyslový 
prožitek a venkovní zážitek, což z nich dělá jedinečnou instituci. Samotné sbírky 

mohou mít unikátní hodnotu – pěstují se zde rostliny, které již jinde nejsou. Někdy 

sbírky obsahují okrasné rostliny, které nikdy neměly přirozené prostředí a 

pravděpodobně byly podle módních trendů přeneseny ze zahrad. 

Jak je uvedeno v Akčním plánu pro botanické zahrady v Evropské unii (BGCI, 
2000), může mít pro návštěvníka kromě rostlinných sbírek botanických zahrad 

hodnotu také krajinná architektura zahrady a architektura jejích budov. 

Botanické zahrady jsou nebo byly v době svého vzniku často prestižní a vlivnou 

institucí – botanické zahrady v Amsterdamu nebo Kew způsobily zánik monopolu 

obchodování  s rostlinami v koloniálních říších. Tyto zahrady dostaly příležitost 

spolupracovat s největšími architekty své doby. V Evropě existují dvě botanické 

zahrady zapsáné na seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o Botanické 

zahrady v Kew ve Velké Británii a Botanickou zahradu v Padově (Orto Botanico 

di Padova) v Itálii. Obě tyto zahrady a jejich budovy jsou důležitým 

architektonickým a krajinně-architektonickým dílem, které ovlivnilo mnoho 

tehdejších architektů. Rovněž byly a stále jsou důležitým centrem výzkumu a 

kulturních akcí. Díky těmto vlastnostem byly tyto zahrady zařazeny na seznam 

světového dědictví UNESCO. Na tento seznam jsou sice zapsána pouze 
nejdůležitější díla, ale srovnatelnou hodnotu může mít mnoho dalších parků a 

botanických zahrad v Evropě. Některé nemají globální význam, ale mohou mít 

význam národní. Botanické zahrady jsou za tento odkaz odpovědné a měly by 
být patronem těchto hodnot. 

Podle Mezinárodního programu pro botanické zahrady je role botanické 

zahrady do značné míry určována tím, kým je zahrada financována a jak je 

zapojena do organizační struktury instituce, pod níž působí. Botanické zahrady 

mohou patřit univerzitám, obcím, středním školám, výzkumným ústavům, 

neziskovým organizacím a soukromým osobám, které mají na zahradu různý vliv. 

Vedení škol a obcí se pravidelně mění a často nemá pochopení pro důležitost 

botanických zahrad. Aby tedy zahrady zůstaly nezávislé a relevantní, hledají 

často samofinancování. 



Květiny v dřevěné váze, Jan Brueghel starší, olej na dřevě, (1606 – 1607), 13
https://commons.wikimedia.org/
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HISTORIE BOTANICKÝCH ZAHRAD 

Evropská historie botanických zahrad 

Vzestup botanických zahrad je úzce spjat s původem zahrad obecně, protože 

lidé obohacovali své okolí novými, méně známými, prospěšnými a užitkovými 

rostlinami. Spolu s těmito čistě praktickými potřebami byl kladen stále větší důraz 

na krásu a estetiku. Někteří autoři tvrdí, že nejstarší botanické zahrady byly ve 

starověkém Babylonu. V té době se s rostlinami aktivně obchodovalo, okrasné 

rostliny byly také součástí válečné kořisti a panovník je logicky soustředil na 

jednom místě. Z historie víme, že mnoho zahrad bylo komponováno podle 

soudobých architektonických principů. Jako dávné předchůdce botanických 

zahrad můžeme zmínit Theophrastovy zahrady v Aténách (kolem roku 340 př. n. 
l.) a zahradu Antonia Castora v Římě (1. století n. l.) zmiňovanou Pliniem starším, 
který zahradu navštěvoval a studoval hlavně rostliny důležité v lékařství. Raně 

středověké zahrady byly založeny pod arabským vlivem v souvislosti s medicínou. 

Vynikaly architektonickým designem, použitím okrasných stromů, vodními prvky 

a geometrickým uspořádáním. Slavné španělské zahrady v Seville, Cordobě 

nebo Granadě jsou jasným příkladem této doby. Stejně tak jako zahrady 
s užitkovými a léčivými rostlinami v klášterech, jejichž rozmach je patrný již 

v 5. století. Jedním z nejstarších historických záznamů o klášterní zahradě jsou 
plány kláštera St. Gallen ve Švýcarsku. Není však jisté, zda zahrada vůbec 

existovala. Mimořádný rozvoj sběru a pěstování v botanických zahradách byl 
zaznamenán v dobách prvních objevných cest. Přinesly současně zavádění 
nových druhů rostlin a rozvoj znalostí, zejména přírodních věd. Z této doby 

pocházejí zahrady v Padově (1545). Zahrady byly uměleckým dílem, které 

v podstatě položilo základ urbanistického pojetí města; kruhová radiální 

dispozice je zachována dodnes. V roce 1547 vybudovalo v konkurenci 
s Padovou svou zahradu město Pisa. 

 

Historické uspořádání botanické zahrady v Padově (wikimedia.com, Votruba, 2000) 
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Botanická zahrada v Padově je jednou ze dvou botanických zahrad zapsaných 

na seznam světového dědictví UNESCO.

Na tomto místě můžeme zmínit dvě velké osobnosti spojující evropské botanické zahrady 
s renesancí. Jednou z nich je Pietro Andrea Gregorio Mattioli neboli Matthiolus (1501 - 1577), který 
studoval medicínu na univerzitě v Padově, ale od roku 1554 žil v Praze jako osobní lékař českého 

viceregenta, arcivévody Ferdinanda II. Vydal tam rozšířený český překlad svého herbáře, který 
vyšel poprvé v roce 1544 v italštině. Popsal 100 nových rostlin, přestože byl herbář původně 
vytvořen jako komentář k Dioscuridově již zmíněnému dílu De materia medica. Mattioli ho však 
neustále rozšiřoval, takže každé další vydání za jeho života je obsáhlejší než to předchozí. Byla to 
jedna z nejdůležitějších botanických knih 16. století, která byla vydávána mnohokrát a vychází 
dodnes.

Dalším průkopníkem v botanice, snad nejvlivnějším ze všech vědeckých odborníků na 
zahradnictví 16. století, byl Carolus Clusius (1526 - 1609). V roce 1573 byl císařem Maximiliánem II. 
jmenován prefektem (ředitelem) císařské lékařské zahrady ve Vídni. Jeho přítel Ogier Ghiselin de 
Busbecq, který byl za předchozího císaře velvyslancem v Osmanské říši, byl vášnivým 
zahradníkem a brzy zařídil, aby ze dvora v Konstantinopoli byly do zahrad ve Vídni odeslány 
exotické cibuloviny. Clusius s nimi provedl mnoho šlechtitelských experimentů, a tak, paradoxně 
ve Vídni, jeho pěstování tulipánů v tamních botanických zahradách položilo základy 
nizozemského tulipánového průmyslu. Zavedl ve střední Evropě pěstování řady nových rostlin,
včetně nejen tulipánů, ale také brambor, tabáku, kaštanů, šeříků, platanů a mnoha cibulovitých 

rostlin. Clusius byl propuštěn z císařského dvora krátce po nástupu Rudolfa II. v roce 1576 jako 
všichni ostatní protestantští dvořané. Poté se přestěhoval do nizozemského Leidenu. Tam se stal 
prvním prefektem nové městské botanické zahrady Hortus Academicus spojenou s univerzitou v 
Leidenu. Hrál roli při vytváření jedné z prvních formálních botanických zahrad v Evropě. Jeho dílo 
Rariorum plantarum historia (1601) se zabývá španělskou a rakouskou flórou a přidává další 
informace o nových rostlinách. Je ilustrováno mnoha dřevoryty botanických exemplářů a svědčí 
o novém zájmu o botaniku a botanické zahrady, který nastal během renesance.
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Jiné pojetí výrazně dekorativních botanických zahrad vzniklo ve Francii, první 

v Montpellier (1598), a také v Německu – Lipsko, Jena a Norimberk (1560). 
S vývojem evropských botanických zahrad se také významně prolínají britské 

zahrady v Oxfordu (1632), Edinburgu a Cambridgi. Na tradici anglických zahrad 

navazují i nemovitosti v Moskvě (1706) a Sankt Petěrburgu (1714). V průběhu 

16. století byla v Evropě založena řada botanických zahrad na významných 

univerzitách (např. Hamburk - 1540, Curych - 1555). Praha si na svoji Univerzitní 

botanickou zahradu musela počkat do poloviny 18. století. 

Významným bodem zvratu a impulsem pro rozvoj botanických zahrad je 
založení Královské botanické zahrady v Kew v roce 1841. Její koncepce, 

struktura a architektura jak ve stavbách (skleníky, oranžerie a další budovy jako 

desetipodlažní Pagoda princezny Augusty) tak v krajině zavedly nové pojetí 
sbírkové činnosti a architektury té doby. Na jejím založení se podílelo mnoho 

významných osobností, například botanik John Lindley. Kolekce byly obohaceny 
ze sbírek různých cestovatelů, například Sira J. Bankse, průvodce kapitána 

Cooka na jeho zámořských plavbách. Tato zahrada si dodnes udržuje vedoucí 

postavení mezi evropskými botanickými zahradami, buduje své sbírky již více než 

200 let a její rozloha se postupně rozrostla na 121 ha. 

Podobnou roli při představování exotických rostlin a vytváření rostlinných sbírek 

hrála botanická zahrada v Sankt Petěrburgu, nejstarší botanická zahrada v 

Rusku. Pozdější carskou zahradu založil Petr I. v roce 1714 jako bylinkovou 
zahradu. Od roku 1855 byl se zahradou spojován slavný botanik Eduard August 

von Regel. Zahrada je dnes součástí Botanického ústavu Ruské akademie věd. 

Během 18. a 19. století dosáhly zahrady důležitého postavení jako místa pro 

aklimatizaci rostlinného materiálu ze zámořských kolonií. Některé z nich takto 
působí dodnes: italská Orto Botanico di Palermo na Sicílii nebo španělská Jardín 

de Aclimatación de La Orotava v Puerto de La Cruz na Tenerife na Kanárských 

ostrovech, kde se nachází 200 let starý fíkovník. 

Od 19. století se v zemích západní a střední Evropy rozvíjely botanické zahrady 

zaměřené na místní flóru. Většinou se jednalo o vysokohorské botanické zahrady 

v Alpách, například Lindauer Hütte (Rakousko), La Chanousia (Itálie), Giardino 
Botanico Alpino di Campo Imperatore (Itálie), Lautaret (Francie), Alpinum 

Juliana (Slovinsko), Jardin Alpin La Rambertia (Švýcarsko), ale můžeme je vidět i 

v nižších nadmořských výškách na místech s vysokou biodiverzitou, jako jsou 

Velebitski botanički vrt (Chorvatsko) nebo Giardino botanico di Carso (Itálie), 

Jardín Botánico La Cortijuela a Jardín Botánico Hoya de Pedraza (Sierra 

Nevada, Španělsko). Endemická flóra Baleárských ostrovů se shromažďuje 

v botanické zahradě v městě Sóller na Mallorce. 
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200 let starý fíkovník v Jardín de 

Aclimatación de La Orotava na 

Kanárských ostrovech

Orto Botanico di Palermo, Itálie

V průběhu 18. a 19. století spolu s botanickými zahradami rostl fenomén arboret

a krajinných parků. Zdůrazňovaly se okrasné prvky stromů a dalších dřevin. 

Jedním z příkladů rané evropské sbírky stromů je chorvatské arboretum v Trstenu.
Datum jeho založení není známo, ale existovalo již roku 1492, kdy byl 

k zavlažování arboreta postaven 15 m dlouhý akvadukt; tento akvadukt se stále 

používá. Dodnes zde zůstávají stát dva jedinečné a starodávné platany starého 

světa (Platanus orientalis).

Význam a poslání sbírek bylo vždy po celou historii zaměřeno na sladění 

vědeckého zájmu (sbírkový, kognitivní) s estetickým zájmem. Venkovní prostor 
byl obohacen o nové rostliny v novém estetickém prostředí, v pojetí a struktuře 

současných botanických zahrad a jejich sbírek a expozic.

PŘÍKLADY NEJSTARŠÍCH BOTANICKÝCH ZAHRAD A JEJICH PŘEDCHŮDCŮ

Svět Založena Země partnerů projektu Založena

Tokio, Japonsko 1684 Česko Praha 1350
Sankt Petěrburg, Rusko 1713 Polsko Wrocław 1540

Kalkata, Indie 1787 Litva Vilnius 1781
New York, USA 1805 Německo Leipzig 1542



Vysokohorská botanická zahrada Lautaret

18
Botanická zahrada, Sóller, Mallorca
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České botanické zahrady 

První českou zahradou jako předchůdkyní botanických zahrad je Andělská 

zahrada (Hortus Angelicus) v Praze, bylinná zahrada lékárníka Anděla z Florencie 

na dvoře Karla IV. V roce 1360 obdržela zvláštní privilegia, která ji kromě jiných 
výhod osvobozovala od placení daní. V zahradě se pěstovaly různé léčivé 

rostliny, aromatické byliny, vinná réva a exotika. Byla zrušena v roce 1782 a dnes 
se na jejím místě nachází hlavní pošta. 

 

Klášter Zlatá koruna zobrazený na malbě ze 17. století. 
 

Součástí klášterů byly také zahrady zvané rajské. Církevní řády obecně byly 

nositeli poznání od středověku a jejich propojení v Evropě pomohlo sdílet rostliny 

mezi kláštery a tím zahrady zvelebovat. Některé z nich byly nejen zahradami 
užitkových nebo léčivých rostlin, ale sloužily také k pěstování nových rostlin a 
k výuce. V zemích české koruny bylo mnoho bohatých klášterů s rozsáhlými 

rostlinnými sbírkami. Některé z nich již neexistují. Příkladem může být pražský 

kartuziánský klášter zvaný latinsky Hortus Sanctae Mariae (Zahrada Panny Marie), 
který byl založen v roce 1341, ale zničen během husitských válek v roce 1419. Na 
místě mnoha vinic kláštera byla velká zahradní enkláva. 
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Botanicky a zahradnicky velmi významným klášterem je Klášter milosrdných bratří 

ve Valticích. Byl založen v roce 1605 jako nemocnice. Faktem je, že lékárníci od 
Milosrdných bratří se intenzivně věnovali botanice. S příchodem bratra Norberta 

Boccia v roce 1763 získala školní knihovna také obsáhlý herbář. Dnes je to jeden 

z nejstarších herbářů v České republice. Boccius jako vášnivý botanik založil ve 

Valticích rozsáhlé zahrady léčivých rostlin doplněné o okrasné rostliny a ovocné 

stromy, kde také prováděl šlechtění. Mistrovským dílem v oblasti botaniky je jeho 

encyklopedie „Hortus botanicus“ (Botanická zahrada) popisující ve 14 svazcích 

a na 2 700 akvarelech všechny rostliny známé Bocciusovi, včetně exotiky. 

Položky jsou uspořádány podle známého botanického systému s poznámkami, 

které ji srovnávají s Carlem Linné. Jako jeho dědisctví byly vytvořeny slavné sbírky 

rostlin zvané Herbaria. Později v roce 1894 byla v nedaleké Lednici otevřena 

zahradnická škola, která je dnes Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity 
v Brně. 

Dalším příkladem klášterních zahrad jsou zahrady cisterciáckého kláštera Zlatá 

koruna v jižních Čechách, založeného v roce 1263 (zde zobrazeny na přiloženém 

obrázku). Klášter byl v roce 1785 uzavřen, ale stále zde rostou původní moruše, 

kterým je více než 200 let. 

Zvláštní roli v českém zahradnictví hrály Královské zahrady na Pražském hradě 

zřízené v letech 1534 - 1536 císařem Svaté říše římské Ferdinandem I. Do Prahy byl 
povolán zahradník Francesco, pravděpodobně ten, kdo založil Univerzitní 

botanickou zahradu v Padově, aby Královské zahrady vytvořil. K rozvoji zahrady 
přispěl také Mattioli jako její správce. Konstantinopolský velvyslanec Busbecq 

navíc zprostředkoval předání diplomatických dárků v podobě přírůstků 
orientálních rostlin do Prahy a Vídně za pomoci císařova poradce Clusia. Existuje 
záznam z roku 1563 o pěstování tulipánů v těchto místech. Císař Maxmilián II. 

pak pokračoval v zavádění do zahrady nových druhů rostlin. Sláva zahrady 

pokračovala i za vlády císaře Rudolfa II. Byl horlivým sběratelem umění i 

exotických rostlin. Svou druhou zahradní sbírku shromáždil v Brandýse nad 

Labem. V této době vzrostl zájem o květinové sbírky a botaniku i mezi měšťany a 

květinové sbírky se objevovaly v Praze a ve Vídni. Jedním z příkladů je zahrada 

viničního mistra Jana Pytlíka, která se stala součástí dnešní slavné Valdštejnské 

zahrady. Atributem habsburské monarchie byly citrusy jako symbol 
neporazitelnosti. Aby bylo možné pěstovat citrónovníky a jiné exotické rostliny, a 

to i v pražských podmínkách, musí být pro ně zajištěn přístřešek. První kamenná 

oranžerie v Evropě byla postavena kolem roku 1601. Během třicetileté války byla 

zcela zničena. Po smrti Rudolfa II ztratila Královská zahrada význam botanické 

zahrady. 
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Další zmínka o českých botanických zahradách pochází z poloviny 17. století. 
Například rozsáhlá bylinková a botanická zahrada lékaře Jana Ferdinanda 

Hertoda v Mikulově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf II. Jako Vertumnus (1590),  
římský bůh proměn v přírodě a v životě  
od Giuseppe Arcimbolda 
(wikimedia) 

Později v historii dosáhla organizační integrace a majetkové vztahy českých 

botanických zahrad různé úrovně, ale při definování funkcí botanické zahrady si 

ponechaly stejné poslání. 

Univerzitní zahrady zastupuje Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze, která 

vznikla v roce 1775 původně v jezuitské zahradě na Smíchově. V roce 1840 

registrovala 12 800 kultivovaných taxonů, zatímco v roce 1880 jich bylo již 20 000. 
Zahrada několikrát trpěla povodněmi a v roce 1909 z důvodu regulace břehu 

Vltavy zanikla. Byla přemístěna do jiné botanické zahrady Na Slupi, která byla 

založena dříve v roce 1898. V roce 1787 byla založena v Olomouci druhá 
nejstarší univerzitní zahrada lékařsko-chirurgického lycea. Další univerzitní 

botanické zahrady dnes spadají například pod Mendelovu univerzitu v Brně 

(1919), Masarykovu univerzitu v Brně (1922), Ostravskou univerzitu (1968), 
Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1969). 

Zahrady středních škol jsou fenoménem souvisejícím se zřizováním školních 

botanických zahrad jako praktické výukové pomůcky, které vycházelo z nařízení 

zemské školské rady z roku 1873 pro gymnázia a učiliště. 
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Příkladem dosud existujících školních zahrad té doby jsou botanické zahrady v 

Táboře (1866), Děčíně (1850) nebo Mělníku (1894). 

Městské botanické zahrady provozované městským úřadem se nacházejí 

například v Liberci a Teplicích, dále se jedná o Zoologickou a botanickou 
zahradu města Plzně a take o Botanickou zahradu hlavního města Prahy. Ta byla 
založena v roce 1968, ale pro veřejnost byla otevřena mnohem později v roce 

1991 (dříve se zde konaly výstavy a kulturní vzdělávací akce) a její další rozvoj 

směrem k veřejným návštěvníkům nastal výstavbou jedinečného skleníku Fata 

Morgana v roce 2004. 
 
 

Japonská kamenná zahrada v Botanické zahradě města Plzně je protkána skrytými symboly 
 
 

Další kategorií jsou botanické zahrady související s lékařskými ústavy. Zahrady a 
arboreta byly dříve zřizovány také kolem lékařských ústavů. Některé z nich se 
později staly členy Unie botanických zahrad České republiky, například park 

Plicního sanatoria v Jablunkově (založený v roce 1888). Před druhou světovou 

válkou to byl pravděpodobně druhý nejrozsáhlejší park z hlediska sbírek v 

Československu. Mezi další příklady patří Arboretum Žampach z konce 19. století 

nebo Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. Její 
park a arboretum byly založeny kolem roku 1900 poblíž instituce, která byla 

pravděpodobně prvním lékařským ústavem pro děti postižené tuberkulózou a 

skrofulózou v Evropě. 

Horské zahrady v České republice navazovaly na poslání zachovat místní a 

endemickou flóru. O první takové zahradě, nacházející se na vrcholu hory 
Sněžka (1604 m), nejvyšší hory v České republice a Polsku, je zmínka z roku 1825. 
Zahrada byla založena, aby přilákala návštěvníky do hor a stala se turistickým 

cílem. Dnes je zastoupena několika výstavními záhony v zahradě kláštera ve 
Vrchlabí, který býval sídlem Krkonošského národního parku. 



23 

 

 

 
 
 
 
 
 

Šlechtické zahrady a parky z přelomu 18. a 19. století mají ve většině evropských 

zemí podobný původ. Ne všechny mají vědecký přesah, ale za zmínku stojí 

několik zahrad a arboret v Českých zemích. Zajímavým příkladem je pražská 

zahrada, kterou založil v roce 1787 hrabě J. E. Malabaila de Canal, takzvaná 

Kanálka. I přes svůj krásný veřejný park a cenné botanické sbírky, skleníky pro 

experimenty nebo vzdělávací činnost v oblasti botaniky zanikla zahrada krátce 

po změně vlastnictví po roce 1830. Lepší ilustraci dosud existujících parků 

založených šlechtickými dobrodinci by mohlo představovat Arboretum 
Chudenice (1828), které bývalo dendrologickou sbírkou a okrasnou školkou 

zaměřenou na severoamerické druhy. Dnes se jí říká Americká zahrada a má 

status národní přírodní památky. Již zmíněná Lednice má také významné 

zahradnické a vzdělávací přesahy. Panství vstoupilo do historie botanických 

zahrad výstavbou tropického skleníku ve 40. letech 18. století, který byl v té době 

v Rakousku považován za technický zázrak. Proslavily se také jeho bohaté sbírky 

orchidejí, růží a jehličnanů spolu s alpskými zahradami a velkým krajinářským 

parkem. Později tam byl v roce 1895 založen zahradnický ústav. Dnes patří pod 

Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. 

Nejvýznamnější rostlinná sbírka z konce 19. století byla pravděpodobně 

v zámeckém parku v Průhonicích. Rekonstrukci stávajícího parku zahájil hrabě 

Emanuel Silva-Tarouca po svém příchodu do Průhonic v roce 1885. Vytvořil 

významné zahradní a krajinářské dílo s velkým množstvím exotických druhů. Vznik 

parku úzce souvisí s Dendrologickou společností, která sídlila také v Průhonicích a 

které hrabě předsedal. V roce 1927 hrabě panství prodal státu. Později se 

ukázalo, že Průhonice hrály významnou roli v budoucím vývoji v oblasti botaniky 

a zahradnictví. V roce 1956 existoval plán na umístění Ústřední národní 

botanické zahrady v místní oblasti zvané Chotobuz. Na základě své dlouholeté 

tradice v zahradnictví byla ideálním místem pro její založení. V roce 1962 zde 

byly zřízeny dvě instituce. Československá akademie věd převzala Průhonický 

park, zámek a pomologické arboretum na Chotobuzi a současně byl v areálu 

bývalé školky Dendrologické společnosti založen Výzkumný ústav pro krajinu a 

okrasné zahradnictví. Botanická zahrada Československé akademie věd byla 

založena na základě sovětského vzoru. Události té doby je dnes těžké dešifrovat. 

Ambiciózní plán na vybudování centrální zahrady nebyl naplněn, zatímco 

prostředky původně vyčleněné na údržbu a výstavbu zahrady byly částečně 

vymezeny na vytvoření pražské botanické zahrady a použity na zřízení nového 

oddělení Botanického ústavu, Hydrobotanické centrum v Třeboni (1971). 

V samotné zahradě i parku se dlouhodobě prováděla pouze základní údržba. 

V reakci na neutěšený stav Botanické zahrady Československé akademie věd, 

která přestala spolupracovat v oblasti zahradnického výzkumu a šlechtitelství, 
založil Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích Dendrologickou 

zahradu (1974). Zatímco Průhonický park spravuje sotva čtvrtinu z počtu jednou 

pěstovaných taxonů, Dendrologická zahrada se stala nejdůležitější českou 

dendrologickou sbírkou. 
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Odraz ve vodní hladině je jedním z principů zahradního umění, který byl použit 
při zakládání Průhonického parku. 
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Polské botanické zahrady 

Zakládání zahrad v Polsku má velmi dlouhou tradici; strukturované sbírky, jejichž 

cílem bylo učit nebo provádět výzkum, však vznikly až v 16. a 18. století. 

Prototypem botanické zahrady byly středověké klášterní zahrady určené 

k pěstování léčivých rostlin, zvané herbularius nebo hortus sanitates. Dvě 

soukromé zahrady ve Vratislavi založené v období renesance – Johannes 
Woyssel (založena kolem roku 1540) a Laurentius Scholz (před rokem 1587) – jsou 
považovány za první botanické zahrady; ty, které se na současném polském 

území používaly pro sběr a pozorování rostlin a výuku botaniky. V 17. a 18. století 

byly zřízeny tři zahrady v Gdaňsku. Založili je Jakub Breyn a jeho syn Jan Filip, 

Jakub Teodor Klein a Jan Gotfryd Reyger. Nejstaršími botanickými zahradami ve 
Varšavě jsou Královské zahrady, existující od roku 1650 v těsné blízkosti 

Královského hradu a za palácem Kazimierzowski. 
 

Varšavské královské zahrady, 1827 (Votruba, 2000) 
 

Během osvícenství se na území bývalé Polské republiky začaly zakládat 
botanické zahrady v dnešním smyslu – ty, které slouží vědeckým a vzdělávacím 

účelům. Založení takových zahrad (v roce 1776 v Grodně na Královské lékařské 

škole, v roce 1781 na univerzitě ve Vilniusu a v roce 1783 na univerzitě v Krakově) 
bylo jedním z výsledků Komise národních vzdělávacích aktivit. Poslední z nich, 
nyní patřící pod Jagellonskou univerzitu, je nejstarší botanickou zahradou v 

Polsku. Zahrada u lycea Krzemieniec na Volyni, založená v roce 1805, získala 
také evropský význam, ale poté, co byla škola v roce 1831 zrušena, byla 

přesunuta do Kyjeva. Na počátku devatenáctého století byly založeny dvě 

dosud existující univerzitní botanické zahrady: ve Vratislavi (1811) a ve Varšavě v 

Královských zahradách „Łazienki“ (1818). Zbývající zahrady byly založeny: v roce 
1925 v Poznani a v roce 1965 v Lublinu. Již v roce 1930 byla v Bydhošti otevřena 

Školní botanická zahrada, kterou v roce 1999 převzala Pedagogická akademie. 
Nejmladší je Botanická zahrada Zelenohorské univerzity, která byla otevřena v 

roce 2007. 
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V Polsku je 40 botanických zahrad, včetně sedmi spravovaných univerzitami: 
Botanická zahrada Varšavské univerzity, Botanická zahrada Jagellonské 

univerzity v Krakově, Botanická zahrada Vratislavské univerzity, Botanická 

zahrada Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Botanická zahrada Univerzity 

Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Botanická zahrada Univerzity Kazimierze 

Wielkiho v Bydgoszczi a Botanická zahrada Zelenohorské univerzity. Kromě toho 

lze mezi dalšími vlastníky zahrad uvést Polskou akademii věd, Ústav šlechtění a 

aklimatizace rostlin, lékařské fakulty, města, soukromé osoby. Kromě botanických 
zahrad se v mnoha městech nacházejí také arboreta, včetně historického 

Arboreta Kórnicki nedaleko Poznaně, jehož založení se datuje do první poloviny 

19. století. Slezská botanická zahrada je členem Evropské sítě zahradního 

dědictví (European Garden Heritage Network – EGHN) společně se zahradami 

Královského hradu ve Varšavě a Slezským parkem v Katovicích. Arboretum 

Bolestraszyce vede Polskou národní sbírku vodních kosatců Iris serie Laevigatae. 
 

Sbírka vodních kosatců v Arboretu Bolestraszyce 
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Litevské botanické zahrady 

V Litvě existují čtyři botanické zahrady provozované univerzitami, a to Vilniuskou 
univerzitou, Univerzitou Vytautase Magnuse, Klaipėdskou univerzitou a 
Univerzitou v Šiauliai. Studie ukázaly, že počet návštěvníků botanických zahrad 

se každým rokem zvyšuje. 

Využívání přírodního prostředí pro lidské potřeby sahá v Litvě až do starověku a 
úzce souvisí se starou litevskou pohanskou vírou. Jedněmi z prvních venkovních 
prostor používaných v Litvě lidmi byly s největší pravděpodobností posvátné 

dubové háje se svatyněmi (besídkami), které byly hluboce uctívány a ceněny 
starými Litevci. Věřilo se, že stromy a rostliny jsou živé, že mají srdce a duši a 

pouze duše stromu je „mokrá“: pryskyřice je jeho krev a slzy a že strom necítí 

bolest pouze tehdy, když je řez veden z důvodu potřeby. To byla víra nejen 

Litevců, ale i dalších evropských národů. Tato pohanská víra přežila v určitých 

oblastech Litevského velkoknížectví i po zavedení křesťanství (v roce 1387) a byla 

udržována až do konce 17. století. První zahrady s praktickým využitím přišly do 

Litvy s křesťanstvím a kláštery. I první litevský historik Maciej Stryjkowski ve své 

kronice (Kronika Polska, Litvy, Samogitie a celého Ruska, 1582) zmiňuje zahradu, 

kterou král Jogaila (1377–1434) po svém křtu dal arcibiskupovi Vilniusu Povilasovi 
Alšeniskisovi. Tento král vládl také v Polsku a zvláštní cestou osudu byl v dobách 

po husitských válkách zvolen českým králem pod jménem Vladislav Jagelonský). 
V 15. století byly zahrady litevských klášterů zakládány podle příkladu 

západoevropských zemí té doby. Pěstovaly se bylinky a koření, keře a ovocné 

stromy. Zpočátku byly jak ve středověké Evropě, tak v Litvě „parky, zahrady a 

květinové záhony“ vnímány jako jeden fenomén, protože ovocný sad, 

zeleninová zahrada a květinová zahrada se nacházely na stejném místě. První 

projevy okrasného zahradnictví v Litvě jsou známy také z historických pramenů. 

V kronikách se píše, že již na počátku 15. století litevský velkokníže Vytautas 
přinesl ze západní Evropy řadu okrasných a léčivých rostlin, o které se postarali 

zahradníci pozvaní z Uher. Zahrady se proto staly ozdobným prvkem paláců 

nebo loveckých hradů panovníků a šlechty v Litvě. První dekorativní zahrady 

před palácem litevských šlechticů vznikly až v 16. století, kdy přišly ze Západu 

renesanční tradice. Jejich šíření bylo do značné míry ovlivněno sňatkem 

litevského a polského krále Zikmunda I. s Bonou Sforza (1494 - 1557), vévodkyní z 

Milána a Bari z rodu Medici. Byla energickou a vzdělanou královnou a její vláda 

byla pro Litvu velmi důležitá, protože v té době se v zemi začala šířit italská 

kultura. Zejména díky ní se již v 16. století začala v Litvě pěstovat řada druhů 

zeleniny, které nebyly v severovýchodní Evropě známé, a dnes jejich jména 

dokládají italský původ. * V té době se začalo s pěstováním vinné révy, angreštu, 

rybízu, ptačího zobu a tisů. 
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* Dnes je jasné, že italské názvy formovaly mnoho dalších národních názvů 

zeleniny, většinou ve východní části Evropy.  
 

JMÉNA ROSTLIN V EVROPSKÝCH JAZYCÍCH 

Anglicky Italsky Litevsky Česky Polsky Německy 

Cabbage cappuccio kapusta kapusta kapusta Kohl 

Kohlrabi cavolo rapa kaljaras kedlubna kalarep

a 

Kohlrabi 

Leek porro porai pórek por Poree 

Hemp cannapa kanapės konopí konopie Hanf 

Jako příklad pozdějšího růstu šlechtických ambicí v zahradnictví lze zmínit 

botanický park Palanga. Byl založen v roce 1897, ve stejné době jako Průhonice 

hrabětem Felixem Tiškevičiusem okolo jeho nového paláce. Park navrhl slavný 

francouzský zahradní architekt a botanik Eduard Fransua Andre za pomoci 

belgického zahradníka Buyssena de Coulona. Exotické stromy a keře byly do 
Palangy přivezeny z Berlína a dalších evropských botanických zahrad. Byl 

představen v časopise „Revue Horticole“ v roce 1906. Dnes je park financován 

městem Palanga, které park spravuje a pořádá zde různé akce. V paláci se 

nachází jantarové muzeum. 
 

V botanickém parku Palanga doplňují relikty starodávných borových lesů krajinné prvky, 

jako jsou květinové záhony a sochy. 
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Německé botanické zahrady 

Nejstarší botanická zahrada v Německu se nachází v Lipsku a pochází 

minimálně z roku 1542. Zahrada se během své dlouhé historie stěhovala v Lipsku 
čtyřikrát, naposledy k tomu došlo v roce 1876. Krátce po Lipsku následovala v 

roce 1586 Jena se zahradou Hortus Medicus a později Hortus Botanicus a v roce 
1593 Heidelberg. Na začátku 17. století založila města Gießen (1609) a Freiburg 

(1620) své botanické zahrady, které však byly v té době stále ještě integrovány 

do lékařské fakulty jako Hortus Medicus. Teprve v roce 1669, kdy založil Johann 

Daniel Major botanickou zahradu v Kielu, vznikla botanická zahrada v užším 

smyslu, jak ji chápeme dnes. 

Největší botanická zahrada v Německu se nachází v Berlíně – Dahlemu a byla 
otevřena v roce 1899. Rozkládá se na 43 hektarech s přibližně 22 000 druhy rostlin 
a je přidružena k Svobodné univerzitě Berlín. Z velké části je koncipována jako 
upravená zahrada s geografickým systémem na ploše 12,9 hektaru a arboretem 
na ploše 13,9 hektaru. 

Více než polovina z více než 90 botanických zahrad v Německu jsou univerzitní 

instituce. Živé sbírky průměrné botanické zahrady v Německu se skládají z 6 000 – 
12 000 druhů, zatímco sbírky hlavních zahrad jako Berlín – Dahlem, Mnichov 
nebo Palmengarten ve Frankfurtu nad Mohanem obsahují více než 12 000 
druhů. Také střední (nebo malé) zahrady - jako například v Bonnu nebo 
Darmstadtu - mají částečně jedinečné sbírky důležité pro výzkumné a 

konzervační účely, a to díky historické specializaci, výzkumným projektům a 
vybavení, jakož i díky zahradnickým schopnostem. 

Podle průzkumu společnosti Tripadvisor je nejoblíbenější botanickou zahradou 
v Německu zahrada Berggarten, která patří k Herrenhäuser Gärten v Hannoveru. 

Byla založena v roce 1666 jako zeleninová zahrada a nyní se v ní nachází největší 

evropská kolekce orchidejí. Velkolepý dojem dotváří 11 000 rostlinných druhů z 

nejrůznějších klimatických oblastí. Zoologická a botanická zahrada Wilhelma ve 
Stuttgartu je na druhém místě. Zoologická a botanická zahrada se stará o 
přibližně 9 000 druhů zvířat a 6 000 druhů rostlin z nejrůznějších klimatických 

oblastí. Je to jediná současně zoologická a botanická zahrada v Německu. 

Nová botanická zahrada v Mnichově zaujímá třetí místo. Navazuje přímo na 
parky paláce Nymphenburg a za malý poplatek se zde návštěvník setká s asi 
14 000 rostlinnými druhy z celého světa. Čtvrté místo patří největší botanické 
zahradé v Německu. Botanická zahrada v Berlíně je domovem nejstarší rostliny, 
160 let staré kapradiny. 

Palmengarten ve Frankfurtu se dostala na 5. místo mezi nejoblíbenějšími 
botanickými zahradami v Německu. Byla otevřena na základě občanské 

iniciativy v roce 1871 a nyní je domovem 13 000 druhů tropických a 

subtropických rostlin. Můžete se zde také projet loďkou na jezírku. 



Dnešní botanická zahrada nemusí nabízet dokonale tvarované květinové záhony

(zde je  kvetoucí louka v Botanické zahrdě v Berlin - Dahlemu)
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PŘEHLED ZÚČASTNĚNÝCH ZAHRAD 

Botanické zahrady se nacházejí v různých evropských zemích a spadají pod různé 
organizace (akademie věd, univerzity, právnické osoby), mají odlišné podnebí, 

půdu, zdroje, údržbu, škůdce a nemoci. Mohou však pěstovat stejné rostliny a 

soustředit se na stejné kolekce. Hlavním cílem projektu je představit každou ze 

zúčastněných botanických zahrad, sdílet společné znalosti a postupy a přijmout 

preventivní opatření proti možným hrozbám (měnící se klima, invazní škůdci). 
  

Biogeografické regiony v Evropě (https://commons.wikimedia.org) 
 
 

Průhonická botanická zahrada, Česká republika 

Již bylo zmíněno, že Průhonice jsou pro české zahradnictví velmi specifickým 
místem. Průhonická botanická zahrada patří pod správu Botanického ústavu 

Akademie věd ČR a je součástí oddělení Průhonického parku. Průhonický park je 

Národní kulturní památkou a památkou Světového dědictví UNESCO. 

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 hektarů založil v roce 1885 hrabě Arnošt 

Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho dvou přítoků, 

přičemž použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými 
dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty 
dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich 

slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. 

Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, 
jež vytvořil vlastním originálním způsobem. Mimo významu umělecko-historického je 

park cenný i dendrologicky jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 
1 600 druhů.  



 

 

 

 

 

 

Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8 000 kusů ve 100 druzích a 

kultivarech. Dendrotéka ústavu; obsahující šišky, semena, plody, vzorky dřeva a 

kůry, vychází z výsledků introdukce cizokrajných a okrasných dřevin v Průhonickém 

parku. Se svým rozsahem 2 659 položek se řadí mezi tři největší sbírky na světě. 

Sbírka slouží ke studijním účelům; pro určování jednotlivých taxonů. Průhonice jsou 

součástí československé historie zahradnictví již více než století díky aktivitám 

Československé dendrologické společnosti (1922–1954), kterou Silva-Tarouca v 
roce 1908 ve Vídni založil jako Dendrologickou společnost Rakousko-Uherska. 
Zároveň se zavedením rostlinného materiálu z celého světa vznikla i fenomenální 

sbírka s názvem Alpinum, která byla od samého počátku určena pro pěstování 

alpské a horské flóry i pro pěstování nejnovějších a nejvzácnějších druhů dřevin a 
trvalek. 

 

Průhonická botanická zahrada je členem České unie botanických zahrad, je 

akreditovanou zahradou BGCI a akreditovaným arboretem ArbNet úrovně III. 

Botanická zahrada je součástí sítě IPEN se zkratkou PRUHO. Sbírky jsou v databázi 

Florius.cz, což je česká databáze pro evidenci rostlin v botanických zahradách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpinum nabízí 

přírodní svahy 

kombinované s 

uměleckými 

strukturami pro 
horské rostliny 

(historická 

fotografie, 1909) 



Současný pohled na Alpinum Průhonického parku 
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Průhonický zámek se při rekonstrukcích hraběte Silvy-Taroucy změnil z panského sídla

(kolem roku 1880) na novorenesanční zámek s velkým parkem (2016)

Sbírky botanické zahrady se rozšiřovaly s ohledem na zaměření zahrady a její 

kapacity. Sbírky lze rozdělit na základní, doplňkové a okrajové. Základními jsou 
sbírky kosatců, růží, denivek a pivoněk. Podchycují vývoj zahradního šlechtění

od variability planých druhů a starobylých historických kultivarů až po novinky. 

Každá základní sbírka má kurátora. Doplňkové sbírky jsou sbírky historické 

(např. ovocné dřeviny), které udržujeme, a částečně nové sbírky, které se 

používají v expozicích, aby tyto byly pro návštěvníky atraktivnější. Obsahují

cibuloviny, hajní rostliny, magnólie, rododendrony a vodní rostliny.

Součástí doplňkových sbírek jsou opadavé azalky a rododendrony 

Okrajové sbírky se používají především k doplnění areálu zahrady a k
zachování původních druhů rostlin. Jedná se zejména o regionální odrůdy 

jabloní a hrušní, které jsou udržovány ve spolupráci s externími odborníky.

Sbírka kosatců je vlajkovou lodí zahrady. Vznik sbírky je spojen s prací Mgr. 
Milana Blažka, který se studiu a pěstování kosatců věnuje celý život. Sbírku 

založil v roce 1955 jako soukromou. Sbírka obsahovala domácí plané druhy a 
všechny historické kultivary kosatců pěstované v okolí Prahy. Sbírka byla 

přesunuta do Průhonické botanické zahrady v roce 1963. Z velké části Evropy 

byl získán vysoký počet planých kosatců, vybraných podle možnosti v době 

květu. Domácími zdroji kosatců byly české školky. Kosatce ze své sbírky, která 

je jednou z nejdůležitějších sbírek kosatců na světě, také darovala paní Helen 

von Stein, majitelka Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin v německém 



 

 

Laufenu.  

 

 

 

Po roce 2007 se výběr kultivarů více zaměřil na kultivary od českých pěstitelů. 
Genofondové zdroje českého původu byly zahrnuty do Národního programu 

ochrany a využívání rostlinných, živočišných a mikrobiálních genetických 

zdrojů důležitých pro výživu a zemědělství. V posledních desetiletích byla 

sbírka rozšířena díky spolupráci s Pražskou botanickou zahradou a Botanickou 

zahradou a arboretem Mendelovy univerzity (Česká republika), Botanickým 

ústavem Čínské akademie věd (Čína), Botanickou zahradou Vilniuské 

univerzity (Litva) a Botanickou zahradou Vratislavské university (Polsko). Byla 
zahájena širší spolupráce s nejslavnější americkou zahradou kosatců – Presby 
Iris Memorial Garden. 

 

Sbírka kosatců Průhonické botanické zahrady - Iridárium - je jednou z největších 

sbírek svého druhu na světě. Sbírka zahrnuje typické a atypické jedince planých 
druhů, historické mezidruhové hybridy a řadu hybridů z naší experimentální 

práce. Největší část sbírky představuje strukturovanou sadu kultivarů od 

nejstarších, které patří k nejvzácnějším, až po nejnovější novinky. Představuje 

výběr jedinců, který ukazuje genofond rodu, a komplexní srovnání archaických a 

historických bradatých kosatců. Dnes sbírka kosatců obsahuje 3 412 položek, 

zatímco největší část bradatých kosatců představuje 1 946 kultivarů. V rámci 

projektu B-Ardent! byla o rodu Iris zpracována samostatná brožura. 
 

Kvetoucí kosatce přivádějí na zahradu mnoho návštěvníků 



 

 

 
 
 
 
 
 

Rosarium (růžová zahrada) botanické zahrady se skládá ze dvou sbírek, 

botanických a kulturních růží. Každá z nich má svou vlastní historii a byly 

vytvořeny a provozovány individuálně. 

Sbírka botanických růží byla do Průhonic přenesena na podzim roku 1963. 

Sbírka kulturních růží sem byla přesunuta také v roce 1963, kdy Botanická 

zahrada byla založena. V roce 2020 bylo ve sbírkách uvedených v databázi 

Florius 1 717 exemplářů růží. (http://florius.cz/)  

Sbírka pivoněk byla založena v letech 1968 - 1969. Základem sbírky byly 
rostliny získané z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví (VÚKOZ), kde byly v letech 1956 – 1975 šlechtěny z hlediska využití 

zahrady Ing. Miladou Opatrnou. Sbírka byla poté rozšířena o nákupy z 
domácích školek i ze zahraničí. V 80. letech Ing. Uljana Blažková vyhodnotila 
sbírku a zavedla mezidruhové hybridy bylinných pivoněk. Po roce 2010 bylo 

hodnocení místních sazenic ukončeno a sbírka byla rozšířena zejména o 

plané druhy známého původu, kultivary dřevitých pivoněk a mezidruhové 

pivoňky. V databázi Florius je dnes 852 položek Paeonia. V rámci projektu B-
Ardent! byla také zpracována samostatná brožura o rodu Paeonia. 

 

Sbírka pivoněk je organizována podle barvy a šlechtitelského původu v půlkruzích 
 

Sbírka denivek se od 80. let postupně rozrůstá, aby pokryla variabilitu 

botanických druhů a vývoj šlechtění. Sbírka souvisí s výzkumem zaměřeným na 

hodnocení sortimentu 109 kultivarů denivek, který provedla Ing. Milada 
Opatrná ve VÚKOZ v 60. letech. V roce 1983 vydala souhrn „Výzkum 

světového sortimentu trvalek Hemerocallis“. Nicméně jádro sbírky věnovala 

paní Helen von Stein-Zeppelin. Expozice denivek ve veřejné části zahrady je 

uspořádána v chronologickém pořadí.  

 



 

 

 

 

 

 

České kultivary darovali Pavel Roubín, Jiří Šťastný, Petr Mimránek a Jiří Dudek. 

V roce 2019 bylo ve sbírce 11 druhů Hemerocallis, 480 celosvětových a 150 

českých kultivarů. V rámci projektu B-Ardent! byla také zpracována 
samostatná brožura o rodu Hemerocallis. 

 

 

Denivky na zahradě tvoří vrchol léta 
 

 

Důležitou součástí sbírky růží v 

Průhonické botanické zahradě jsou 
keřové či parkové růže 

Podzimní trvalky (Aster sp., Eupatorim sp.) 
v kombinaci s travinami (Panicum sp.) činí 

zahradu zajímavou po celou sezónu 



Rododendrony jsou mezi návštěvníky zahrady oblíbené

Kompletní sortiment zahrady 
naleznete na: 
http://www.florius.cz/botanickyustav

Více informací o Průhonické botanické 

zahradě: http://www.ibotky.cz

Ochrana ex situ v Průhonické botanické zahradě

Botanická zahrada se aktivně účastní akcí České unie botanických zahrad a 

její pracovní skupiny pro genofondy. Specializuje se na ochranu starobylých a
historických kultivarů okrasných rostlin a vybraných ohrožených druhů 

domácích rostlin. V roce 1993 byl vytvořen ministerstvem zemědělství za 

účelem zajištění trvalé ochrany, dostupnosti a udržitelného využívání 

genetických zdrojů důležitých pro výživu a zemědělství v České republice 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a 

mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Národní program má 

zajistit v nezbytném rozsahu, v souladu s národní legislativou, mezinárodními 

úmluvami, normami a standardy, a také podle potřeb uživatelů, činnosti 

nezbytné pro bezpečné dlouhodobé uchovávání a efektivní využívání 

genetických zdrojů. Národní program má přispět k celosvětovému úsilí o 

zachování a udržitelné využívání genetických zdrojů a biologické rozmanitosti. 



 

 

 

 

 

 

Národního programu rostlinných genetických zdrojů se účastní 12 výzkumných 

institucí, šlechtitelských stanic a univerzit. Koordinaci zajišťuje genová banka 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby. V roce 2006 se součástí Národního 

programu stal také Botanický ústav AV ČR, původně sbírkou kosatců. Od roku 
2015 byly dále do program začleněny sbírky denivek a pivoněk. Národní 

program zahrnuje druhy a kultivary z naší sbírky, které jsou důležitými 

genetickými zdroji nebo důležitými milníky v pěstování, a také prastaré 
kultivary pěstované v České republice a kultivary českého původu. Mezi 
pravidla pro konzervaci rostlin v Národním programu patří používání 

identifikačních údajů (původ rostlin) a popis pomocí klasifikátoru, který s 
využitím morfologických znaků nezaměnitelně určuje kultivar nebo druh. 

 

  https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/  

Během expedic v botanické zahradě sbíráme a chráníme prastaré kultivary 
okrasných rostlin, zejména kosatců (Iris ×germanica s.l., skupina I. pallida 

×variegata), pivoněk (skupina Paeonia officinalis) a denivek (Hemerocallis fulva). 
V terénu se prastaré kultivary často vyskytují na antropogenních a téměř 

přírodních stanovištích (hřbitovy, venkovské zahrady, zříceniny hradu, zdi vinic). V 
zahradě tyto rostliny kultivujeme; vybrané taxony jsou dlouhodobě konzervovány 

ve sbírkách. 

Botanický ústav je zapojen do projektu TAČR - EPSILON „Metodologie ex situ 
konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se 

klimatických podmínkách“. V rámci tohoto projektu zachováváme variabilitu tří 

vybraných druhů: Iris pumila a I. arenaria (Jihomoravský kraj) a Galanthus nivalis 
(Středočeský kraj a Olomoucký kraj). 

V roce 2017 jsme začali stavět hadcovou skalku v rámci projektu LIFE for 
Minuartia, který realizuje Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochrany přírody ve 

Vlašimi a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Skalka je určena pro 

kriticky ohrožený endemický druh středních Čech Minuartia smejkalii. Jednotlivé 

populace jsou konzervovány jednotlivými partnery projektu. Půda byla do skalky 
přivezena z lokality, kde klíčí další doprovodné druhy. 



40Pomologické arboretum v Průhonické botanické zahradě je udržováno ve spolupráci s 

odborníky na staré místní ovocné odrůdy z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)
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Botanická zahrada Vratislavské university, Polsko
Botanická zahrada Vratislavské univerzity patří mezi nejstarší univerzitní botanické 

zahrady v Polsku. Byla založena v roce 1811, kdy byla sloučena jezuitská 

akademie Leopoldina ve Vratislavi s Viadrinou – univerzitou ve Frankfurtu nad 
Odrou a byla vytvořena Vratislavská univerzita. Botanická zahrada se nacházela 

na pětihektarovém pozemku se pozůstatky bývalého ramene Odry. V lokalitě se 
dříve nacházelo městské opevnění, takzvané Sprinstern, zabírající Ostrów Tumski, 

nejstarší část Vratislavi. Avšak v roce 1807, poté co francouzská armáda dobyla 

Vratislav, byly na rozkaz Napoleona Bonaparteho pevnosti zničeny a pruský král 

Friedrich Wilhelm III nabídl pozemek nově založené univerzitě.

Botanickou zahradu budovala řada významných profesorů na Vratislavské

univerzitě. Jako první rozvíjeli oblast Heinrich Friedrich Link (1767 - 1851) a Franz 
Heyde (1757 - 1820). Za účelem zřízení sbírky objednali 427 rostlin z Lipska – od 
zahradníka z Oleśnice, a poté v roce 1812 nechali postavit velký skleník, který se 

skládal ze tří částí, každá s jinou teplotou. Zahrada se vyvinula dynamickým 

způsobem; k významnému rozvoji rostlinných sbírek přispěl Ludolf Christian 

Treviranus (1779 - 1864). Spolupracoval s klíčovými botanickými zahradami v 

Evropě, včetně polských, v Krakově, Varšavě a Krzemienieci (nyní Ukrajina). V 

roce 1816 byla zkultivována jedna třetina plochy zahrady a bylo v ní 

shromážděno asi 2 000 druhů rostlin. V roce 1818 byl vydán první „Index 

seminum“ - katalog semen k výměně.

Index seminum z roku 1818 Pomník Heinricha Roberta Göpperta
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K významnému úspěchu přispěl Heinrich Robert Göppert (1800 - 1884), který je 

považován za pravého tvůrce zahrady. Byl prvním německým paleobotanikem 
vzděláním farmaceut a lékař. V letech 1852 až 1884 reorganizoval většinu 

oddělení, rozšířil sbírku rostlin na 12 000 druhů a označil je trvanlivými štítky. Zřídil 

model ložisek černého uhlí z uhelné pánve Walbrzych a přestavěl velké výstavní 

skleníky, včetně třídílného palmového domu. 
 

Skleníky a mexické rostliny Skleník s Victoria cruziana 

 

Botanickou zahradu několik let vedl světoznámý taxonom a geograf rostlin Adolf 

Engler (1844 - 1930), který během své vědecké činnosti ve Vratislavi vypracoval 

systémové předpoklady. Poté správu zahrady převzal Ferdinand Albin Pax (1858 

–1942), který neustále rozšiřoval sbírky rostlin a upravoval je podle přirozeného 

systému. Pax se proslavil jako badatel flóry sudetských a karpatských hor a byl 

také autorem publikace o slezské flóře „Schlesiens Pflanzenwelt“ (1915). 
 

Model ložisek černého uhlí Zničené skleníky po roce 1945 



43 

 

 

 
 
 
 
 
 

Na jaře 1945 byla zahrada vážně poškozena, v prostorách zahrady byly umístěny 

protiletadlové dělostřelecké stanice a muniční bunkry. V důsledku válečných 

aktivit, zejména na Velikonoční pondělí 2. dubna, byly bohužel budovy 

poničeny, skleníkové rostliny uhynuly a zůstala zachována pouze polovina 
stanovišť a několik trvalek. Již počátkem května 1945 přišla do Vratislavi skupina 

akademiků, zejména z lvovských univerzit, a ve zničeném městě zorganizovali 
polskou univerzitu. Vedoucí této skupiny Stanisław Kulczyński - známý především 

jako autor prací o rašeliništích Polesie, se stal prvním poválečným správcem 

zničené zahrady. Přestavba zahrady byla zahájena již v roce 1948. Rostlinný 

systém, arboretum - sbírka stromů a keřů mírného pásma, alpská část - vrchy s 
horskými rostlinami byly postupně rekonstruovány, upravovány a 

modernizovány. Hodně práce odvedla bez finančních výdajů také armáda a 

take mnoho vratislavských podniků spěchalo s pomocí. Zahrada byla otevřena 

široké veřejnosti již v roce 1950 a ve stejném roce se v ní konal Kongres polské 

botanické společnosti. Byly přestavěny experimentální a výstavní skleníky a bylo 

zřízeno Oddělení morfologie a biologie rostlin. Během této doby byla botanická 

zahrada rozšířena na 7,4 ha. To bylo možné díky tomu, že do areálu zahrady byly 

začleněny městské části v ulici Świętokrzyska a následně bylo vytvořeno nové 

oddělení okrasných rostlin se zahradním jezírkem. Byly obnoveny sbírky skleníků a 

bylo rozšířeno oddělení sukulentů, které se stalo jedním z nejdůležitějších v 

Evropě. Současně byla v oddělení vodních a bažinatých rostlin s akváriemi 

vytvořena jedinečná sbírka tropických sladkovodních rostlin. V roce 1958 byl za 

přispění Vojenské technické akademie ve Vratislavi postaven malebný dřevěný 
most přes jezírko, jeden ze symbolů a nejznámějších prvků zahrady. 

 
 
 

Stavba dřevěného mostu v roce 1958, který se dnes stal symbolem zahrady 
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V roce 1974 byla zahrada zapsána do Registru historických památek 

Dolnoslezského vojvodství (dříve Vratislavi) a v roce 1994 - na základě nařízení 
prezidenta Polské republiky Lecha Wałęsy – byla začleněna pod zvláštní 

památkovou ochranu historického centra města. V roce 1988 převzala 

Vratislavská botanická zahrada nový areál - Arboretum Wojsławice, historický 

zámecký park založený ve 20. letech 19. století. 
 

Představení Botanické zahrady Vratislavské university 

Botanická zahrada ve Vratislavi je jednou z nejdůležitějších institucí v Polsku 

s největší sbírkou rostlin a dlouhou tradicí ex situ ochrany vzácných a ohrožených 

druhů. Zahrada je jednou z důležitých a dobře rozpoznatelných zelených ploch 

umístěných v centru města jako objekt pro rekreaci, vzdělávání, kulturní akce a 

cestovní ruch. 
 

Oddělení taxonomie rostlin 
 

Zahradu v současné době tvoří asi 12 000 rostlinných druhů a kultivarů 

pěstovaných na celkové ploše 1 870 m2. Skládá se z následujících oddělení: 

systematika rostlin, arboretum, sekce vodních a bažinatých rostlin, přízemní 

okrasné rostliny, sekce popínavých druhů, skleníkové rostliny a ekologická 

výchova. Celkově je ve sbírce chráněných a ohrožených druhů v Polsku drženo 

asi 350 původních druhů. Tato část sbírky je dnes jednou z největších v Polsku. 
Program obnovy vodních a bažinatých druhů existuje již řadu let. Zaměřuje se 

na: Aldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia, Gladiolus palustris, Luronium 

natans, Marsilea quadrifolia a Schoenoplectus mucronatus. 
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Od samého počátku své existence byla zahrada místem vědecké činnosti. Mezi 
něž patří aklimatizace cizích rostlin, taxonomie, výzkum mateřských rostlin, 

ekologie a geografie rostlin. Botanická zahrada je známá svou velkou sbírkou 

sukulentů s přibližně 1 200 taxony. V roce 2011 Polská společnost pro botanické 

zahrady udělila šesti sbírkám ve Vratislavi status národních sbírek: čeleď 
Bromeliaceae, zimující druhy a kultivary čeledi Nymphaeaceae, rody Hedera, 
Paeonia, Anubias a Echinodorus. V roce 2018 byla zahrada poprvé v historii 

otevřena pro širokou veřejnost v zimě. Návštěvníci mohou obdivovat skleníkové 

sbírky, akvária a stálou expozici Panorama přírody. Mohou se také projít ve 

venkovním areálu. Zimní prohlídka zahrady se setkala s velkým zájmem obyvatel 

Vratislavi a turistů. 

Klíčovým úkolem zahrad je chránit biologickou rozmanitost a udržovat 

shromážděné a dokumentované sbírky rostlin připravené pro výzkum. Ve 

spolupráci s Kew Gardens, nizozemskou Proefstation Boskoop a německým 
Spolkem přátel trvalek (Gesellschaft der Staudenfreunde) (https://www.gds–

staudenfreunde.de/) se Zahrada účastní evropského šlechtění kultivarů třapatek 
(Echinacea) a denivek (Hemerocallis) prováděného v Arboretu Wojsławice. 

Místní zaměstnanci provádějí selekci rostlin a zabývají se vlastním šlechtěním a 
také vybírají nové kultivary rostlin (bylo zaregistrováno více než 300 nových 

selekcí, zejména z rodu Hemerocallis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Národní sbírka rodu Hedera 
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Echinocactus grusonii ve skleníku pojmenovaném „Sukulenty z Mexika“

Další informace o Botanické zahradě Vratislavské univerzity 
najdete na adrese: www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

Další informace o Arboretu Wojsławice:
www.arboretumwojslawice.pl



Malebný dřevěný most se stal nejznámějším prvkem Botanické zahrady Vratislavské univerzity

4
7
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Představení arboreta Wojsławice 

Historie osady Wojsławice, která od středověku patřila k hradu Niemcza, sahá do 

11. století. Nejstarší jméno, doložené v roce 1366, je Woislowitz a je odvozeno od 

jména rytíře Wojsława. První zahrady byly založeny v polovině šestnáctého století 

piastovským princem Jerzym II. Od roku 1703 byly po 90 let majetkem rytířské 

rodiny s polskými kořeny von Prittwitz-Gaffron. Následující půl století patřily 

Wojsławice rodině von Aulock, která zde založila první romantický park ve 

Slezsku. V té době vlastníci zámku a paláce ve Wojsławicích založili zámecký 

park s charakterem „divoké promenády“ přizpůsobující přírodní krajinu. Slezská 

rodina von Oheimb byla posledním německým vlastníkem Wojsławic v letech 

1880 - 1945 a právě ona dala Arboretu dnešní charakter. Majitel půdy Friedrich 

von Oheimb (1850 - 1928) palác obnovil a park důkladně rozšířil. Oheimb se také 

ukázal jako vynikající odborník na rod rododendronů (Rhododendron). Oheimb 
udržoval kontakty s řadou majitelů nejlepších evropských školek, což mu 

umožnilo rozšířit svou sbírku. Spolupracoval s botanickými zahradami, zejména v 

Tharandtu, Bonnu, Drážďanech a Vratislavi. Byl autorem téměř 100 publikací v 

populárně-vědeckých časopisech a spoluzakladatelem Deutsche 
Dendrologische Gesellschaft (DDG, 1892). Malý park ve Wojsławicích získal svou 

slávu a uznání v dobách Fritze von Oheimba a stal se experimentálním zařízením 

DDG. 
 

 
 

   
Friedrich von Oheimb 
(1850 - 1928) - hlavní 

tvůrce parku ve 

Wojsławicích  
 

Rhododendron ‘Von 

Oheimb Woislowitz‘ 

(T.J.R. Seidel, 1896/1906) 
- pozdně kvetoucí 

kultivar připomínající 

zásluhy Fritze von 

Oheimba 

T.J. Rudolf Seidel (1861 - 1918) - pěstitel 
mrazuvzdorných rododendronů z 

Grüngräbchen u Drážďan a von 

Oheimbův přítel 
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Hosté odpočívají pod 

starým dubem, 

Wojsławice 1903

Wojsławický statek 

a palác ve 20. 

letech 20. století

Kvetoucí rododendrony 

ve Wojsławicích v červnu 

1924 („Gartenschönheit“, 

1924)

V roce 1928 založil nejstarší syn F. Oheimba Arno (1882 - 1958) školku o rozloze 

3 hektarů a ve 30. letech ji propagoval ve významných zahradnických 

časopisech. V práci svého otce pokračoval až do dne své deportace 23. srpna 

1946.

Seidelův Katalog 
školky rododendronů v 

časopise 

„Gartenschönheit“, 

1915

Reklamy na školky trvalek ve 
Wojsławicích publikované v 

časopise „Gartenschönheit“ v 

letech 1924 – 1928

Pozvánka do 

Wojsławic na turistické 

mapě Nimptscher 

Berg– Vereins, 1925

Wojsławice nebyly naštěstí zasaženy válečnými škodami. V roce 1948 byla 
vytvořena pozice kvalifikovaného zahradníka a o park se začal starat Výbor pro 

ochranu přírody Polské akademie umění a věd v Krakově. Inženýr Tadeusz 

Szymanowski provedl důkladné vyčištění parku a zpracoval hodnotnou studii Park 

ve Wojsławicích a jeho dendrologické sbírky, kterou prokázal existenci 169 druhů a 

kultivarů listnatých stromů a keřů (kromě rododendronů) a 93 fanerogam.
.
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Jednou z prvních polských prací o Wojsławicích je publikace Významné stromy a 

keře v některých parcích západního Polska. Autoři v ní napsali: „Park ve 

Wojsławicích je skutečnou dendrologickou kuriozitou“, přičemž jako mimořádně 

zajímavé taxony byly uvedeny tyto: borovice korejská (Pinus koraiensis), pajehličník 

přeslenatý (Sciadopitys verticillata), stromy kultivarů javoru dlanitolistého (Acer 

palmatum) a jochovec olšolistý Clethra alnifolia) 
 

Tadeusz Szymanowski během první 

poválečné dendrologické inventury v 

Arboretu Wojsławice v roce 1950 

Polský kultivar Actinidia kolomikta ‚Dr. 

Szymanowski' připomínající polského 

dendrologa Tadeusze Szymanowského  
 

V roce 1958 navštívil zahradu Dr. Ju, vedoucí botanické zahrady Čínské 

akademie věd, který před válkou spolupracoval s Oheimbem, a jeho návštěva ji 

zachránila před zničením. Ve stejném roce se o arboretum postarala Městská 

národní rada v Niemcze. V květnu 1962 se otevřely brány parku pro potěšení 

turistů. Byly instalovány smaltované tabulky se jmény stromů a keřů a bylo 
zavedeno vstupné. V roce 1977 udělila Komise botanických zahrad a arboret v 

Polsku parku ve Wojsławicích status arboreta a v roce 1983 byl celý komplex 

zapsán do registru památek. Během několika dalších let se prohloubil úpadek 
zahrady a část rostlin se ztratila. Kvůli nedostatku polských specialistů zůstala 

sbírka rododendronů nevyhodnocená a neoznačená. Alfred Węgłowski, M.Sc. z 

Vratislavské botanické zahrady zahájil výzkum na toto téma a výsledky byly 

publikovány mimo jiné v práci Sbírka rododendronů z Arboreta Wojsławice 
(Hrynkiewicz-Sudnik 1986/1987). Ukázalo se, že jak ověřování, tak označování 

historických kultivarů rododendronů z arboreta bylo obtížným úkolem, protože 

většina dřívějších plaket se ztratila a více než stoleté kultivary bylo obtížné najít - 
dokonce i ve specializovaných školkách.  
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Označit je bylo možné až v roce 1996, kdy Hanna Grzeszczak-Nowak z 
Vratislavské botanické zahrady pozvala ke spolupráci tyto odborníky: Karel 

Hiecke z VÚKOZ v Průhonicích, Walter Schmalscheidt z Výzkumného ústavu 

výzkumný ústav pro zahradnictví v Bad Zwischenahn, německý odborník na 

Seidelovy kultivary, a jeho přítel, polský lékař Janusz Kwaśnik ze Strücklingenu a 

obdivovatel jak rododendronů tak Wojsławic. Dne 29. února 1988 bylo díky úsilí 

ředitele Vratislavské botanické zahrady Tomasze Nowaka převedeno arboretum 

na Vratislavskou univerzitu a o několik let později byla dokončena podrobná 

inventarizace sbírek a byla zavedena databáze rostlin.

Letecký pohled na arboretum Wojsławice, jihozápadní panorama, s mapkou 
ukazující polohu arboreta v Polsku

Nejcennější a nejpozoruhodnější porost dřevin z přelomu 19. a 20. století se 

nachází v historické části zvané starý park. Od roku 1890 se tam provádějí 

pozorování týkající se aklimatizace, růstu, zdravotního stavu rostlin a jejich 
praktického využití. Arboretum také uchovává historické zahradnické kultivary a 

posuzuje hodnotu nových, jako jsou Hemerocallis, Rhododendron a Echinacea.
V současné době zahrnuje kultivace ex situ 50 globálně ohrožených druhů (IUCN 

2020), 65 druhů ohrožených vyhynutím v Polsku, 58 druhů rostlin pod přísnou 

ochranou v Polsku a 30 druhů pod částečnou ochranou (Sbírka zákonů Polské 

republiky, rok 2014, položka 1409). Arboretum Wojsławice se specializuje na 

polské okrasné a užitkové kultivary (přes 1 500 taxonů) a na pěstování 

vřesovcovitých (Ericaceae – 1 589). Největší a nejcennější sbírky taxonů z rodů 

Rhododendron, Buxus a Hemerocallis získaly v roce 2011 status národních sbírek.
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Národní sbírky v Arboretu Wojsławice jsou následující: 

 Kultivary rododendronů historického lužického rododendronu vysazené mezi 

lety 1899 a 1918 Fritzem von Oheimb. Pěstoval je Rudolf T.J. Seidel v 
zahradnické společnosti s více než 200letou tradicí, proto se kultivary nazývají 

také „Seidelovy kultivary“. Jsou mrazuvzdorné a vitální a tedy  přizpůsobeny 

místnímu klimatu. Naše sbírka těchto rostlin, která se od roku 1994 neustále 

rozšiřuje, obsahuje v současné době 160 kultivarů. 

 Rod zimostrázů (Buxus) je sbírka více než 140 druhů a kultivarů, převážně 

evropského a amerického původu. Protože mnoho z nich se v Polsku pěstuje 

poprvé, jsou cenným materiálem pro výzkum a aklimatizaci. Nejpočetnější 

jsou kultivary zimostrázu vždyzeleného (B. sempervirens) a zimostrázu 

malolistého (B. microphylla). Nejstarší exempláře byly vysazeny na počátku 

20. století v dobách von Oheimba. 
 

Sbírka mrazuvzdorných českých azalek (tzv. Jelínkovy azalky z Průhonic) ze skupiny 

Kiusianum v Arboretu Wojsławice 
 

 Sbírka denivek (Hemerocallis) je největší svého druhu v Evropě. Působivá 

kolekce zahrnuje více než 3 500 druhů a kultivarů. Byly systematizovány a 

rozlišují se následující skupiny kultivarů: historické, krajinné, plnokvěté, 
pavoučí, miniaturní, polské, německé, české, americké a mnoho dalších. V 

roce 2013 obdržela sbírka denivek (Hemerocallis) ve Wojsławicích prestižní 

ocenění Ukázková zahrada (tzv. Display Garden) Americké denivkové 

společnosti (American Hemerocallis Society). 
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Údolí rododendronů v 

květnu - Arboretum 
Wojsławice

Arboretum Wojsławice v 

červnu

Květinové záhony 

kvetoucích denivek v 
červenci - Arboretum 
Wojsławice

V současné době jsou pro certifikát národní sbírky vybrány následující kolekce:
Hydrangea - 531 taxonů, Paeonia - 411, Vinca - 40 a čeleď Hamamelidaceae - 
84. Protože je zde mikroklima příznivé, jsou prováděny pokusy s pěstováním 
stromů a keřů, které nejsou úplně mrazuvzdorné, i v jiných částech Polska. Jedná 

se například o následující rody: Pieris, Cedrus, Cryptomeria, Sequoiadendron. Ve 
sbírce rostlin arboreta je 14 010 různých druhů, včetně 6 565 taxonů dřevin.

Více informací najdete na stránkách:  http://arboretumwojslawice.pl/index-plantarum/

GEOretum v Arboretu Wojsławice
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Pro rozvoj arboreta byl důležitý rok 2005, protože tehdy bylo k arboretu 
přičleněno asi 54 hektarů cenné přírodní půdy a rozpadlá historická panská 

usedlost. V letech 2007 - 2008 byl za pomoci dotace z Národního fondu na 

ochranu životního prostředí ve Varšavě na svahu Ostré Góry založen sad 

historických kultivarů třešní (Prunus avium). V roce 2007 byla otevřena venkovní 

expozice - GEOretum. Nachází se v bývalém starém břidlicovém lomu a jsou zde 
zastoupeny horniny a minerály vyskytující se v podhůří Sudet. 
 

Nejnovějším a nejinovativnějším oddělením arboreta je Polská zahrada tisíciletí. 

Cílem tohoto počinu je uchovat úspěchy polských školek a popularizovat 

kultivary polských pěstitelů. Zaměřuje se také na rozšíření sbírky rostlin a 

vzdělávací oblast. Polská zahrada tisíciletí zahrnuje na 8 hektarech: 

 Zahradu polských kultivarů - okrasné a ovocné rostliny získané od polských 

pěstitelů. 

 Pěstování pro ochranu drůhů – jeho cílem je chránit ex situ (lat. mimo místo 

původního výskytu) 16 vybraných původních druhů rostlin – mizející, 

ohrožené a chráněné. Plánuje se pěstování i dalších druhů. 

Hosté mohou volně využívat určená místa na piknik nebo si rezervovat ohniště v 
takzvaném vigvamu. Další turistickou atrakcí jsou četné altány, lavičky a lehátka 

a všechny trávníky pro ty, kteří se chtějí procházet a odpočinout si. Když třešně v 
sadu dozrávají, mají návštěvníci možnost je ochutnat. K dispozici jsou také 

deštníky, invalidní vozíky a navržené přizpůsobené místo, kde mohou čekat psi 
na své majitele. Na parkovišti se nachází prodejna rostlin. Turisté ocení 

rozmanitost aktivit, které arboretum nabízí, a jejich počet neustále roste. 

Arboretum ročně navštíví více než 110 tisíc turistů. Díky jejich hlasům bylo zařízení 

oceněno odznakem „Turistická služba roku 2017“ za turistické, kulturní a 

vzdělávací aktivity splňující nejvyšší standardy a v soutěži „Velký objev Dolního 

Slezska“ získalo certifikát „Turistická atrakce roku 2018“. 

Několik prestižních certifikátů a ocenění získaných během více než třicetileté 

činnosti Botanické zahrady Vratislavské univerzity - Arboreta Wojsławice: 

 Čestný vavřín 2009 – cena Polského sdružení pěstitelů a Agentury na 

podporu zeleně pro management botanické zahrady a arboreta za 

důslednou a kreativní propagaci okrasných rostlin a zahradnické kultury, 

 Klíč Dolního Slezska k úspěchu 2018 – cena v kategorii Nejlepší turistický 

podnik v Dolním Slezsku, 
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Panoramatický pohled na ovocný sad historických kultivarů třešní - Arboretum 
Wojsławice, květen 2019

 Sudetské krystaly 2019 – nejdůležitější ocenění v regionu Sudety v kategorii 

Nejlepší turistický produkt,

 Čestný vavřín 2019 – cena Polské asociace školkařů pro management 
botanické zahrady a arboreta za vytvoření Polské zahrady tisíciletí.
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Poetova stezkav třešňovém sadu - Arboretum Wojsławice, květen 2019
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Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva 

Na základě archeologických nálezů z pohřebišť byla oblast Kairėnai, v současné 

době místo Botanické zahrady Vilniuské univerzity osídlena již ve 4. až 5. století 

našeho letopočtu. Na malém kopci nyní porostlém borovicemi byly nalezeny dva 

hroby s mosaznými artefakty z té doby. Další malý kopec poblíž byl archeology 

identifikován jako pohřební mohyla (tumulus) ze stejného období. Z iniciativy Klubu 

přátel zahrad bylo na toto místo umístěno sousoší Perkūnasův dub (Perkūnas byl 

baltský bůh hromu) za účelem označení této archeologické památky. Kromě toho 

jsou chráněnou architektonickou památkou velké a široce rozmístěné budovy z 19. 

století: stáje (nyní muzeum) a mlýn (nyní návštěvnické informační centrum a 

kavárna) mají rysy romantismu, zatímco dům kočího, domy hospodyně a stájníka 

jsou ukázkou lidové architektury. Dnes se zahrada vyznačuje malebnými 

kompozicemi stromů a intimním vztahem mezi vegetací a vodou. Přestože krajinné 

prvky zahrady byly vytvořeny v 19. století, pravidelné terasovité uspořádání, z nehož 

se část dochovala dodnes, je pozůstatkem renesanční epochy. 
 

S. Smolikovskis, Jezuitský palác v parku Vingis, 1850 
 

Jak dokazuje dlouhá a komplikovaná historie Botanické zahrady Vilniuské univerzity 

(dále jen Zahrada), klíčovými faktory, které ovlivňují její vývoj, jsou politické faktory. 

Geopolitické události, které probíhaly ve světě a v Evropě na konci 20. století a na 
počátku 21. století, poskytly velké příležitosti pro rychlý rozvoj Zahrady. Přistoupení 

Litvy k Evropské unii (EU) mělo obzvláště pozitivní dopad na život celého státu i na 

Vilniuskou univerzitu a Zahradu.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tuto událost lze považovat za jeden ze základních faktorů rychlého rozvoje 

moderní Botanické zahrady Vilniuské univerzity. Konkrétně tato událost vedla ke 

vzniku zcela nových příležitostí pro rozvoj mezinárodních vztahů, rozvoj různých 

aktivit a pro významné ekonomické změny. Vstup Litvy do EU umožnil evidentní 

pokrok v infrastruktuře Zahrady využitím finančních zdrojů strukturálních fondů EU a 

investičních programů ekonomicky posílené Litevské republiky. Po roce 2004 se 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity stala členem řady mezinárodních 

(globálních, evropských, Baltského regionu) organizací, sítí koordinujících činnost 

botanických zahrad. Botanická zahrada Vilniuské univerzity je jednou z mála 

botanických zahrad s velmi bohatým kulturním dědictvím. Státní registr kulturních 
památek zahrnuje následující objekty Zahrady nacházející se v Kairėnai: pobaltské 

pohřebiště ze 4. a 5. století, mohyla nacházející se poblíž, komplex zámku Kairėnai 

(známý od 16. století) s dochovanými přístavbami, starým zámeckým parkem 
(nazvaným slavným zahradníkem 19. století S. Wodzickisem jako jeden z nejlepších 

krajinných parků v celém bývalém Litevském velkoknížectví), pozůstatky dvou 

panských domů (16. a 18. století). Ve Vingisu (nacházejícím se v parku Vingis ve 

Vilniusu) je součástí Zahrady také část usedlosti Lukiškės, která je v historii Litvy ještě 

známější. Od 16. století bylo toto místo známé jako rezidence šlechticů Radvilos, 

odkud se pokoušeli šířit myšlenky reformace v Litvě. Později bylo darováno 

Vilniuským jezuitům (zakladatelům Vilniuské univerzity). Již více než 240 let je toto 

místo víceméně spojeno s Vilniuskou univerzitou a byla zde zřízena první bylinková 

zahrada v zemi. Dodnes se zachovaly tyto objekty: zděný plot ze 17. století, dvě 

zděné budovy ze 17. století, zřícenina paláce jezuitské akademie, dřevěná budova 

z počátku 20. století a komplex prvních skleníků Botanické zahrady Vilniuské 
univerzity postavený v té době. Bohužel v současné době jsou všechny budovy 

Zahrady v oddělení Vingis ve velmi špatném stavu. 

Vilniuská univerzita byla založena v roce 1579, kdežto Botanická zahrada 

Vilniuské university byla založena v roce 1781. Zahradu založil francouzský 

profesor Jean-Emmanuel Gilibert na malém pozemku o rozloze 200 metrů 

čtverečních jako součást Katedry historie přírody (první vědecká instituce 

přírodních věd v Litvě). V letech 1784 až 1787 vedl Zahradu slavný německý 

cestovatel a vědec Johann Georg Adam Forster, který se účastnil druhé plavby 

Jamese Cooka. J.G.A. Forster získal finanční prostředky na získání pozemku 

v oblasti zvané Sereikiškės. 
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Mateusz Przybilski, Botanická zahrada v Sereikiškės, 1835, litografie podle kresby Karola 
Raczynského 

 

Učebnice botaniky od Jeana-
Emmanuela Giliberta 

Johann Georg Adam Forster ve Vilniusu 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Profesor medicíny Ferdinand Spitznagel, který přišel do Vilniusu v roce 1792, se 

pokusil o přemístění Zahrady na nové místo, ale historické události jeho snahu 
zastavily až do konce roku 1799. Přesun Zahrady zahájil profesor Stanisław 

Bonifacy Jundziłł a převzal její správu před rokem 1824. Zahradu později řídili 

profesor Józef Jundziłł, Karl Witzel z Kremence (nyní Ukrajina) a profesor 

Stanisław Batys Gorski. Jedná se o nejstarší a největší (rozlohou 199 ha) 
botanickou zahradu v Litvě s nejpočetnějšími sbírkami (10 000 názvů rostlin). 

Zahrada je také zajímavým památkovým komplexem: historickým 

(souvisejícím s historií zahrady a oblastmi, kde se zahrada nacházela), 
archeologickým, architektonickým a krajinným. Od roku 1781 se Zahrada 
nacházela na čtyřech různých místech ve Vilniusu: 1781 - 1799 ve dvoře 

domu, nyní v ulici Pilies č. 22; 1799 - 1842 v Sereikiškės (nyní zahrada 
Bernardinai); od roku 1919 v parku Vingis (nyní oddělení Vingis); od roku 1974 v 

Kairėnai. První dvě místa mají nyní pouze historický význam, protože již Vilniuské 
univerzitě nepatří. 

 

Staré sídlo v Kairėnai s „Květinovým záhonem babiček“ je doplněno novou  
kancelářskou budovou 

 

Dobou slávy Zahrady byla první polovina 19. století, kdy v Zahradě vzkvétaly 

tisíce rostlin z celého světa a toto místo se stalo známé jako slavné centrum 

šíření znalostí botaniky v Litvě a sousedních zemích. Toto období bylo 

přerušeno velkými geopolitickými změnami. 

Ruská vláda zahradu uzavřela v roce 1842. Největší část skleníkových rostlin, 

herbářů, semen, knih a dalších sbírek byla věnována dalším univerzitám: Kyjev 

(Ukrajina), Tartu (Estonsko), Samara (Rusko). 
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 Herbáře byly poslány na Kyjevskou univerzitu v roce 1841: 1 - Herbarium 
Gilibertii; 2 - Herbarium Linnaeanum; 3 - Herbarium Horti Botanici Vilnensis; 4 - 
Herbarium Tournefortii; 5 - Herbarium Plantarum Cultarum in Horto Botanico 
Vilnensis; 6 - Herbarium Eichvaldi; 7 - Herbarium Witzelianum; 8 - Katalog 
herbáře Herbarium Linnaeanum; 9 - Katalog herbáře Herbarium Witzelianum; 
10 - plody a semena. Název Zahrady byl vymazán ze stránek historie Litvy na 

dlouhých 77 let. 

Teprve v roce 1919 začalo nové období Zahrady jako součást univerzity Stefana 

Batoryho na novém místě - Vingis. Zahradu dvacet let řídili polští botanici: 

profesoři Piotr Wiśniewski, Józef Trzebiński a Franciszek Xavery Skupieński, 

inspektoři zahrady Andrzej Michalski a Konstanty Prószyński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyobrazení Begonia od inspektora zahrady  

K. Prószyńského (1920 - 1936) 
 

 
Na začátku druhé světové války v roce 1939 byl Vilnius vrácen do Litvy, Polská 

univerzita byla zrušena a Litevská univerzita byla převedena z Kaunasu do 

Vilniusu. Po válce byla Zahrada v poměrně špatném stavu. Skutečné oživení 

Zahrady začalo v roce 1954, kdy byla její vedoucí jmenována Aldona 

Lučinskienė. Později přestávaly prostory Zahrady stačit; proto jí byl v roce 1974 
přidělen nový pozemek v Kairėnai o rozloze téměř 150 hektarů. Zahrada ve 

Vingisu byla reorganizována na oddělení. Zahrada v Kairėnai převzala 

zanedbaný komplex budov a starý park bývalého panství. V současné době má 

Zahrada dobře rozvinutou a pro návštěvníky přátelskou infrastrukturu. Díky 
památkám je zahrada atraktivnější a návštěvníci se seznámí nejen s rostlinami, 

ale také s historií a architekturou země. 
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Historie panství Vingis souvisí s šířením reformace (1551 - 1593), jezuitských aktivit 

(1593 - 1774), rusko-francouzské války v roce 1812 a dalších. Pozůstatky z těchto 

dob jsou chráněným stavebně-krajinným komplexem: zeď z jezuitských časů, 

budovy z 19. století, 200 let stará lipová alej a další. Zahradu doby Univerzity 

Stefana Batoryho (1919 - 1939) připomíná originální přístavba připojená ke 

starým skleníkům, dva malé rybníky pro vodní rostliny a několik stromů 

vysazených v této době. 

Nejstarším místem v areálu Kairėnai je archeologické naleziště pobaltské mohyly 

ze 4. až 6. století n. l. Panství Kairėnai pochází z roku 1545. V průběhu let se 

panství proměnilo z renesančního stavebního slohu a obyčejného parku na 

klasicistní stavební sloh a anglický styl parku. Nyní je komplex nemovitostí z 19. 

století památkově chráněn: budovy - stáje, mlýn, dům stájníka, stodola a další - 
a krajina - Starý park se soustavou 14 rybníků. Během své 45leté historie měla 

Zahrada tři ředitele: J. Meidus (1975 - 1990), Dr. E. V. Navys (1990 - 2002) a Dr. A. 
Skridaila (od roku 2002). První stromy byly vysazeny na polích v Kairėnai v roce 

1977. Na jaře 1979, u příležitosti 400. výročí Vilniuské univerzity, vysadili profesoři a 

lektoři z Přírodovědecké fakulty Vilniuské univerzity spolu s lesníky háj 400 dubů 
letních (Quercus robur L.). Zpočátku to byl jen nápad vytvořit expozice na zelené 

louce. Všechno muselo začít od semenáčků, „mateřských” sbírek, výsadby v 

záhonech, záhonů trvalek, pařenišť a letních skleníků. V letech 1975–1990 rostly 
nejrychleji pomologické sbírky a od roku 1985, kdy bylo dendrologické oddělení 

plně obsazeno, rostly nejrychleji také dendrologické sbírky. První katalog pro 

výměnu semen (Index Seminum) se jmény semen shromážděných v Zahradě v 

Kairėnai byl vydán v roce 1985. Po roce 1992 rostly sbírky rostlin nejrychleji v 

oddělení květinářství - za několik let se shromáždilo přes 3 000 taxonů. Poté, co 

Litva v roce 1990 znovu získala nezávislost, bylo zaměstnancům Zahrady 
umožněno cestovat do zahraničí. 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity byla založena během velké reformy 

vzdělávání litevsko-polského společenství na konci 18. století. Zahrada byla 

založena před více než 230 lety společně s oddělením přírodní historie a po celá 

ta léta byla s tímto oddělením úzce spojena. Navzdory svému požehnanému 
věku zůstává Zahrada mladá, protože čtyřikrát změnila své místo. Historické 

okolnosti vedly k přesunu Zahrady z jednoho místa na druhé. Dnes se Zahrada 
nachází na dvou místech: v parku Vingis a v Kairėnai. Na druhém místě, v 

Kairėnai, začala historie Botanické zahrady Vilniuské univerzity v roce 1974. Bylo 
rozhodnuto, že plocha předchozí Zahrady v parku Vingis je příliš malá pro velké 

výzkumné projekty a experimenty univerzity a nejlepší způsob, jak zajistit v 
budoucnu pro Zahradu prosperitu, bude získání 148 ha pozemků v Kairėnai. 

Usnesením Litevské rady ministrů ze dne 14. května 1974 byl Vilniuské univerzitě 

předán pozemek, pozůstatky bývalého starého panského sídla a zahrada v 
Kairėnai, kde byla založena experimentální výzkumná stanice s botanickou 

zahradou. Scenérie tam byla skutečně nádherná: byla tam spousta přírodních 

pramenů, rybníků, výrazná krajina a mnoho památek. 
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Vánoční období přináší do zahrady v Kairėnai nový rozměr 
 
 

Představení Botanické zahrady Vilniuské univerzity 

Vilniuská univerzita je přední institucí vysoké kvality vědy a vzdělávání v Litvě. 

Zároveň je však hrdá na svou bohatou historii a cenné památky, které má ve 

vlastnictví. Hlavní oddělení Vilniuské univerzity - Botanická zahrada je současně 
reprezentativní zahradou země. Hlavní oblasti výzkumu: genetická taxonomie 
rostlin, biotechnologie (včetně rozmnožování in vitro a mykorhizy), kultivace a 
reprodukce rostlin; konzervace a ochrana genetických zdrojů rostlin. Současné 

místo Zahrady se nachází na severovýchodní hranici města Vilnius v bývalém 

panství Kairėnai. Budovy a zahrada jsou využívány jako místo konání různých 

představení a uměleckých výstav. Návštěvníkům je navíc nabízena celá řada 

atrakcí, včetně jízdárny a jízdy v kočáře. 
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Během posledního desetiletí bylo úspěšně realizováno několik velkých 

infrastrukturních projektů, které natolik rozšířily základnu Zahrady, že se toto místo 

stalo jedním z nejoblíbenějších míst ve městě jako objekt pro rekreaci, 

vzdělávání, kulturní akce a cestovní ruch. Nyní má Zahrada důležitou vědeckou 

a tematickou sbírku v otevřeném terénu. V Zahradě přirozeně roste více než 450 

druhů cévnatých rostlin (společenství suchých svahů, rybníků, mokřadových lesů, 

listnatých lesů a borových lesů) (asi 25 % všech druhů litevské flóry). Žije zde také 

více než 120 původních druhů obratlovců, z nichž čtvrtinu tvoří ptáci. Ke správě 

sbírek rostlin se používá online databáze „Index Plantarum“ Botanické zahrady 

Vilniuské univerzity (http://botsodas.lt/indexplantarum). Tyto sbírky byly 

shromážděny v minulém století v atmosféře různých politických, ekonomických a 

společenských událostí, trendů a proudů probíhajících v zemi. V současné době 

sbírky Zahrady reprezentují širokou škálu tematických skupin. Každým rokem 
přiláká Zahrada tisíce návštěvníků. 

 

Zahrada je hrdá na své rozsáhlé sbírky kosatců a pivoněk, jako je tento litevský kultivar 

kosatce „Lietuvos Karys“ (Puidokas, 2017) - vpravo 
 

V současné době se botanické zahrady snaží hrát klíčovou roli při zachování 

rozmanitosti rostlin na světě. Největším pokladem jakékoli botanické zahrady jsou 

její rostlinné sbírky. K 31. prosinci 2019 bylo v Botanické zahradě Vilniuské 
univerzity pěstováno 10 102 taxonů patřícich do 1024 rodů, 236 čeledí. 



Genofondová sbírka rodu Sempervivum v Botanické zahradě Vilniuské univerzity
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Má cenný genofond (298 jmen těchto rostlin je zahrnuto v seznamech 
Litevských národních genetických zdrojů, 324 exemplářů je mezinárodně 

chráněných druhů rostlin – zapsáno do Červeného seznamu IUCN). Botanická 

zahrada Vilniuské univerzity shromáždila zejména velké sbírky kultivarů trvalek 

vypěstovaných litevskými šlechtiteli (Dahlia, Hemerocallis, Gladiolus, Iris, Lilium, 
Paeonia, Narcissus, Lilium, Tulipa, Primula, Clematis, Crocus, Fritillaria, 
Lophospermum a Saintpaulia). Také shromáždila sbírku Ribes, která je jednou z 

největších v Evropě (386 taxonů) a četné exempláře rododendronů (339), 

parkových růží (100), Paeonia (250), Dahlia (360), Gladiolus (120), Iris (400), 
Hemerocallis (400), popínavých rostlin (150) a okrasných jehličnanů (370). Je 
třeba poznamenat, že se jedná o jednu z největších sbírek živých rostlin v 

pobaltských státech, a vytvoření databáze přispívá ke zlepšení správy těchto 

sbírek rostlin. V roce 2019 začala Zahrada používat GIS pro přípravu plánů 

rozmístění rostlin a v současné době byla vylepšena databáze rostlin. 
 

V Botanické zahradě přesahuje sbírka rododendronů až do japonské zahrady 
 

Oddělení květinářství Botanické zahrady Vilniuské univerzity bylo založeno v 
roce 1992. Jeho hlavními cíli jsou zavedení bylinných okrasných rostlin (polní 

květiny), soustředění rostlin pro sbírky, péče o ně, konzervace a vytvoření 

expozice rostlin. Sbírky okrasných rostlin jsou bohaté na rody, druhy, kultivary a 

hybridy (3 200 názvů rostlin 78 čeledí a 312 rodů). V současné době se sbírky 

genetických zdrojů skládají z 500 vytrvalých taxonů vypěstovaných litevskými 
šlechtiteli rostlin. 
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Jsou to originály přizpůsobené místním klimatickým podmínkám a je naléhavě 

nutné je chránit, zkoumat a podporovat jako součást kultury země. Kultivary 
vytvořené litevskými šlechtiteli rostlin jsou zaváděny a pěstovány ve 

speciálních školkách v Oddělení květinářství Botanické zahrady Vilniuské 
univerzity. Výzkumy, popisy a hodnocení morfologických a okrasných 

vlastností okrasných rostlin byly prováděny v období 1998 - 2020 podle 
požadavků Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), 

Biodiversity International (BI) a metodik používaných v sousedních zemích. 

V roce 2003 bylo na Vilniuské univerzitě založeno Koordinační centrum pro 

genetické zdroje okrasných rostlin Litvy. Botanická zahrada Vilniuské univerzity 
koordinuje sběr, hodnocení a výběr několika druhů, částečně v rámci Litevského 

národního programu genetických zdrojů rostlin, který provozuje Ministerstvo 

životního prostředí Litevské republiky. Druhy rostlin, kterým byl udělen status ve 

výše uvedeném programu, jsou popsány způsobem odpovídajícím požadavkům 
na dokumenty organizace Biodiversity International (BI) a data jsou 
zaznamenávána do centrální databáze. Botanická zahrada Vilniuské univerzity 
je již mnoho let součástí mezinárodní sítě pro výměnu rostlin: výměna semen s 300 

partnery v 50 zemích. Každý rok je přibližně 800 balíčků semen rostlin rozesláno 

do výzkumných institucí po celém světě a přibližně stejné množství je přijato 

výměnou. 

V roce 2001 přijal parlament Litevské republiky zákon o národních genetických 

zdrojích rostlin, který upravuje shromažďování, zachování a využívání národních 

genetických zdrojů rostlin a stanoví, jak zajistit šetrné využívání těchto zdrojů, 

chránit je před devastací, vyhynutím a úplným zničením, a také jak chránit 
biologickou rozmanitost. Podle ustanovení tohoto zákona jsou genetické zdroje 

rostlin, které mají pro Litevskou republiku ekologickou, selektivní a ekonomickou 

hodnotu, vybírány a zahrnuty do centrální databáze národních genetických 

zdrojů rostlin. Může to být populace rostlin nebo její části, jednotlivé rostliny nebo 

jejich skupiny nebo reprodukční části rostlin (semena, pyl, plody, meristematické 

tkáně, pupeny, klíčky). V souladu se společným nařízením ministra životního 

prostředí a ministra školství a vědy jsou stanoveny čtyři vědecké a studijní 

instituce, včetně Vilniuské univerzity, která koordinuje shromažďování, analýzu a 

konzervaci okrasných rostlin, jako koordinační centra genetických zdrojů. Byla 

zřízena a stále funguje Genová banka rostlin s koordinačními centry různých 

skupin rostlin (zemědělské rostliny, lesní stromy, ovoce a zelenina, léčivé rostliny a 

okrasné rostliny). 
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zahrady při návštěvě 

květinové výstavy 

litevských kultivarů lilií

V současné době se sbírky genetických zdrojů skládají ze 600 taxonů trvalek 
vypěstovaných litevskými šlechtiteli rostlin. Litevští šlechtitelé vytrvalých rostlin 

vytvořili kultivary:

 Dahlia – P. Rotomskis, J. Petravičienė, J.A. Liutkevičius, A. Gražys,

T. Kacevičienė, D. Simonaitienė

 Gladiolus – A. Kuzavinis, S. Eicher–Lorka, P. Balčikonis, J.A. Liutkevičius, A. 

Markevičius, D. Simonaitienė, A. Žobakas, A. Karla, B.  Kazelka, A. Lukoševičius,

P. Ciplijauskas, A. Jachimovičienė, V. Kaminskas, A. Mačiūnas, L. Pernavienė,

M. Radzevičius, P. Šlajus

 Iris – S. Eicher–Lorka, P. Balčikonis, J.A. Liutkevičius, J. Tarvidas, G. Klimaitis,
A. Gražys, O. Griniuvienė, D. Žigarienė

 Paeonia – O. Skeiviene, E. Tarvidiene and J. Tarvidas, S. Eicher–Lorka

 Narcissus – J. Tarvidas

 Lilium – P. Balčikonis, J.A. Liutkevičius, S. Eicher–Lorka, J. Proscevičius,

V. Vyšniauskienė, R. Maršelienė

 Tulipa – P. Balčikonis, J.A. Liutkevičius, M. Radzevičius, A. Markevičius

 Primula – O.Skeiviene, J. Tarvidas

 Clematis – A. Samboras, L. Bakevičius, J. Vestartienė

 Crocus, Fritillaria – L. Bondarenko

 Lophospermum – S. Gliožeris

 Hemerocallis – J.A. Liutkevičius, A. Markevičius, E. Misiukevičius,

P. Puidokas D. Žigarienė

 Saintpaulia – O. Griniuvienė, T. Dambrauskienė
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V roce 1986 začala Botanická zahrada Vilniuské univerzity vytvářet databázový 

systém pro počítání rostlin ve sbírkách. V té době existoval pouze jeden počítač. 

Na dvou přepisovatelných discích bylo možné uchovat informace pouze k 1 500 
taxonům rostlin. Nicméně v roce 2003 byla vyvinuta databáze obsahující 

informace o všech sbírkách rostlin (včetně nového softwaru, návrhu systému). 

Tento program se dosud používá pro data sbírek Botanické zahrady Vilniuské 
Univerzity bez významných změn. Databáze je částečně otevřená pro veřejnost 

(lze skenovat QR kódy) na webové stránce: 

http://www.botsodas.lt/indexplantarum. Databáze byla velmi nápomocná pro 

uniifikaci systému registrace rostlin v Botanické zahradě Vilniuské univerzity, pro 
rozvoj přístupového systému, pro vytvoření jednotného systému akumulace 

informací o rostlinách rostoucích v Botanické zahradě Vilniuské univerzity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblíbeným místem je Japonská zahrada  

 

 
Seznam pěstovaného sortimentu je k 
dispozici na 
http://botsodas.lt/indexplantarum 

 
 

Více informací o Botanické 

zahradě Vilniuské univerzity 
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V Litvě není používání QR kódů ve venovním prostředí dosud rozšířené. Na území 

Botanické zahrady Vilniuské univerzity se začaly používat v roce 2014. Při použití 

pro vzdělávací účely je tento kód jedním z většinou jednoduchých a 

pohodlných způsobů, jak poskytnout různé typy informací o rostlinách. Funguje 

to opravdu rychle a dnešní mladí si to užívají. Při otevření odkazu jsou uvedeny 

konkrétní informace o rostlině, zejména číslo vzorku, jeho latinský název, autor 

názvu druhu atd. Informace na webové stránce jsou v litevštině nebo mohou být 

poskytnuty v litevštině a angličtině. Tímto způsobem jsou návštěvníci 

přesměrováni na webovou stránku, kde mohou najít všechny relevantní 

informace. Monitorování návštěvy Botanické zahrady Vilniuské univerzity se 
provádí prostřednictvím přístupu na internet. V roce 2017 byly odkazy na rostliny 
otevřeny 3 000krát. QR kódy však v Litvě zatím nejsou populární. V roce 2019 

začala Botanická zahrada Vilniuské univerzity používat GIS pro přípravu plánů 

rozmístění rostlin a byla vylepšena databáze rostlin. 

V posledních desetiletích významně vzrostla rozmanitost a nabídka okrasných 

rostlin. Měnící se podmínky prostředí, urbanizace, rostoucí znečištění životního 

prostředí a šíření chorob a škůdců stanovily nové požadavky na okrasné rostliny. 

Složení řady rostlinných druhů a kultivarů rostlin se neustále mění. Území Oddělení 

květinářství zahrnuje různé půdní struktury o různé vlhkosti, což umožňuje výběr 

pozemků s různými ekologickými podmínkami, které jsou nejvhodnější pro 

vystavené rostliny. Expozice jsou navrženy a uspořádány nejen tak, aby byly 

dekorativní, vhodné pro sběr a poskytování informací pro návštěvníky botanické 

zahrady, ale také pro zjednodušenou péči o rostliny. Expozice se vyvíjejí a každý 

rok jsou doplňovány nejnovějšími rostlinnými druhy a kultivary, aby se návštěvníci 

mohli seznámit s úspěchy litevských a zahraničních pěstitelů, stejně jako s módou 

a trendy výběru květin. Vytrvalé kultivary vytvořené litevskými pěstiteli zaujímají 

vhodné místo v expozicích ve starém parku v Kairėnai. Od posledního jarního 

sněhu do prvního sněhu na podzim kvetou v Botanické zahradě vždy některé 

rostliny. Starý park a nově obdělávané pozemky jsou vybaveny sezónními 

květinovými záhony (byliny kvetoucí na jaře, v létě a na podzim); okrasné byliny 

na vlhkém stinném a otevřeném místě; okrasné rostliny na slunném a suchém 

místě (horská vegetace); malá zahrada; květinová cesta; přirozená vegetace 
pobřeží a luk. Při sběru méně běžných vytrvalých květin v Litvě jsme se snažili 

nejen zdůraznit jejich druhovou rozmanitost, ale také získat kultivary těchto rodů 

vypěstované v různých zemích (astry, čechravy, prvosenky, floxy a pivoňky). 



Osvětlení chodníku v Park der Gärten během srpnové Mystické noci
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Park der Gärten, Německo

Park zahrad se nachází v srdci regionu Ammerland, jedné z největších oblastí v
Evropě, kde se nacházejí školky produkující vytrvalé rostliny. Již více než 100 let 

pěstuje na území 4 000 ha přibližně 3 500 školkařů a školkařek ve 450 školkách 

dřeviny, které jsou dodávány na mnoho míst po celé Evropě.

Kultivace tvarovaných rostlin (Bruns Pflanzen) a vřesy v nádobách

Park zahrad vznikl z 3,5ha arboreta. Byl osazen v roce 1976 zemědělskou 

komorou (Landwirtschaftskammer) Weser-Ems stálezelenými rostlinami, které jsou 

typické pro tento region. Park se nachází v bývalém Centru zahradní kultury v 

Dolním Sasku. V roce 2002 se zde konala první zahradní výstava v Dolním Sasku, 

která přilákala přibližně 1 milión návštěvníků.

Účastníci projektu B-Ardent! se seznamují ve školce Bruns s pěstováním v tzv. v „spring ring“ 
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Park zahrad se svými 36 částečně nadregionálně známými a celosvětově jedinečnými 

rostlinnými sbírkami s celkem téměř 9 000 různými značenými rostlinami je 

mnohonásobně propojen s jinými institucemi. 
Vedle Botanické zahrady a Rododendronparku Brémy je Park zahrad s téměř 

2 000 druhy a kultivary rododendronů hlavním partnerem pro sběr rostlin v síti 
Německé genobanky rododendronů (Deutsche Genbank Rhododendron). 

www.genbank–rhododendron.de 
 

Sbírka kultivarů Rhododendron v Park der Gärten vysazená v roce 1976 
 

Cílem Německé genové banky rododendronů je zabránit mizení historických 

kultivarů rododendronů a uchovat staré i nové kultivary spolu s druhy, z nichž 

pocházejí, v celé jejich rozmanitosti. Rostliny nejsou vysazovány na centrálním 

místě, ale v síti 51 sbírek. Tato genová banka byla vytvořena jako příklad pro 

další sbírky okrasných rostlin a nástroj pro zachování rozmanitosti. Na rozdíl od 

ostatních existujících genových bank zemědělských plodin objevila Německá 

genová banka rododendronů nové způsoby: spolupracující školky, botanické 

zahrady, veřejné a soukromé zahrady přebírají funkce genové banky v systému 

sdílení práce. Tato síť slouží národním a mezinárodním programům pro 

zachování zahradnických plodin. Ve veřejné databázi poskytují sbírky komplexní 

přehled o pěstování německých rododendronů a o existenci mezinárodních 

kultivarů a druhů v Německu. Jedná se o jedinečnou dokumentaci 

zahradnického rozvoje. 
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Sbírka Hemerocallis, která zahrnuje přibližně 560 druhů a kultivarů denivek, je 
umístěna přehledně v prstencovitém kruhovém záhoně. Na základě rozmanitosti 

divokých druhů je ukázána 100letá šlechtitelská historie kultivarů denivek. 
Kruhový záhon denivek Parku zahrad byl schválen v roce 2007 Americkou 
denivkovou společností (AHS), celosvětovou institucí zabývající se denivkami, 

jako mezinárodní ukázková zahrada (Display Garden), první schválená ukázková 

zahrada denivek mimo Severní Ameriku. Pro svou rozmanitost historických 

kultivarů byla v roce 2009 dodatečně schválena jako historická zahrada. V 

dubnu 2015 bylo zahájeno partnerství mezi evropskými ukázkovými zahradami 
AHS: sbírka denivek v Parku zahrad a Arboretum Wojsławice v Polsku. 

 

Sbírka Hemerocallis zasazená do kruhových záhonů 
 
 
 
 
 
 

 
Více informací o Park der Gärten: 
https://www.park-der-gaerten.de/en/ 
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MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ 

BOTANICKÉ ZAHRADY 

Botanické zahrady jsou obecně děleny do několika typů; kromě ochrany rostlin 

a vědeckého výzkumu je však téměř všechny spojuje otevřenost vůči společnosti 

a vykonávaná kognitivní a vzdělávací funkce. Botanické zahrady v poslední 

době rozšiřují své funkce a stále více se zaměřují na potřeby společnosti a 

sociální roli instituce. Vzhledem k tomu, že botanické zahrady jsou institucemi, je 
pozorováno, že řada organizací se věnuje podobným činnostem a vykonává 

mnoho stejných funkcí. Mnoho botanických zahrad na světě provozují univerzity. 

Podle databáze BGCI GardenSearch v březnu 2020 existovalo na celém světě 

3 670 botanických zahrad a arboret ve 180 zemích. 

BGCI, Botanic Gardens Conservation International, je 
organizace zastupující po celém světě své členské 

botanické zahrady. Jedná se o nezávislou britskou 

charitativní organizaci založenou v roce 1987 za účelem 

propojení botanických zahrad světa v globální síti za 
účelem ochrany rostlin. Jejím posláním je mobilizovat 

botanické zahrady a zapojit partnery při zajištění 

rozmanitosti rostlin pro blaho lidí a planety. 

(https://www.bgci.org/) 

Zástupci národních sítí se sdružují v konsorciu European 

Botanic Gardens Consortium, jehož svolavatelem je BGCI. 

Konsorcium bylo založeno v roce 1994 za účelem 

plánování celoevropských iniciativ pro botanické zahrady, 
zejména v souvislosti s realizací Úmluvy o biologické 

rozmanitosti a dalších evropských politikách a strategiích v 
oblasti biologické rozmanitosti. Konsorcium se skládá ze 

zástupců všech členských zemí EU, Chorvatska, Islandu, 

Norska a Švýcarska. (http://www.botanicgardens.eu/) 

ArbNet je globální síť pro odborníky zabývajícími se 

dřevinami. Usnadňuje sdílení znalostí, zkušeností a zdrojů, a 
tím pomáhá arboretům splnit jejich institucionální cíle. 

Posláním ArbNet je podporovat zakládání a profesionalitu 
arboret; identifikovat arboreta schopná účastnit se nebo 

spolupracovat při určitých vědeckých, sbírkových nebo 

ochranářských činnostech; a podpořit výsadbu a ochranu 

stromů. (http://www.arbnet.org/) 
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UNESCO, Organizace spojených národů pro vzdělávání, 

vědu a kulturu je jednou z nejdůležitějších organizací 

zabývajících se kulturním dědictvím v Evropě. Jedná se 

o mnoho historických a okrasných zahrad chráněných 

touto organizací, ale pouze dvě botanické zahrady jsou 
uvedeny jako lokality světového dědictví: Botanické 

zahrady v Padově a Královské botanické zahrady v 
Kew. (https://whc.unesco.org/)

Některé botanické zahrady se účastní projektů 

spojených s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO), 
specializovanou agenturou OSN. Jejím cílem je 

dosáhnout potravinové bezpečnosti pro všechny. Mimo 

jiné se zabývá mezivládními smlouvami, jako je 

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin, a zajišťuje činnost 

agentury pro zachování genofondu převážně v 

zemědělství. Některé okrasné rostliny mají léčivé a užitné 

vlastnosti a také potřebují ochranu. FAO poskytuje 

standardy pro konzervaci, jakož i taxonomii a 

mezinárodní politiku. (http://www.fao.org/home/en/)

Evropská síť zahradního dědictví je nezisková 

organizace založená za účelem podpory nadnárodní 

spolupráce v oblasti regionálního rozvoje a kulturního 

dědictví. Sdružuje odborníky na zahradu, vládní služby, 

nadace a turistické agentury pro zachování, rozvoj a 
propagaci zahrad historického zájmu v severozápadní 

Evropě. Je tvořena přibližně 150 zahradami a 120 
kulturními krajinami. (https://wp.eghn.org/en/european–

garden–heritage–network–eghn/)

Organizaci Middle European Iris Society 
(Středoevropská kosatcová společnost – MEIS) lze 
představit jako příklad zájmové organizace založené na 

spolupráci mezi pěstiteli, šlechtiteli a přáteli kosatců z 

evropských zemí. Členy MEIS jsou Průhonická botanická 

zahrada a Botanická zahrada Vilniuské univerzity a 
Botanická zahrada Vratislavské univerzity. 
(www.euroiris.net)

Botanická zahrada Vratislavské univerzity je již mnoho let aktivním členem 

několika mezinárodních organizací. Je členem Deutsche Rhododendron-
Gesellschaft (od roku 1995); Deutsche Efeu-Gesellschaft (od roku 2006); 
Deutsche Fuchsien-Gesellschaft (od roku 2007); Gesellschaft der 
Staudenfreunde, sekce Hemerocallis (od roku 2010); Deutsche 
Dendrologische Gesellschaft, National Trust for Places of Historic Interest tor 
Natural Beauty (členem od roku 1995). Zahrada spolupracuje s botanickou 
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 zahradou Nikicki na Ukrajině (od roku 1995); Botanickou zahradou Národní 

univerzity Ivana Franka ve Lvově (od roku 2003), botanickými zahradami v 
Bonnu (Německo) a v Utrechtu (Holandsko); Botanische Sammlungen, Pirna-
Zuschendorf, Německo, Iris Society (od roku 2019) a International Agenda for 
Botanical Gardens in Conservation (Botanická zahrada je registrovaným 

účastníkem celosvětové implementace Mezinárodní agendy na podporu 

ochrany rostlin, povědomí o životním prostředí a udržitelného rozvoje). 
Zaměstnanci zahrady spolupracují s většinou polských botanických zahrad. 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity udržuje vztahy s celou řadou partnerů v 

zahraničí (více než 400 institucí v 51 zemích) a v Litvě. Tím vzniká skvělá příležitost 

rozvíjet kvalifikaci zaměstnanců a objektivně hodnotit úroveň Zahrady (jako 
instituce) v globálním kontextu a zároveň stanovit příslušné provozní záměry a 
cíle. Zahrada je aktivním členem několika mezinárodních organizací 

botanických zahrad: Sdružení pobaltských botanických zahrad (člen od roku 

1992 a předsedající této organizaci v letech 2014 - 2015); Botanic Gardens 
Conservation International (člen od roku 2003); Konsorcium evropských 
botanických zahrad (člen od roku 2004); Botanické zahrady regionu Baltského 

moře (spoluzakladatel a člen této sítě od roku 2008). Samotná skutečnost, že 

Zahrada byla pověřena správou středoevropské databáze Ribes L. a Rubus L., 
lze považovat za známku mezinárodního uznání vysoké kompetence Zahrady. V 
roce 2018, za podpory sítí BGCI a ArbNet (které poskytly finanční podporu), 

podepsala Zahrada dohodu o spolupráci s Tasmánským arboretem. Ve stejném 

roce bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Botanickou zahradou 
A. N. Diomedese (Atény, Řecko). V roce 2019 Zahrada navázala vztahy s 

Botanickou zahradou Padovské univerzity (Itálie), Doněckou botanickou 
zahradou (Ukrajina) a byl proveden společný výzkum s Ústavem dendrologie a 

arboretem Polské akademie věd. 

Park zahrad je v současné době propojen jako člen European Garden Heritage 

Network (www.eghn.org) s více než 190 parky a zahradami ve 14 evropských 

zemích. Historické a současné, malé nebo velké zahrady jsou výchozími body v 
regionech sítě European Garden Heritage Network, kde můžete zažít umění 

zahradnictví, historii, přírodu, kulturu a regionální identitu, objevovat nové a 

skryté, vidět dobře známé skutečnosti jinými očima a vychutnat si speciality. 

Každá „Cesta zahradního umění“ (Route der Gartenkunst) má regionální slogan, 

který se zaměřuje na charakteristiky a někdy překvapivé aspekty regionu. 
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Jednoduše řečeno, zahrada je skvělým místem pro setkávání. Zde Park der Gärten 

během jarní sezóny.



79 

 

 

 
 
 
 
 
 

NÁRODNÍ ORGANIZACE V ZAHRADNICTVÍ 

České zahradnické organizace 

Historicky od roku 1971 do roku 1997 koordinoval spolupráci mezi botanickými 

zahradami, orgány státní správy, školami a dalšími organizacemi Poradní sbor 
pro botanické zahrady Ministerstva kultury Československé republiky. 
Organizoval pravidelné konference, školení pro mladé pracovníky, výstavy a 

informační bulletin Botanické zahrady. 

Dnes na jeho povinnosti navázala 

Unie botanických zahrad České 

Republiky. Byla založena v roce 2005 
jako občanské sdružení osob a 

institucí zastupujících botanické 

zahrady, arboreta a významné 

botanické sbírky Unie botanických 

zahrad České republiky. 
Od roku 2016 zahájila svou práci v rámci unie Pracovní skupina pro genofondy. 
Sídlí v Pražské botanické zahradě. V současné době má 37 členů. Cílem Unie je 
rozvoj botanických zahrad. Účelem činnosti Unie je podporovat poslání 

botanických zahrad a jejich celkový růst. (http://ubzcr.cz/)  

Český zahrádkářský svaz (ČZS). Jak se sami prezentují: „Je to plně demokratický, 
nepolitický a zájmový spolek, jehož historie sahá až do dob krále Karla IV. Od 16. 
století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a zakládání zahrad. Je 
zde pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele 

krásných květin. Sdružuje kolem 170 000 členů z celé České republiky ve 3 000 
základních a 16 specializovaných organizacích (např. Gladiris pro mečíky, 
kosatce a denivky, Iris Hlučín pro kosatce, Martagon pro lilie, Rosa Klub, 

Pelagronie, Narcis Kladno, Pěstitelé citrusů atd.). Svaz vede své členy k 

zájmovému využití volného času pro své koníčky, velký důraz klade na sociální 

využívání zahrádek a na výchovu mladé generace s dobrým vztahem k 

přírodě.“ (www.zahradkari.cz) 

Mezi další sdružení spolupracující s botanickými zahradami patří: 

 Český spolek perenářů, který propaguje a popularizuje zimovzdorné vytrvalé 

zahradní květiny, jednoduše trvalky. Toto sdružení organizuje semináře, 

workshopy a propagaci nazvanou Trvalka roku. V poslední době se zaměřují 

na vytváření seznamů doporučených vytrvalých kultivarů pro české 

klimatické podmínky. (https://pereny.org/) 
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 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (https://szkt.cz/) 

 Svaz zakládání a údržby zeleně (http://szuz.cz/)  

 Svaz školkařů ČR (http://svaz–skolkaru.cz/)  

 KSP– Klub skalničkářů Praha (https://skalnickari.cz/) 

 
Polské zahradnické organizace 

Od roku 1972 nese síť polských botanických zahrad název Rada botanických 

zahrad a arboret v Polsku (Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce). 
Nejprve byla zřízena jako komise v rámci struktur Polské botanické společnosti, 

později jako komise pro Botanický výbor Polské akademie věd. Rada 

botanických zahrad a arboret v Polsku je neziskové sdružení botanických zahrad 

jednající podle pravidel a předpisů sdružení. Členů Rady je 34 – 17 botanických 

zahrad, 14 arboret a 3 zahrady léčivých rostlin. 
 

Podzimní zbarvení rostlin v Arboretu Wojsławice 
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Litevské zahradnické organizace 

Sdružení botanických zahrad litevských univerzit (LUBSA - Lietuvos universitetų 

Botanikos sodų asociacija) je veřejná organizace sdružující litevské botanické 

zahrady, arboreta a další instituce nebo jejich útvary, jakož i soukromé osoby 

shromažďující sbírky rostlin. Byla založena v roce 2005. Účelem LUBSA je 

koordinovat činnost členů sdružení, zastupovat a hájit jejich zájmy a podporovat 

jejich vědecké a vzdělávací aktivity. Založení této organizace iniciovala v roce 
2005 Botanická zahrada Vilniuské univerzity. Profil Sdružení je k dispozici na 
www.botanikos–sodai.lt. 

Řádní členové: Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Botanická zahrada 

Univerzity Vytautase Velkého v Kaunasu, Botanická zahrada Klaipedské 
univerzity, Botanická zahrada Univerzity v Šiauliai. 

Přidružení členové: Arboretum Zemědělské akademie Univerzity Vytautase 
Velkého, Arboretum Dubrava, Konzervatoř Vzdělávací akademie Univerzity 
Vytautase Velkého, Botanické centrum V. Motiekaityte a Zahrada Hortus 
Raginensis. 

Klub přátel botanické zahrady je dobrovolná organizace poskytující pomoc v 

botanických zahradách ve Vilniusu. Někteří členové jsou aktivní, zatímco jiní jen 

pomáhají. V roce 2003 na pozvání Klubu přijela paní McDonaldová ze 

Spojeného království, která zavedla tradici darování laviček. V současné době je 

v zahradě přes 150 darovaných laviček. 
 

Expozice litevských písečných dun v Botanické zahradě Klajpedské univerzity 
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Německé zahradnické organizace 

Německá zahradnická společnost (Deutsche Gartenbaugesellschaft), 
založená v roce 1822, zavedla Síť rostlinných sbírek s názvem Netzwerk 

Pflanzensammlungen (www.netzwerkpflanzensammlungen.de), která spojuje 

veřejné a soukromé sbírky rostlin na kombinované platformě. Dokumentuje 

rozmanitost genetických zdrojů v Německu a podporuje rozvoj sbírek 
ohrožených rostlin. Chrání a uchovává sbírky vzácných rostlin pro budoucí 

generace a je součástí Německé genové banky okrasných rostlin. Koordinuje 
ji Bundessortenamt, federální úřad pro sortiment rostlin. Od roku 2014 nabízí 
Park zahrad dvě výjimečně vzácné sbírky rostlin v celostátní síti rostlinných 

sbírek: kruhový záhon denivek a sbírku jehličnanů ve školkách zu Jeddeloh. 

Tradice národních sbírek rostlin, která je běžná v mnoha jiných zemích, není v 

Německu známa. 

 

Dolnosaská zahradní akademie Dolnosaské zemědělské komory 

(Niedersächsische Gartenakademie der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen) je hlavním kontaktem pro všechny osoby, které se zajímají o 

zahradnictví, bez ohledu na úroveň. Koníček zahradničení je součástí 

rostoucího trendu vlastnit dům, a tak roste potřeba zahradnické výchovy a 

poradenství. Komplexní, kvalitní a nezávislé informace jsou nabízeny také 

členům zahradnických společností a sdružení, jednotlivým majitelům domů i 

profesionálům. Je partnerem pro vzdělávací activity v Park der Gärten, jako 

jsou porady, workshopy a přednášky pro hobby zahradníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sbírka azalek skupiny Knap-Hill v Park der Gärten 
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ZÁKONNÉ PŘEDPISY PRO BOTANICKÉ ZAHRADY 

 
Česká republika 

Botanické zahrady nejsou upraveny žádným zákonem. Unie botanických zahrad 

České republiky připravuje návrh zákona, politická situace však pro jeho 

prosazování není po mnoho let ideální. 

Německo 

Pojem „botanická zahrada“ není v Německu regulován žádnou právní definicí 

ani zákonem. Mezi německou komunitou botanických zahrad je neformálně 

považováno členství ve Sdružení botanických zahrad jako indikátor pro 

rozhodnutí, zda je instituce botanickou zahradou či nikoli. Členství je spojeno s 

přijetím a sledováním definice botanické zahrady a dalších kodexů chování 

(např. o invazivních druzích atd.). 

Litva 

Na doporučení Ministerstva školství a vědy schválila vláda pokyny pro rozvoj 
botanických zahrad litevských univerzit. Bylo vynaloženo úsilí k zajištění stability a 

kontinuity jejich činnosti, aby všechny dotčené instituce mohly spolupracovat při 

řešení různých otázek. 

Pokyny stanoví klíčové priority a směry realizace při rozvoji botanických zahrad 

litevských univerzit. Zaměřují se na koordinaci činností příslušných institucí - 
ministerstev životního prostředí a kultury, obcí a vysokých škol - poskytováním 

příležitostí pro botanické zahrady k účasti na projektech a výběrových řízeních 

prováděných vládními institucemi, jakož i na hledání způsobů obnovy 

infrastruktury a udržování sbírek rostlin. 

Botanické zahrady se účastní studií, výzkumu, vzdělávacích aktivit, shromažďují a 

uchovávají sbírky rostlin, podílejí se na organizování různých akcí pro veřejnost, 

vykonávají funkce pro rekreační turistiku a kulturu; z důvodu nedostatečné 

právní úpravy je však pro botanické zahrady obtížné získat financování všech 

těchto činností. Očekáváme, že tyto pokyny přispějí k možnosti účasti 

botanických zahrad nejen na projektech a soutěžích prováděných 

ministerstvem školství a vědy, ale i dalšími ministerstvy, pokud souvisejí s činnostmi 

prováděnými botanickými zahradami. Jsme si jisti, že to pomůže najít efektivnější 

způsoby řešení obnovy infrastruktury a udržování rostlinných sbírek. V poslední 

době se zvyšuje zájem veřejnosti o botanické zahrady. Počet návštěvníků 

botanických zahrad se za poslední desetiletí ztrojnásobil. Botanické zahrady 

organizují ekologické, vědecké a kulturní akce a realizují mezinárodní projekty na 

ochranu biologické rozmanitosti. 
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Polsko 

Botanické zahrady v Polsku jednají podle právních předpisů regulovaných 

státem. Jejich činnost vychází ze zákona o ochraně přírody ze dne 16. dubna 

2004 (Sbírka zákonů 2020, č. 55). Regulace specifikuje botanickou zahradu jako 

upravený a rozvinutý areál s technickou infrastrukturou a funkčními budovami, 

které jsou s ní spojené, jako místo ochrany ex situ, pěstování rostlin v různých 

klimatických pásmech a stanovištích, pěstování rostlin konkrétního druhu a 

provádění výzkumu a vzdělávání. V kapitole 3, čl. 65 odst. 1 se uvádí, že zřízení a 

provozování botanické nebo zoologické zahrady vyžaduje obecný souhlas 

Ředitele pro ochranu životního prostředí. 
 

Pohled na Údolí rododendronů v Arboretu Wojsławice v květnu 
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KULTURA A UMĚNÍ V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH 

Rostliny jako téma v kultuře 

Jako ukázku květiny, která byla zobrazována po většinu lidských dějin od 

starověku, můžeme zvolit kosatec. Jedním z nejznámějších symbolů je „Fleur de 

lis“. Jedná se o stylizovaný květ lilie, který se používá jako dekorativní design 

nebo symbol. Ve skutečnosti se však jedná o stylizovanou verzi druhu Iris 

pseudacorus (kosatec žlutý). Jedná se o erb francouzského království i erb 
Florencie. Symbol však lze také vidět na mnoha dalších místech, od mešit po 

vojenské odznaky, nebo jako logo většiny skautských organizací. Kromě 

ušlechtilého heraldického použití sloužil také v méně přitažlivých rolích. Podle 

Louisiana Code Noir (1724) „uprchlý otrok bude označen květinou de luce na 
rameni“. Stejně jako v Dumasově Třech mušketýrech jde o starý zvyk označovat 

tímto symbolem zločince. 

Podle Journal of the Historic Iris Preservation Society mají kosatce na 
renesančních obrazech spojitost s Marií, matkou Krista, ale jejich smysl může být 

složitější. Bílý kosatec je pravděpodobně Iris ×germanica ‚Florentina', který se 
používá k výrobě oleje orrisu a patrně je spojen s pomazáním Kristova těla. 

Modrým kosatcem může být starý známý německý kosatec Iris ×germanica, 
kosatec tak rozšířený, že nevíme, odkud pochází. Byli to obchodníci a bankéři, 

šlechtici, kteří se vraceli z dřívějších křížových výprav, nebo mniši a kněží, kteří tyto 

užitečné a krásné léčivé rostliny pečlivě rozšiřovali a pěstovali? Například Jan 

Brueghel starší na svém obraze Alegorie vůně (1617 - 1618) zobrazil mimo jiné 

rostliny Iris ×germanica ‚Florentina', Iris pallida spolu kosatcem německým a 
kosatcem španělským. Je možné, že neformální výsadba v popředí obrazu 
doplněná květináči kvetoucích rostlin představuje typickou šlechtickou zahradu 
období kolem roku 1600. Předpokládá se, že obraz nám vypráví nejen o široké 

škále rostoucích květin (ne ve skleníku) v Nizozemsku na počátku 17. století, ale 

také něco o tom, jak byly pěstovány a vystavovány v zahradách šlechty. 

Ilustruje, jak důležité byly v této době květinové zahrady. Obraz také ukazuje, jak 

se role kvetoucích rostlin měnila od středověké symbolické a léčivé k estetičtější 

roli krásné zahrady. Objevovala se představa sběratele rostlin a současně začali 

zahradníci a lékárníci přistupovat k porozumění rostlinám vědečtěji. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Brueghel_I_%26_Peter_Paul_Ruben
s_-_Smell_(Museo_del_Prado).jpg) 

Pokud jde o rostliny a květiny v umění, nesmíme zapomenout na éru známou 
jako secese nebo moderní styl se slavným umělcem tohoto období Alfonsem 
Muchou. Narodil se v Čechách a žil v Paříži a ve Spojených státech a na svých 

obrazech použil květinové vzory nejen jako hlavní téma, ale také jako 

dekorativní motiv. Zde jsou vzory skládající se z denivek (Hemerocallis) a pivoněk 

(Paeonia). 
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Květinové vzory Alfonse Muchy jsou známé po celém světě, zde jsou 

lilie, denivky a pivoňky (wikimedia)

V botanické zahradě v Padově roste mezi léčivými rostlinami palma svatého Petra
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Památkové rostliny v botanických zahradách 

Skvělou ukázkou rostliny, která se stala památkovou, je palma v botanické 

zahradě v Padově. Žumara nízká neboli palma svatého Petra (Chamaerops 

humilis L.), zasazená v roce 1585, je všeobecně známá jako „Goetheho palma“. 

Velký německý básník, který ji obdivoval v roce 1786, formuloval svou evoluční 

intuici v „Eseji o metamorfóze rostlin“ publikované v roce 1790. Tato palma se 
nachází uvnitř „Hortus sphaericus“, zvláštním osmibokém skleníku. 

Definice památného stromu: je to strom, který má pro svůj vysoký věk, velikost 

nebo stav výjimečnou hodnotu z hlediska ochrany kultury, krajiny nebo přírody. I 

když v legislativě České republiky chybí zákon, který by definoval botanické 

zahrady, jsou staré stromy popsány zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

Nejstarším stromem v České republice je tis (Taxus baccata) zvaný Vilémovický 

tis. Bývá titulován jako nejstarší strom ve střední Evropě, jehož odhadovaný věk je 

1 500 – 2 000 let. Ale neroste v žádné botanické zahradě. V Polsku je zachováno 
mnoho starých stromů, včetně chráněných jako přírodní památky. Jak již bylo 

zmíněno dříve v části věnované Litvě, starověcí Litevci hluboce uctívali a ctili 

posvátné dubové háje se svatyněmi. Jeden z těchto pokladů se zachoval 

dodnes: Dub Stelmužė (Stelmužės ąžuolas) je dub letní (Quercus robur). 
Předpokládá se, že je nejméně 1 500–2 000 let starý, což z něj činí nejstarší dub v 

Litvě a jeden z nejstarších v Evropě. Byl prohlášen přírodní památkou. 
 

České botanické zahrady 

Pokud jde o památné rostliny v českých botanických zahradách, je třeba zmínit 

tyto: 

 Pravděpodobně 200 let starý cykas indický (Cycas circinalis), ve vlastnictví 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi. 

 Pět kamélií velikosti stromu v liberecké botanické zahradě patří k nejstarším v 

Evropě. Jejich odhadovaný věk je více než 200 let. 

 Bonsaj jalovce (Juniperus chinensis L. „Echiniformis“) také v liberecké 

botanické zahradě byla do Evropy přivezena z Japonska v roce 1882, v té 

době jí však muselo být nejméně sto let. Odhadovaný věk je více než 230 let, 

což z ní činí nejstarší známou bonsaj v Evropě. 

 Pražský jinan (Ginkgo biloba ‚Praga ') rostoucí v Botanické zahradě Univerzity 

Karlovy je nejméně 130 let starý a připomíná obří bonsaj. 
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Polské botanické zahrady - Botanická zahrada Vratislavské univerzity 

Nejcennějšími exempláři stromů v Botanické zahradě Vratislavské univerzity jsou 

staré porosty stromů z přelomu 19. století a 27 stromů, které jsou chráněny jako 

přírodní památka. V arboretu Wojsławice roste v Polsku největší a nejstarší 

exemplář pajehličníku přeslenatého (Sciadopitys verticillata) a jeden z 
nejstarších polských exemplářů sekvojovce obrovského (Sequoiadendron 

giganteum). 
 
 

200 let starý dub letní 
(Quercus robur) 

150 let starý dvoudomý jinan 
dvojlaločný (Ginkgo biloba) 

 
Polské národní sbírky 

V Polsku jsou zřizovány a udržovány národní sbírky. Jsou to nejbohatší, řádně 

zdokumentované a příkladně označené sbírky v rámci definované systematické 

skupiny, které jsou spravovány rostlinnými specialisty. Stále se vytvářejí nové 

sbírky. Dnes má Botanická zahrada Vratislavské univerzity celkem 9 národních 

sbírek. 

Genofondy původních druhů rostlin ohrožených vyhynutím v Polsku a v regionu 
jsou chráněny vytvořením jejich chráněné kultivace čítající přibližně 500 

exemplářů. Rostliny pro pěstování se množí z diaspor shromážděných v přírodě, 

proto je lze v případě ohrožení volně žijící populace zavést zpět do přírodního 

prostředí. 
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V zahradě se shromažďují staré a místní odrůdy třešní, které před rokem 1939 

tvořily sady a lemovaly četné cesty. V zájmu ochrany genetické rozmanitosti 

starých odrůd ovocných stromů byl v areálu Arboreta Wojsławice založen sad 

historických odrůd třešní. Kultivary byly odebrány z oblasti Dolního Slezska. Na 

ploše 12 hektarů bylo vysazeno 2 500 stromů, které by mohly sloužit jako genová 

banka. 

Kromě rostlinných kultivarů s krásnými květy a listy se v zahradách shromažďují 

také historické kultivary, někdy ne příliš atraktivní, ale mající vědecký a didaktický 
význam. 

 

Polská Zahrada tisíciletí byla vytvořena v roce 2019 
 

Jsou známy případy, že po smrti šlechtitele všechny jím vypěstované kultivary 
beze stopy zmizely. Proto, aby se umožnilo zachování polských kultivarů pro 

budoucí generace, byla v Arboretu Wojsławice vytvořena Polská zahrada 

tisíciletí. Shromažďuje veškeré úspěchy polských pěstitelů – jak staré kultivary 

nalezené po letech v soukromých sbírkách, tak i ty nejnovější. 
 

Hemerocallis ‘Brat Stefan 

Franczak’ (Byczyński– 
Nowak, 2009) 

Hemerocallis ‘Henryk Sien- 
kiewicz’ (Byczyński–Nowak, 
2010) 

Hemerocallis ‘Janusz 
Zakrzeński’ (Byczyński– 
Nowak, 2010) 
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V Arboretu Wojsławice probíhá díky spolupráci s několika polskými pěstiteli rostlin 
šlechtění kultivarů denivek. Americká denivková společnost (American Daylily 
Society) zaregistrovala celkem 219 nových kultivarů. Některá jména byla 

kultivarům dána na počest významných postav z polské kultury a světa vědy, 

stejně jako významných osobností polských dějin, např. bratr Stefan Franczak - 
polský jezuita a zahradník, slavný šlechtitel plaménků a denivek, Henryk 
Sienkiewicz - novinář, prozaik a laureát Nobelovy ceny nebo Janusz Zakrzeński - 
přední herec, který zemřel při nehodě polského letadla v roce 2010 ve 
Smolensku. 

 
Litevské botanické zahrady – Vilniuská botanická zahrada 

Ve vilniuské botanické zahradě si ceníme lipových alejí starých asi dvě stě let. 

Tradice však stále pokračuje. Dne 7. dubna 2014 navštívili botanickou zahradu 

zástupci parlamentů a velvyslanci 28 zemí EU a zasadili symbolický kruh zemí EU 

tvořený stromy lípy evropské (Tilia ×europaea). 
 

Německé botanické zahrady – Park der Gärten 

Pěstitelé regionu 

Park zahrad není příliš stará instituce a není to běžná botanická zahrada. Spíše 
reprezentuje kulturní památky jiným způsobem, přičemž se zaměřuje na speciální 

zahradníky a jejich šlechtitelské práce v cyklu Pěstitelé regionu. Jak teoreticky na 
výstavě Zelená truhla s pokladem, tak i prakticky prostřednictvím speciálních 

sbírek rostlin v samotném parku se mohou návštěvníci prostřednictvím 

interaktivních a hravých prvků dozvědět informace o třech místních 

zahradnících. Každý z pěstitelů má v parku svou vlastní plochu, která musí být 

následně objevena. Postavy jsou stejně odlišné a jedinečné jako objekty, které je 

zastupují. Tyto lidi charakterizuje obecné nadšení pro rostliny a radost z 

objevování, špetka dobrodružství a radost z krásy. Jejich konkrétní záliba v 

rostlinách je stejně odlišná jako jejich životy. Park chrání výsledky šlechtění a 

odborně je kultivuje jako živý genofond, způsobem chránícím dědictví pro 
zahradní rostliny. Ale prostřednictvím prezentace sbírek již zesnulých šlechtitelů 
chce Park der Gärten představit smysl pro udržitelnou paměť a přenos 

zahradnických znalostí. Prezentace významných šlechtitelů regionu je také 

výrazem hlubokých kořenů parku v jedné z nejdůležitějších zahradnických oblastí 
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Ernst Pagels (1913 – 2007) 

Jako vyučený zahradník měl příležitost pracovat pro Karla Foerstera, známého 

zahradníka a pěstitele trvalek z Postupimi. To mělo rozhodující vliv na jeho život 

šlechtitele trvalek. Stejně jako jeho učitel vnímal svou práci jako kulturní úkol, 

nikoli jako zdroj ekonomického příjmu. Jedním z těžišť jeho šlechtitelských aktivit 
byla Salvia nemorosa. Ernst Pagels zanechal po sobě jako své celoživotní dílo 

více než 140 nových odrůd trvalek. Dnes se v německých školkách a v některých 

případech na celém světě nachází asi 70 kultivarů, jako je např. ozdobnice 

čínská (Miscanthus sinensis). Četná ocenění dokazují zvláštní kvality těchto 

trvalek. Osvědčenými a vynikajícími 

Pagelsovými odrůdami jsou například Salvia 

nemorosa ‚Ostfriesland', Epimedium 

perralchicum ‚Frohnleiten' nebo Miscanthus 

sinensis ‚Malepartus'. Na „své“ vytrvalé 

rostliny kladl vysoké nároky a trvalo roky 

pozorování, než si byl jist, že lze pojmenovat 

nový kultivar a uvést jej na trh, a tedy do 

zahrad. Zahrada Ernsta Pagelse v Parku 
zahrad byla otevřena v roce 2005. S 

rozlohou něco přes 1 200 metrů čtverečních 

je to v Parku zahrad největší pozemek. Jak 
jeho známé vytrvalé odrůdy, tak i jiné jsou 
zde uvedeny do souladu se svými 

doprovodnými rostlinami podle zvláštního 

barevného konceptu. 
Modrá Salvia nemorosa v Ernst-
Pagels-Garten 

 

 

Johann-Diedrich zu Jeddeloh (1914 – 1999) 

Johann-Dietrich byl až do své smrti v roce 1999 jedním z nejvíce mezinárodně 

uznávaných specialistů a sběratelů jehličnanů. Od roku 1950 se systematicky 

věnoval pěstování jehličnanů, zejména Pinus. Jeho vášeň byla věnována 

jehličnanům od samého začátku a okamžitě si vytvořil smysl pro zvláštní a 
mimořádné. Objevil mutaci černé borovice, která je pozoruhodně malá. V roce 

1955 ji Jeddeloh pustil do světa jako Pinus nigra „Jeddeloh“. Prvním 

jednoznačným úspěchem jeho šlechtitelské práce byl jedlovec Tsuga 

canadensis „Jeddeloh“. Za jeho práci mu bylo uděleno mnoho medailí. Jako 

nadšený dendrolog cestoval po celém světě a přivezl rarity ze všech kontinentů. 

Shromáždil, otestoval, vybral a rozmnožil celkem asi 1 000 různých druhů a 

kultivarů jehličnanů z celého světa – 50 jich dokonce sám vypěstoval. Malou část 

ze sbírky Johanna-Dietricha zu Jeddeloh s přibližně 200 druhy a kultivary 

jehličnanů nabízí Pinetum) v Parku zahrad. Na ploše více než 300 metrů 

čtverečních tvoří jádro sbírky zakrslé jehličnany, které se liší různě podle velikosti, 
barvy, povrchu a růstového charakteru. 
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Školka Zu Jeddeloh představuje sbírku 

zakrslýchh jehličnanů v kombinaci s 

trvalkami a trávami v Pinetu Park der 
Gärten 

Vřesová zahrada v Park der Gärten 

 
Kurt Kramer (narozen v roce 1943) 

Kurt Kramer z Edewechtu zahájil svoji profesionální kariéru v roce 1958 oborem 

okrasného zahradnictví. V roce 1970 převzal farmu svých rodičů a začal se 

osamostatňovat zakládáním školek a vřesovišť. V roce 1979 se poprvé ujal 

ochrany kultivaru Calluna vulgaris „Annemarie“, náhodně nalezenou červenou 

mutací. Další etapou jeho šlechtitelských prací bylo v roce 1991 patentování 
kultivaru vřesu ‘Melanie‘, jehož květy zůstávají ve stadiu poupat a mají dlohou 

trvanlivost. Tento kultivar má dodnes tržní význam a je uváděn na trh po celém 

světě spolu s dalšími kvetoucími odrůdami Calluna pod značkou „Gardengirls“. K 

dnešnímu dni zaregistroval řadu dalších chráněných vřesových kultivarů. Doba 
od vyšlechtění po zavedení nového kultivaru trvá asi sedm až osm let. Ve 
vřesové zahradě v Parku zahrad je vysazeno mnoho kultivarů Kurta Kramera. 

Komplex této vřesové zahrady je navržen podle přírodních obrazů vřesovišť. Tzv. 

ostrovní záhony navíc ukazují, jak mohou být vřesoviště zasazena do trávníku. 



Scénické umění: Into the Welcoming Hour 2.0, Průhonická botanická zahrada, květen 2019
93
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ZAHRADY JAKO MÍSTA PRO KULTURNÍ AKCE 

Květinové výstavy 

Jedním ze způsobů, jak prezentovat zahradní sortiment, jsou výstavy. Botanické 

zahrady mají rozsáhlé sbírky různých rostlin. Některé ze zahrad se snaží co nejvíce 

představovat celou škálu rostlinné říše, jiné se zaměřují na vybrané rody. Všechny 

mají stejný cíl: představit rostliny lidem, od studentů přírodních věd až po širokou 

veřejnost. Jedním z nejlepších způsobů, jak lidem přiblížit rostliny, je květinová 
výstava. 

 
Průhonická botanická zahrada 

Tato zahrada pracuje s omezeným počtem rostlinných rodů, ale s obrovským 

počtem položek v každé ze sbírek. Při prezentaci svého zahradního sortimentu 

využívá historické prostory Průhonického zámku. Květinové přehlídky jsou 

věnovány jednomu rodu od přírodních druhů po moderní kultivary. Spolu s 

aranžováním květin jsou zde představeny jednotlivé řezané květiny s 

vyznačenými názvy kultivarů. O daném tématu návštěvníky informují 
doprovodné plakáty a panely. 

 

 

Květinové výstavy v Průhonicích jsou mezi návštěvníky oblíbené 



 

 

 
 
 
 
 
 

Botanická zahrada Vratislavské univerzity 

Mimo jiných akcí propagujících sbírky zahrady organizuje Arboretum Wojsławice 

setkání nadšenců pro denivky s názvem HEMEROmania. Koná se během období 

plného květu denivek, obvykle druhý červencový týden. Spolu s účastí 

specialistů na pěstování a šlechtění denivek z Polska a Evropy se také konají 

zajímavé přednášky o denivkách, květinové přehlídky a výstavy nejkrásnějších 

kultivarů těchto rostlin. 

Podobnými akcemi jsou RODOmania věnovaná rododendronům v květnu, 
Pivoňkový festival v červnu a Festival dekorativních trav a podzimních květin v 

září. Každoroční přehled naleznete na adrese www.arboretumwojslawice.pl.  
 
 

Výstava Pivoňkový den v Arboretu Wojsławice 
 
 

HEMEROmania v Arboretu Wojsławice je každoroční akce věnovaná denivkám 
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Botanická zahrada Vilniuské univerzity 

V Litvě lidé z Botanické zahrady Vilniuské univerzity pořádají výstavy květin také 

jako prezentaci sortimentu zahrady. Pro zvýšení popularity rostlin uspořádali 

zaměstnanci botanické zahrady desítky květinových výstav (celostátního i 

místního významu) ve Vilniusu, Kaunasu, Kalvariji (okres Marijampolė), Šiauliai, 

Druskininkai, Telšiai, Naujoji Akmenė, Klaipėdě, Panevėžys, Kretinga, Simnas 

(okres Alytus), Marijampolė, Vilkaviškis a Merkinė (okres Varėna). Rostliny 

pěstované v botanické zahradě byly vystaveny na mezinárodních květinových 

výstavách v Litvě i v zahraničí. 
 
 

  
Květinová výstava pivoněk v Botanické 

zahradě Vilniuské univerzity 
 Květinová výstava na vilniuském magistrátu 

 
 

  
 

Květinové přehlídky denivek jsou doprovázeny 

vycházkami s průvodcem k představení sbírek  
Zeleninová zahrádka 
ukazuje širokou škálu a 

krásu užitkových rostlin 



Umění „skiautiniai“ představené v Botanické zahradě Vilniuské univerzity

Galerie v Arboretu Wojsławice

představuje různé umělecké projekty 97
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Výstavy umění 

Botanické zahrady a jejich prostorné trávníky, louky, háje, nádvoří nebo galerie 

nabízejí skvělé příležitosti pro výstavy mnoha druhů. Prezentace umění, které 

nemusí nutně souviset s botanikou nebo zahradami, je další dimenzí představující 

dědictví a kulturní život v botanických zahradách. Mnohé z nich pravidelně 

spolupracují s místními umělci a pořádají přehlídky spojené s určitou roční dobou 

a konkrétní akcí. Výstavy, kdy se umění spojuje se zahradní krajinou, mohou být 

krátkodobé nebo trvalé. Různé instalace z různých materiálů poutají zájem 

návštěvníků po celý rok. 

V Průhonické botanické zahradě probíhá velmi speciální akce s názvem 

Malování v zahradě, která spojuje interaktivní část, ve které děti vytvářejí svá 

umělecká díla přímo v zahradě, spolu s její pozdější prezentací formou výstavy v 

galerii Průhonického parku. 
 

 

Malování v zahradě v Průhonicích spojuje děti s uměním a zahradou 



 

 

 
 
 
 
 
 

V otevřených prostorách Botanické zahrady Vilniuské univerzity se nachází řada 

soch a uměleckých děl. V polovině září si mohou návštěvníci projít velkou 
výstavu land artu, kde představí svá díla umělci z různých oblastí. Zobrazená díla 
jsou vytvářena přímo v zahradě pomocí přírodních a jiných materiálů; některá z 
nich zůstávají v zahradě jako dekorativní prvky. Účelem těchto exponátů je spojit 

umění a přírodu, umělce a diváka, a prozkoumat vztahy mezi nimi. Od května 

do listopadu se v Muzeu litevské přírody konají výstavy umění. (Více fotografií na 

straně 101) 
 

Instalace Land art v Botanické zahradě Vilniuské univerzity ve všech ročních obdobích 
 

Instalace „Společnost budoucnosti“ v Arboretu Wojsławice 
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Další kulturní akce 
 

Hudba 

Mnoho zahrad poskytuje prostor 
pro hudební vystoupení. Jedním z 

příkladů je série koncertů Muzyka w 

Ogrodzie v Botanické zahradě 

Vratislavské univerzity a Arboretu 

Wojsławice. Od dubna do srpna 

hrají jednou měsíčně různí 

hudebníci v odpoledních hodinách 

pro návštěvníky, někdy jako 

součást větších veřejných akcí, 

jako je HEMEROmania. Park der 
Gärten, který má mírně odlišné cíle 

než klasické botanické zahrady, 

nabízí každou sezónu přibližně 15 - 
20 hudebních vystoupení. 

 
 

Koncert ze série „Hudba v zahradě“  
Botanická zahrada Vratislavské 

univerzity 
 

Scénické umění 
Projekt „ Into the Welcoming Hour 2.0“ byl v roce 2019 celoroční výzkumnou 
laboratoří ve spolupráci s umělci z Katedry režie alternativního a loutkového 

divadla DAMU, která se zaměřuje na prohlubování vztahů mezi lidmi a 

prostředím, ve kterém žijí. V Průhonické botanické zahradě se odehrálo 

umělecké představení, kde si účinkující budují důvěru v mezilidských vztazích, 

meditují a komunikují s prostředím. 
(https://www.youtube.com/watch?v=MM0d5DuJ6MA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Živé představení Into the 
Welcoming Hour 2.0 se 
konalo po celé Průhonické 

botanické zahradě 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vycházky s průvodcem v BZ VU ukazují různé 

umělecké instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noční osvětlení kvetoucích třešníi 

1
0
1
 



 

 

Darovaná zahradní lavička ozdobená 

podzimním listím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahradní domek houbovitého tvaru 

vytvořený z proutí 
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VZDĚLÁVÁNÍ V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH 

Organizace Botanic Gardens Conservation International (BGCI) uvádí aktuální 

definici: „Botanické zahrady jsou instituce, které udržují dobře zdokumentované 

sbírky živých rostlin pro vědecký výzkum, ochranu, prezentaci rostlin a vzdělávací 

účely.“ 

A podle Cambridge Dictionary: „Botanická zahrada je zahrada, která je obvykle 

přístupná veřejnosti a kde se pěstuje široká škála rostlin pro vědecké a 

vzdělávací účely.“ 

Z toho vyplývá, že vzdělání je jedním z pilířů existence botanických zahrad. 

Mohou vzdělávat mnoha různými způsoby se zaměřením na různé cílové skupiny. 

V této části metodologické brožury jsou uvedeny příklady ze zúčastněných 

zahrad, kde jsou vidět podobnosti a rozdíly mezi konkrétními zahradami. 
 

Vycházky s průvodcem 

Spolu s dalšími definicemi upřesňuje Americká asociace veřejných zahrad, 

víceméně v souladu s BGCI, pojem botanická zahrada kromě několika dalších 

následujícími charakteristikami: 

 Alespoň po určitou dobu je otevřena pro veřejnost. 

 Zahrada funguje jako okrasná výstava, vzdělávací expozice nebo výzkumné 

pracoviště. 

 Informace jsou sdíleny s dalšími institucemi a veřejností. 

Vycházky s průvodcem jsou běžnou činností prováděnou téměř ve všech 

botanických zahradách. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak představit 

botanickou zahradu a její sortiment, když se kurátoři sbírek setkávají společně s 

širokou veřejností na vycházkách po zahradě. Může to být jen malá skupina 

zainteresovaných zahradních nadšenců nebo velký dav turistů, kteří se zúčastní 

velké akce v zahradě. Nejvhodnějším obdobím pro předvádění sbírek rostlin je 

na vrcholu kvetení jednotlivých rodů, protože u většiny sbírek jsou jejich účelem 

květy a šlechtění z přírodních druhů a prvních hybridů až k vývoji kultivarů. 

Vycházky s průvodcem představují interaktivní metodu vzdělávání lidí a sdílení 

informací o rostlinách a postupu jejich šlechtění, sbírkách rostlin, jejich historii a 

tradicích a kulturním dědictví. 
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Vycházky s průvodcem lze zaměřit na různé rostliny, např. kosatce v Průhonické 

botanické zahradě (vlevo) nebo denivky v Arboretu Wojsławice (vpravo)

Kurátoři sbírek jsou jako pokladnice vědění, když vedou vycházky; kvetoucí sibiřské 

kosatce v Botanické zahradě Vilniuské univerzity (vlevo) a denivky v Park der Gärten 

(vpravo)

Výstava Historie lesnictví v Návštěvnickém centru Průhonického parku, 2011
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Vzdělávací aktivity v Průhonické botanické zahradě

Zahrada je přístupná veřejnosti od roku 1992, předtím sloužila pouze pro 

výzkumné účely. Pokud jde o vzdělávání, jeho ústředním bodem jsou 

vycházky s průvodcem věnované vybraným rodům zahrady: Iris, Paeonia,
Rosa a Hemerocallis. Spolu s prezentací zahrady se pořádají příležitostné 

výstavy s výukovým obsahem. Jako příklad můžeme uvést několik. Výstava s 

názvem Historie lesnictví, pořádaná ve spolupráci s Arboretem Nový Dvůr, 

Oddělení Slezského muzea, byla představena v Návštěvnickém centru 

Průhonického parku v roce 2011. Prezentovala dendrologii v souvislosti s 
Průhonickým parkem a vysvětlila vývoj lesnictví v celé své historii a napříč 

kontinenty.

Rostliny jako přírodní a kulturní dědictví, Průhonická botanická zahrada, 2015

Když Česká akademie věd v roce 2015 oslavila 125. výročí (1890 - 2015), byla v 
Průhonické botanické zahradě umístěna speciální venkovní výstava Rostliny 
jako přírodní a kulturní dědictví spolu s ukázkami výzkumných programů 

Botanického ústavu. Informační panely se tentokrát proměnily v rozměrné 

komiksy, které vyprávějí o cestách rostlin, jejich objevech, sbírkách a důležitosti 

zachování starodávných kultivarů okrasných rostlin.

Průhonická botanická zahrada má také velké historické ovocné sady. Pro 

představení této části českého dědictví, protože ovocné stromy jsou 
významnou součástí typické krajiny v Čechách a na Moravě, byly uspořádány 

Pomologické dny. Jsou organizovány ve spolupráci Českého svazu ochránců

přírody (ČSOP), Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského

Holovousy s.r.o. (VŠÚO) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. 
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Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu ovoce, ochutnat čerstvě připravené 

mošty a džusy a seznámit se s novinkami v oblasti šlechtění jablek. Součástí 

akce byla i výstava plodů, určování ovoce prováděné odborníky a vycházky

s průvodcem v našem pomologickém arboretu s ochutnávkou právě 

dozrávajících hrušek a jablek.

Přehlídka místního ovoce - hrušky a jablka během Pomologických dnů v Průhonicích, 2020

Vzdělávací aktivity v Botanické zahradě Vratislavské univerzity
Botanická zahrada ve Vratislavi a Arboretum Wojsławice jsou krásnými místy pro 

odpočinek, významnou turistickou atrakcí Dolního Slezska a jsou také vědeckým 

a vzdělávacím centrem. Zahrady poskytují důležité zázemí pro vědecký výzkum 

a vzdělávací aktivity Vratislavské univerzity a dalších univerzit a škol v regionu. 

Zahrady mají různorodé sbírky rostlin a všechny taxony ve sbírkách jsou pečlivě a 

správně označeny. Existuje také značný počet vzdělávacích tabulek, takže

každý návštěvník zahrady si může individuálně rozšířit své znalosti o rostlinách. 

Součástí vzdělávací nabídky jsou také tematické vycházky s průvodcem, četné 

zahradnické výstavy, přednášky a semináře, různé workshopy (fotografické, 

umělecké, kulinářské, floristické atd.), odborné rady a konzultace o ochraně a 

péči o rostliny. Mezi další vzdělávací aktivity patří odborné stáže a učňovská 

příprava, zahradnická terapie, integrace s místními akčními skupinami, šíření 

botanických a zahradnických znalostí v médiích a také vydávání brožur, letáků 

a dalších publikací. V roce 2018 byl vydán Katalog 1 000 polských odrůd.
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V botanické zahradě Vratislavské univerzity vzniklo velké a různorodé oddělení 

ekologické výchovy. Skládá se z Alpské zahrady, zvláštních sekcí představujících 

morfologii a biologii rostlin a zákonem chráněných a ohrožených druhů. 

Důležitou součástí vzdělávací nabídky Botanické zahrady ve Vratislavi je také 

expozice Panorama přírody. 
 
 

Expozice Panorama přírody 
 

Arboretum Wojsławice navíc zahrnuje stálé venkovní expozice - etnografické 

sbírky „Dolnoslezská vesnice“ a GEOretum doplňující soubor kulturních a 

vzdělávacích nabídek. Historická panská usedlost charakteristického typu zvaná 

panský komplex statku a parku spolu se svými etnografickými sbírkami jsou také 

způsobem, jak představit dědictví dolnoslezské historie a hmotné kultury. 
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Mladí návštěvníci mají například k dispozici řadu dětských hřišť a vzdělávacích 

her, např. Po stopách ztraceného světa, stopách „živých fosilií“ – stromů, které 

rostly v dobách, kdy na Zemi vládli dinosauři. 
 

Pracovní listy, které vedou děti stezkou živých fosilií 
 

Různé workshopy provázejí návštěvníky vzdělávacími a kulturními tématy v 

Arboretu Wojsławice 



108GEOretum v Arboretu Wojsławice – venkovní výstava hornin a minerálů v Dolním 

Slezsku
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Vzdělávací aktivity v Botanické zahradě Vilniuské univerzity 

V Botanické zahradě Vilniuské university se vzdělávací aktivity provádějí na základě 

nashromážděných znalostí a zkušeností. V Zahradě je připraveno 12 vzdělávacích 

programů a Zahrada se aktivně účastní akcí propagujících vědu (jako je Noc 

vědců, vědecký festival Kosmická loď Země atd.). Zahrada je veřejnosti přístupná 

od roku 2000 a nyní má toto území hodnotu vzdělávací a je místem vhodným i pro 

odpočinek a turistiku. Je to úžasný prostor, kde jsou studentům, školákům i 

dospělým sdělovány znalosti o botanice, ekologii a přírodním dědictví 

prostřednictvím zajímavých vzdělávacích aktivit: komentované prohlídky, 

akademické akce, přednášky, výstavy, veletrhy a workshopy. Informace jsou 

návštěvníkům k dispozici na webových stránkách www.botanikos–sodas.vu.lt. Web 
www.pilys představuje Zahradu jako objekt kulturní turistiky. 

Botanická zahrada Vilniuské university každoročně pořádá vzdělávací akci s 

názvem Pivoňky, jejímž cílem je představit tyto rostliny široké veřejnosti a 

propagovat je v zemi. Vycházka s průvodcem se koná ve vrcholném období květu 

pivoněk. Během vzdělávací prohlídky je představena taxonomie rostlin, druhy a 

kultivary rostoucí v botanické zahradě, různé dekorativní prvky, litevské kultivary a 

šlechtitelé. Poskytovány jsou také informace o výsadbě, pěstování a péči, 

nejčastějších chorobách, škůdcích a způsobech jejich hubení. 

Všechny sbírky v zahradě se používají pro 

různé tematické vzdělávací akce. Sbírky 
použité při konkrétní akci závisí na tématu, 

např. akce „Nejkrásnější zahradní květy a 

jejich tajemství“ se koná v květnu - září. 

Vzdělávací aktivita se více zaměřuje na 

děti, ale lze ji přizpůsobit i dospělým. 

Během tohoto vzdělávání je představena 
rozmanitost, barvy a květenství bylin a 

dřevin a jsou pozorovány zúčastněné 
květiny. Jsou představeny rostliny, které 

kvetou a které nekvetou. Na jaře jsou 

zkoumány květy fialek, petrklíčů, tulipánů, 

pivoněk a kosatců, v létě – lilie, růže nebo 

čechravy a na podzim – jiřiny, mečíky, 

chryzantémy, podzimní krokusy a jiné 

rostliny. Ročně je k dispozici 75 
bezplatných a 261 placených 

vzdělávacích zájezdů. 
–  
–  

Představení exemplářů trvalek v Botanické zahradě Vilniuské univerzity 



Vzdělávací aktivity v Park der Gärten

Jakmile vstoupíte do Park der Gärten, můžete se nejdříve podívat na zahradu 
pohledem tří vynikajících německých zahradnickýchi osobností. Ve stálé 

expozici s názvem Zelená truhla s pokladem (Grüne Schatztruhe) je návštěvník 

seznámen se třemi zahradníky prostřednictvím interaktivních a hravých prvků: 

Ernst Pagels, Johann-Diedrich zu Jeddeloh a Kurt Kramer. Každý z těchto tří 

pěstitelů má v parku svůj vlastní areál, který musí být následně objeven. Postavy 
jsou stejně odlišné a jedinečné jako objekty, které tito tři pěstitelé zastupují v
cyklu s názvem Pěstitelé regionu. Jak teoreticky na výstavě, tak i prakticky 

prostřednictvím speciálních rostlinných sbírek v samotném parku. Expozice byla 

vytvořena v roce 2013. Mezi jinými tématy interaktivně demonstruje cestu 

exotických rostlin z místa jejich vzdáleného původu až po Park zahrad v 

Německu. Atraktivním doplňkem pedagogických nabídek je interaktivní aspekt 

zážitku z výstavy, kde školní třídy mají příležitost objevovat a prozkoumávat 

zajímavé aspekty světa rostlin, například v souvislosti s rezervovanou aktivitou.

Jako jedinečná zahrada a park předkládá bezbariérový Park zahrad, jako 
schválená mimoškolní vzdělávací instituce, rozmanitou pedagogickou nabídku 

Škola v přírodě (Schule im Grünen) pro jakýkoli typ školy nebo ročníku i pro školy 

integrační nebo inkluzivní. Tato nabídka obsahuje přibližně 30 programů, je 

navržena podle věku a neustále se aktualizuje. Obsah a metody jsou v souladu 

se skutečnou praxí a jsou zaměřeny na základní osnovy a osvojování 

kompetencí ve smyslu vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Pedagogické možnosti 

mohou být použity pro uvedení do studijního tématu, pro rozšíření a prohloubení 

znalostí nebo mohou být použity interdisciplinárně. Každý rok si tyto nabídky 

zarezervuje přibližně 170 školních tříd.

Pschránka na výstavě Zelená truhla s 

pokladem
Stanoviště zkoumání rostlin v Park der 
Gärten
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90minutové lekce vedou kvalifikovaní pedagogové nebo odborníci z 

partnerských vzdělávacích organizací (např. Centrum pro environmentální 

výchovu v okrese Ammerland a Botanická zahrada Oldenburg). 

Lekce jsou nabízeny pro: 

 První stupeň škol: Hravé poznávání přírody (všemi smysly) a první seznámení 

se základními znalostmi o přírodě a rostlinách včetně předávání znalostí. 

 Druhý stupeň škol: Pedagogické nabídky o rozmanitosti a fyziologii rostlin, 

popisy rostlin a fenologie, adaptace na lokalitu a podnebí, (kvetoucí) rostliny 

a hmyz, biodiverzita nebo budoucí témata jako obnovitelné zdroje a 

bioenergie. 

 Střední školy a odborné vzdělávání: Praktické seznámení s profesní oblastí 

zahradnictví. 
 
 

Hravé poznávání přírody pod vedením pedagogů 
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V otevírací sezóně od poloviny dubna do začátku října probíhají v rámci 

Zahradních a terénních aktivit („Aktionsfläche Garten - und Landschaftsbau“) 

mezipodnikové kurzy odborného výcviku učňů z celého Dolního Saska v terénu, 
které současně prezentují povolání krajinářů návštěvníkům parku. V těchto 

kurzech na mezipodnikové úrovni se vyučuje a přizpůsobuje obsah, který nelze 

vyučovat během kurzů odborného vzdělávání v rámci podniku. 
 

Odborná příprava zahradnických učňů v parku jako dobrá reklama pro povolání 

zahradníků 

V době mezi těmito výše uvedenými firemními kurzy v terénu se toto místo 

používá také pro praktickou instruktáž ve vzdělávacích kurzech pro stupeň 

„Meister“ (což je specializace v německém praktickém odborném vzdělávání) 

odborné Mistrovské školy v přírodě (Meisterschule im Grünen) i pro profesionální 

soutěže a profesní orientaci mladších studentů. 

Vzhledem k hojnosti téměř 9 000 značených rostlin je park využíván také pro 

vzdělávání učňů a studentů zahradnictví a biologie na univerzitě v Oldenburgu. 

Park také vystupuje jako partner univerzity a pracuje se studenty při realizaci 

bakalářských, diplomových a doktorských prací. Poskytuje mladým akademikům 

příležitost provádět svůj výzkum. 

U pokladny je nabízen „deník průzkumníka“, který je průvodcem rallye parkem 
společně s úkoly a hádankami týkajícími se přírody. Je určen pro mladé 

návštěvníky stupně 2 až 6 (přibližně 8 - 12 let). Pro všechny děti a mládež do 18 

let v doprovodu dospělých je vstup do parku zdarma. 

Dolnosaská zahradní akademie Dolnosaské zemědělské komory 

(Niedersächsische Gartenakademie der Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 

je partnerem pro vzdělávací aktivity parku, jako jsou poradny, workshopy a 
přednášky pro hobby zahradníky. 
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Deník průzkumníka s úkoly k rostlinám Zahradní workshopy pořádané 

Dolnosaskou zahradní akademií

Dolnosaská zahradní akademie nabízí mimo jiné:

 workshopy odborného školení pro zahradnické profesionály

 workshopy pro hobby zahradníky

 přednášky pro společnosti a skupiny

 zahradní linku pomoci (telefon)
 osobní poradenství na asistenčním pracovišti v Parku zahrad
 zahradní workshopy s exkurzemi do terénu

 zahradní tipy v rozhlase

Přednášky na scéně parku o zcela nových odrůdách hortenzií

Zelený „svazek“ skládající se z Parku zahrad, ze sousední Výzkumné stanice pro 

zahradnictví se svými mezipodnikovými odbornými kurzy pro učně a z odborné 

školy „Meisterschule im Grünen“ vytváří v tomto místě vysokou koncentraci 

kompetencí a znalostí v oblasti zahradnictví ve prospěch návštěvníků parku.



Žáci prvního stupně základních škol se učí základům množení rostlin 

I. 

1
1
4
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SPOLEČENSKÝ PŘESAH PRO MÍSTNÍ 

KOMUNITY A REKREACI 

Mnoho botanických zahrad se účastní mezinárodních akcí spojujících širokou 

veřejnost s vědci a zahradami. Mohou to být například: 
 

Den fascinace rostlinami 

Pořádá Evropská organizace pro vědu o rostlinách (European Plant Science 
Organization – EPSO). EPSO je nezávislá akademická organizace, která 

zastupuje více než 220 výzkumných ústavů, kateder a univerzit z 31 zemí v Evropě 

i mimo ni. Posláním EPSO je zlepšit dopad a viditelnost věd o rostlinách v Evropě. 

Cílem této akce je zasáhnout co nejvíce lidí po celém světě fascinovaných 

rostlinami a nadšených z významu rostlinné vědy pro zemědělství, udržitelnou 

produkci potravin, zahradnictví, lesnictví a všechny ostatní obory – 
nepotravinářské výrobky, jako je papír, dřevo, chemikálie, energie a léčiva. Role 

rostlin v ochraně životního prostředí je také klíčovým poselstvím. Den fascinace 
rostlinami (Fascination of Plants Days) se pořádá každý druhý rok s vice než tisíci 
akcí pořádaných po celém světě. (https://epsoweb.org/events/) 

 
Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Koná se každoročně 22. května. Valné shromáždění Organizace spojených 

národů ho vyhlásilo k tomu, aby nejen upozorňoval na ubývání rostlinných a 

živočišných druhů na naší planetě ale take přispíval ke zpomalování tempa 

tohoto úbytku. Úmluva usiluje o ochranu rozmanitosti druhů na všech úrovních 

(genetické, druhové, ekosystémové a kulturní), o udržitelné a racionální 

využívání jejích složek a o spravedlivé rozdělení zisků z využívání genetických 

zdrojů. (https://www.cbd.int/idb/)  
 

Víkend otevřených zahrad a náměstí 

Akce začala v roce 1998 ve Velké Británii, kde London Parks & Gardens Trust 

koordinuje každoroční červnovou akci, která veřejnosti zpřístupňuje skryté 

londýnské zelené plochy. Projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se stal 

tradičním v celé Evropě a zemích Commonwealthu. Jejím posláním je zvyšovat 

povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a 

veřejných prostorech. Prezentovat toto veřejnosti a představit jednotlivé objekty 

s jejich příběhy a tajemstvími a přinést lidem zážitek z poznání. 

V každé zemi sponzorují akci různé organizace. Například v České republice mezi 

ně patří Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národní památkový 

ústav (https://www.opensquares.org/; https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/)  
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PROPOJENÍ KULTUR 

Japonský den v Průhonické botanické zahradě 

V Průhonické botanické zahradě se pravidelně koná Japonský den ve 
spolupráci s Česko-japonskou společnstí, studijní skupinou Sogetsu Praha a 
japonským velvyslanectvím. Důležitou součástí akce je také výstava ikebany, 

květinové aranžmá v japonském stylu, obvykle doprovázená workshopem. 

Zároveň probíhá pravidelná dětská malířská soutěž Malování v zahradě. 

Následuje několik příkladů ze široké škály představení: 

 Demonstrace bojových umění - Aikido Kenkjukai (aikido), Kacubo Kenrikai 
(kendo), Nakagawa rju (kenjucu), Bujinkan Praha (ninjucu), japonská 

lukostřelba (kjudo) a workshop s komentovanou show juda 

 Další workshopy - origami, oblékání do kimona 

 Hudební vystoupení - bubnová show Wadaiko Yosa-Yosa, bambusová flétna 

shakuhachi 

 Pochoutky - tradiční japonské pečivo wagashi, čajový obřad pořádaný 

čajovou školou Urasenke a jídla s sebou z japonské restaurace Miyabi 

 Přednášky o japonské kultuře, rostlinách a zahradách 
 

Bubnová show Wadaiko Yosa-Yosa, Průhonice, červen 2019 



Různé aktivity konané v Japonský den v Průhonické botanické zahradě
117
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Čínský Pivoňkový den v Arboretu Wojsławice 

Od roku 2016 se začátkem června v Arboretu Wojsławice každoročně pořádá 

Pivoňkový den. Během tohoto dne je možné se zúčastnit celé řady atrakcí, 

včetně: workshopů o čínské kaligrafii, učení se čínštině, účasti na „Gong-fu cha” 
– čajový obřad. V budově galerie mohou návštěvníci obdivovat tematickou 

květinovou výstavu těchto ušlechtilých rostlin, ptát se na rady odborníků na 

pěstování, kontrolu chorob a škůdců, stejně jako připravovat pivoňková mýdla. 
Pivoňkový den doprovázejí vycházky s průvodcem a trh s rostlinami. V roce 2019 
byla v mateřském oddělení ve Vratislavi, kde je pro každou zahradnickou sezónu 

vybrána Rostlina roku, uspořádána výstava „Rok čínských rostlin“. Pivoňka měla 

na výstavě zvláštní místo. Na základě spolupráce s Konfuciovým institutem 

Vratislavské univerzity se 26. května uskutečnilo slavnostní zahájení Roku čínských 

rostlin. V ten den se bylo možné zúčastnit přednášek vedených vědci z Polska i 

Číny a workshopů o čínské kaligrafii, výrobě čínských vějířů, malování vzorů na 
čínský porcelán a o tradičních čínských kostýmech. Konaly se také ukázky 

čínského umění, například čínský tanec, koncert na flétnu, Guzheng, Opera 
Huangmei, Guqin a taichi. Byla zde také příležitost vidět čajový obřad s 

ochutnávkou čaje. Hosté zahrady měli také možnost si koupit pivoňky a jiné 

rostliny na tržnici rostlin. 
 

Výstava v Pivoňkový den v Arboretu Wojsławice. 
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JINÉ VEŘEJNÉ AKCE V BOTANICKÝCH ZAHRADÁCH 

Dýňový festival v Botanické zahradě Vratislavské univerzity 

S více než patnáctiletou tradicí je to nejpestřejší podzimní festival ve Vratislavi. 

Mezi jeho hlavní lákadla patří soutěže o největší, nejpodivnější a nejchutnější 

dýni. Děti a mladí lidé se mohou zúčastnit venkovní výtvarné dílny. Velké 

množství stánků nabízí různé výrobky, včetně jedlých a dekorativních dýní, 

místních potravinářských výrobků, šperků nebo řemeslných výrobků. 
 

     Dolnoslezský dýňový festival 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity 

V roce 2019 Zahrada uspořádala více než sto akcí pro širokou veřejnost. Každý 

rok se v Zahradě koná řada akcí; některé z nich se již tradičně konají z roku na 

rok. 22. května se po celém světě slaví Mezinárodní den biologické rozmanitosti; 
účelem tohoto dne je představit veřejnosti obrovskou rozmanitost života na Zemi. 

Od roku 2001 se tento den slaví v Litvě; festival pořádaný při této příležitosti 

Botanickou zahradou Vilniuské univerzity společně s Ministerstvem životního 

prostředí zahrnuje přednášky, vzdělávací zájezdy, umělecké výstavy a koncerty. 

V září se v Zahradě pořádá akce Noc vědců. Návštěvníci se mohou pokusit 

klonovat rostliny v laboratoři, vyhodnotit chuť ovoce a bobulí a také identifikovat 

a popsat různé rostliny. Zahrada byla oceněna mezinárodně. Získala ocenění 

webu Trip Advisor - Certifikát výjimečnosti za „neustálé zvyšování počtu ohlasů 
vstřícnosti k návštěvníkům“. 
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Park der Gärten

Park zahrad představuje mnohem víc než největší komplex ukázkových zahrad v 

Německu a ráj pro nadšence a odborníky na rostliny. Jeho „zelené“ a kulturní 

akce, jako jsou různé zahradní veletrhy, tematické semináře o rostlinách, 

přednášky, prohlídky s průvodcem nebo „Mystická noc“ jako největší světelná 

instalace v severozápadním Německu, činí z parku pulzující místo pro setkávání 

mladých i starých. Je to dokonale upravený, vícegenerační park a místo pro 

odpočinek – zelená oáza.

Mystické noci jsou největší světelnou instalací v severozápadním Německu

V regionu s mnoha pěstiteli a šlechtiteli je „křest“ nových kultivarů v Parku zahrad 
velmi běžný. Školky často využívají veřejné místo k pořádání akcí, aby představily 

své nové rostliny, například Rhododendron, Rosa a Calluna. I do budoucna se 
park snaží rozvíjet jako regionální určovatel trendů v zahradní kultuře, moderní 

výstavní síň zahradnictví v Dolním Sasku a turistický maják v srdci parkového 

region Ammerland. Na rozdíl od botanických zahrad je Park zahrad v současné 

době výstavištěm 140 komerčních společností ze všech odvětví zahradnictví, 

které prezentují své produkty a služby v ukázkových zahradách a dalšími
příspěvky. Každý rok skupina asi 20 školek představí návštěvníkům parku své nové 

odrůdy a rostliny. Návštěvníci mají možnost hlasovat pro své oblíbené. Většina 

rostlin je poté vysazena v parku. Kromě prezentace sbírek rostlin slouží těchto

více než 40 ukázkových zahrad jako vzor pro zahradnické práce a další metody 

vzdělávání krajinářů a zahradních architektů.
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Křest odrůdy Rosa „All-in-One“ od 

šlechtitele Reinharda Noacka 
Výsadba nové růže „Sweet Honey“ s 
Deutsche Blumenfee a Rosenkönigin 

Sangerhausen 
 

  
Aukce denivek Zahradní veletrh 

 

  
Prezentace zbrusu nových kultivarů 

z regionálních školek 
Zrcadlová zahrada 
(Spiegelgarten), kterou 
představila školka Böhlje 
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Sezónu zahrady tradičně končí Den jablek. Jedná se o rozsáhlou výstavu více 

než 300 vzácných, regionálních nebo rozšířených jablek doprovázenou 

určováním odrůd jablek a velkým podzimním rostlinným trhem a dalšími 

atrakcemi zaměřenými na jablka. Sloganem, který říká: „Možná ve vaší zahradě 

stále existují staré neobjevené poklady“, je vítán každý, kdo vlastní v zahradě 

neznámou odrůdu jablek. 

Podobná akce se koná v Průhonické botanické zahradě pod názvem 

Pomologické dny, pouze s vice vědeckým přístupem a komentovanými 

prohlídkami v historickém sadu genofondu, s možností ochutnat různá ovoce. 
 
 

V Park der Gärten jsou vystaveny staré 

německé odrůdy jablek 
 
 
 
 

Hledání pokladu v parku jako narozeninový 

program 
 
 

Další nabídkou pro mladé návštěvníky je možnost oslavit narozeniny svých dětí v 

parku. Mají na výběr ze čtyř různých programů. 
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MANAGEMENT A EKONOMICKÉ UKAZATELE 
Na botanické zahrady lze pohlížet jako na významnou součást evropské kultury 

a historie. Od středověku jsou spojovány se vzděláváním na univerzitách nebo v 

klášterech. Shromažďují různé sbírky rostlin pro různé účely (léčivé rostliny, 

biologické a botanické studie, výzkum, rekreace, design nebo umění). Tyto 

sbírky rostlin lze také považovat za projev nepřetržitého lidského úsilí vytvářejícího 

specifické kulturní hodnoty. Šlechtění rostlin je dlouhý proces vyžadující hluboké 
znalosti a trpělivost; jeho výsledkem jsou umělecká díla. Různé zahrady mají 

různé způsoby, jak veřejnosti představit historické, kulturní a sociální hodnoty 

zahrad. Botanické zahrady spolupracující na projektu B-Ardent! se nacházejí v 

různých zemích, v rámci různých organizací. Mají jiné klima, půdu, zdroje nebo 

údržbu. Ale presto se nakonec mohou zaměřit na stejný sortiment rostlin. 

Spolupráce botanických zahrad je nezbytná pro udržitelnost a další rozvoj tradic, 

v poslední době v novém světle globálních změn klimatu a globalizace, které 

přinášejí nové problémy a úkoly v pěstování rostlin. Rozvoj partnerství mezi 

zahradami z různých zemí tvoří mnoho způsobů spolupráce. Všechny jsou 
součástí evropského kulturního dědictví a přeshraničně spolupracují na 
společném projektu, který podporuje internalizaci v Evropě. Partneři projektu 

sdílejí svou kulturu a hodnoty, předvádějí své perspektivy a vyměňují si zkušenosti. 

Následují dva příklady rozdílných institucí podílejících se na projektu: 
 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity 

V roce 2019 Zahradu navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků (asi 10 % z nich byli 
zahraniční turisté). Je známou turistickou destinací ve Vilniusu v Litvě. Konkurence 

mezi turistickými objekty ve Vilniusu, včetně přírody nebo tematických parků, je 

vysoká; proto je důležité, aby produkty cestovního ruchu, jako je Botanická 

zahrada Vilniuské univerzity, rozuměly svým návštěvníkům a jejich specifickým 

potřebám. Tyto znalosti umožňují rozvoj služeb souvisejících s přijetím návštěvníka. 

Kvantitativní a kvalitativní výzkum byl prováděn pomocí několika průzkumů: 

dotazníky zaměstnanců, analýza příjmů a návštěvy internetových stránek. 

Analyzováno bylo také chování návštěvníků a demografické profily. Více než 

polovina všech návštěvníků přišla do zahrady s jasnými očekáváními: navštívit trh 
s rostlinami nebo vycházku s průvodcem, koncert nebo si najít jinou zábavu. 

Většina návštěvníků volí pozdní jaro, léto nebo začátek podzimu, mezi 12:00 a 

14:00, v sobotu a neděli. Většina návštěvníků jsou občané Litvy z Vilniusu nebo z 

měst, která jsou blízko Vilniusu. Nejvěrnějšími návštěvníky jsou ženy ve věku od 25 

do 34 let. Zahrada byla oceněna Evropskou zahradnickou asociací (Natur im 

Garten International) se sídlem v Rakousku jako vítěz prvního místa v soutěži 

ekologického zahradnictví v kategorii Zahradnictví bez zahrady za transformaci 

zahradní laboratoře na zelenou polyfunkční budovu. 
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Severní pohled na oceněnou novou zelenou multifunkční budovu v BZ VU 
 

Park der Gärten 

Dolnosaská zemědělská komora je hlavním vlastníkem neziskové společnosti Park 

zahrad (Park der Gärten gGmbH). 

Park zahrad je špičkovým certifikovaným parkem pro celé Německo. Je kromě 

toho certifikován jako 

– Schválené bezbariérové „Reisen für Alle“ 

– Výjimečně přátelský k dětem 

– Kvalita služeb Německo (Service Qualität Deutschland). 

Park si udržuje vysokou kvalitu služeb, zaměstnanci se s mimořádným úsilím starají 

o plnou spokojenost návštěvníků. Tým parku se trvale snaží plnit standardy služeb 

a dokonce je i zlepšovat. 
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Turistická přitažlivost parku v souvislosti s jeho příjmem ze vstupného je důležitým 

ekonomickým aspektem parku. Během úvodní sezóny je pro údržbu a správu 

zaměstnáno 130 osob, jako průvodci, ve vzdělávacím programu parku, v 

přidruženém zahradním centru nebo ve stravovacích službách. 

Každým rokem se napočítá přibližně 155 000 platících návštěvníků, plus 25 000 
dětí, teenagerů a hostů nočních kulturních akcí, které se platí zvlášť. Ve 

skutečnosti je návratnost nákladů z prodeje vstupenek přibližně 80%. Akcionáři 

této neziskové společnosti jsou Dolnosaská zemědělská komora 

(Landwirtschaftskammer Niedersachsen), obec Bad Zwischenahn, okres 
Ammerland a profesní organizace zahradnických odvětví, které Park zahrad 
spolufinancují prostřednictvím dlouhodobých platebních závazků. Zajišťují 

budoucnost Parku zahrad jako instituce zahradní kultury. 
 

Smíšené záhony patří mezi výrazné prvky parku 



Management a ekonomické ukazatele

V této tabulce jsou uvedeny důležité ekonomické otázky. Ve formě přehledových 

informací shrnutých do přehledných tabulek a grafů je snazší pochopit rozdíly a 

podobnosti zúčastněných botanických zahrad.

B-Ardent!
Erasmus+ Project 

CZ • PL • LT • D

Průhonická botanická 
zahrada

Česká republika

Botanická zahrada 

Vratislavské univerzity

Polsko

Botanická zahrada 

Vilniuské univerzity

Litva

Park der Gärten

Německo

Kolik botanických 

zahrad a arboret je ve 
vaší zemi?

40 40 9 68

Kdo je zakladatelem / 
poskytovatelem / 

vlastníkem vaší zahrady?

Botanický ústav 
České akademie 

věd

Vratislavská univerzita Vilniuská univerzita

Dolnosaská zemědělská 

komora, obec Bad 
Zwischenahn, okres 

Ammerland, zahradnické 
společnosti

Jaký typ právnické osoby

je vaše zahrada?
Veřejná výzkumná instituce

Veřejná výzkumná 

instituce
Hlavní oddělení

Vilniuské univerzity
gGmbH (nezisková 

organizace)

Jaká je velikost vaší 

zahrady?

12 ha otevřeno pro 

veřejnost
5 ha okrajových polí

Hlavní pobočka 
botanické zahrady
7,48 ha; Arboretum 
Wojsławice 62,0 ha

Celková plocha je

199 ha
14 ha

V jaké sezoně je vaše 
zahrada otevřena?

květen – září duben – říjen leden – prosinec duben – říjen 

Kolik má zahrada
zaměstnanců?

8 zaměstnanců na plný 

úvazek

64 zaměstnanců na 

plný úvazek

93 zaměstnanců na 

plný úvazek

5 zaměstnanců na plný 

úvazek

Kolik zaměstnanců je
zahradníků a kurátorů

živých sbírek?
3 kurátoři + 5 zahradníků

10 kurátorů + 42 

zahradníků

23 kurátorů + 5 

zahradníků
3 zahradníci

Kolik dobrovolníků pracuje 

ve vaší zahradě?
0 2 401 osob

(1308 hodin)
15 osob pro sezónu 

Hemerocallis
Najímáte si společnost na 

sezónu?
Ne Ne Ne

2 společnosti během 
sezóny

Jaký je přibližný 
počet návštěvníků 

za rok?
20 326 225 500 90 000 180 000
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FINANČNÍ TOKY 

Souhrn výchozích hodnot a struktur botanických zahrad 

Botanický ústav, Česká republika 

Je součástí Akademie věd České republiky, registrovaný jako veřejná výzkumná 

instituce. Akademie je vlastníkem a správcem Průhonického parku a zámku, 

který je národní památkou a světovou památkou UNESCO. Průhonická 

botanická zahrada je oddělením Průhonického parku, který byl založen v roce 

1885. 
 

Botanická zahrada Vilniuské univerzity, Litva 

Jedná se o stěžejní oddělení Vilniuské univerzity, přední instituci vysoké kvality 

vědy a vzdělávání v Litvě. Je však také hrdá na svou bohatou historii a cenné 

dědictví, které vlastní. Botanická zahrada Vilniuské univerzity, založená původně 

v roce 1781, je také přední reprezentativní zahradou v zemi. 
 

Botanická zahrada Vratislavské university, Polsko 

Je to druhá nejstarší instituce tohoto typu v Polsku a je součástí národního 

dědictví. Byla založena v roce 1811. Je to jedna z nejdůležitějších institucí v Polsku 

s největší sbírkou rostlin. Zahrada je důležitým a dobře rozpoznatelným zeleným 

areálem nacházejícím se v centru města jako objekt pro odpočinek, vzdělávání, 

kulturní akce a turistiku. Arboretum Wojsławice založené v roce 1821 se stalo 

pobočkou Botanické zahrady Vratislavské univerzity. 
 

Park der Gärten, Německo 

Je to nezisková organizace (gGmbH). Původně byl Park zahrad založen v roce 
2002 jako první Dolnosaská státní zahradní výstava. Park s částečně 

nadregionálně známými a celosvětově jedinečnými rostlinnými sbírkami je 

několikrát propojen s dalšími institucemi. Jako památka se rozrostl v srdci regionu 
Ammerland, jedné z největších oblastí v Evropě, kde se nacházejí školky 
produkující vytrvalé rostliny. 
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Financování Průhonické botanické zahrady 
 

Hospodářská činnost  
7.0% 

 
 
 
 

Vstupné 
31.0% 

 
 
 

Dotace zřizovatele 
54.5% 

 
 

Projekty, granty 
0.7% 
Institucionální dotace 
6.5% 

 
 
 
 
 

Financování Botanické zahrady 
Vratislavské univerzity 

Hospodářská činnost 
1.0% 
Vstupné 
23.0% 

 
 
 
 

Projekty, granty  
7.5% 

Institucionální dotace  
3.4% 

 
 

Dotace zřizovatele 
65.0% 
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Financování Botanické zahrady Vilniuské univerzity 
Hospodářská činnost 
4.3% 
Vstupné 
11.5% 

 
 
 

Projekty, granty 
15.0% 

 
 

Institucionální dotace 

2.0% Dotace zřizovatele 
67.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiné zdroje  
6.4% 
Hospodářská  
činnost 
11.0% 

Financování Park der Gärten 
 
 
 

Dotace zřizovatele 
9.1% 

 

Institucionální 
dotace 

13.1% 
 
 
 

Projekty, granty 
9.1% 

 
 
 
 

Vstupné  
51.3% 
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B-Ardent!
Erasmus+ Project 

CZ • PL • LT • D

Průhonická 

botanická 
zahrada

Botanická 

zahrada 
Vratislavské 

univerzity

Botanická zahrada 

Vilniuské univerzity
Park der 
Gärten

Dotace zřizovatele % 54,5 65 67 9,10

Institucionální dotace % 6,5 3,4 2 13,10

Projekty, granty % 0,7 7,5 15 9,10

Vstupné % 31 23 11,5 51,30

Hospodářská činnost % 7 1 4,3 11,00

Jiné zdroje % 0,3 0,1 0,2 6,40
 
 

Zahrady se zabývají různými finančními zdroji a řeší různé organizační otázky

souvisejícími s jejich historií nebo jsou zaměřeny na různé cílové skupiny 

návštěvníků. V každé botanické zahradě pracují pedagogové a studenti a 

mohou se zaměřit na výzkum na místní nebo mezinárodní úrovni. Botanická 

zahrada nabízí sezónně specifická pracovní místa a počáteční školení pro nové 

zaměstnance na plný úvazek nebo dočasné zaměstnance. Práce v botanické 

zahradě má mnoho úrovní od řidiče traktoru až po kurátora sbírek. Každá 

botanická zahrada je jedinečným místem se společným posláním a ukázalo se, 

že je cennou součástí evropského kulturního dědictví.



Propojení s kulturním dědictvím - botanická zahrada ve Vratislavi se nachází hned vedle 

kolegiálního kostela sv. Kříže a sv. Bartoloměje, kde v letech 1503 - 1538 zastával sinekuru

Mikuláš Koperník
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