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HistorickHistorickéé souvislostisouvislosti

1958 1958 
Ing. Jan Ing. Jan JaagerJaager podpodáávváá nnáávrh na zvrh na zřříízenzeníí
ststáátntníí botanickbotanickéé zahrady zahrady ((HortusHortus botanicusbotanicus centraliscentralis))

19631963
 ZaloZaložžena Botanickena Botanickáá zahrada zahrada ČČSAVSAV
 delimitace delimitace úústavstavůů zemzeměědděělsklskéé akademieakademie
 jako samostatný jako samostatný úústav stav ČČSAVSAV

PrPrůůhonický park + pozemky na Chotobuzi +     honický park + pozemky na Chotobuzi +     
ZZíítovkatovka



BotanickBotanickéé zahrady akademizahrady akademiíí vvěědd

 SSSR SSSR –– Moskva, Kyjev, Leningrad, Tbilisi, Moskva, Kyjev, Leningrad, Tbilisi, 
JerevanJerevan

 ČČíína na –– Peking + kaPeking + kažžddáá provincieprovincie

 VarVarššava ava –– PovPovššinin
 Slovensko Slovensko –– MlyMlyňňanyany
 MaMaďďarsko arsko -- VVáácrcrááttóótt



Peking



Peking



Moskva



Mlyňany Arboretum
Ústav lesnické ekologie SAV





Ing. E. Zavadil, 1968



V roce 1968V roce 1968 se stse stáávváá sousouččááststíí BotanickBotanickééhoho
úústavu stavu ČČSAV SAV 

NedoNedoššlo ke shodlo ke shoděě mezi zahradami o vmezi zahradami o vůůddččíí úúlohu lohu 
 zalozaložženeníí BZHLMPBZHLMP
 zalozaložženeníí DendrologickDendrologickéé zahradyzahrady

BudovBudováánníí botanickbotanickéé zahrady Bzahrady BÚÚ ČČSAV jiSAV jižž nenneníí
prioritouprioritou –– omezenomezeníí investic a stavebninvestic a stavebníí ččinnostiinnosti

X dostatek X dostatek ččasu pro budovasu pro budováánníí sbsbíírekrek



VybudovVybudováánníí rozrozáária 1993 ria 1993 --19961996
expozice pro nexpozice pro náávvššttěěvnvnííky, grant Mky, grant MŽŽPP

Prof. Ivar Otruba

Cíl: 
zpřístupnění
genofondových
sbírek

Vypracován 
podle požadavků
zahrady, řešitel 
grantu M. Blažek 



Projekt Projekt „„BiofondovBiofondováá zahrada zahrada ČČSAV PrSAV Průůhonicehonice““





PPřříístupu k rostlinstupu k rostlináám v  botanických zahradm v  botanických zahradááchch

 BotanickBotanickéé zahrady zahrady 
prvotnprvotněě jako jako 
„„obludobludááriaria““ , , 
introdukce rostlinintrodukce rostlin

 PozdPozděěji slouji sloužžíí k k 
výucevýuce

 Od 30Od 30--týchtých letlet se se 
hovohovořříí o genofondu o genofondu 
v zahradv zahradááchch



ZmZměěna pna přříístupu ke genofondstupu ke genofondůům m 
v 90. letechv 90. letech

 90. l90. léétata
genofondy a sbgenofondy a sbíírky rky ppřřestestáávváájjíí být chbýt chááppáány jako vny jako věědada
dochdocháázzíí k upk upřřednostednostňňovováánníí jiných funkcjiných funkcíí botanickýchbotanických
zahradzahrad

 -- architekturaarchitektura
 -- akce pro veakce pro veřřejnost, veejnost, veřřejnejnáá zelezeleňň
 -- fytogeografickfytogeografickéé expozice expozice 

1992 1992 -- Konference v Konference v RiuRiu
zmzměěna pna přříístupu k vlastnictvstupu k vlastnictvíí genetických zdrojgenetických zdrojůů, SMTA, IPEN, SMTA, IPEN



V dobV doběě zalozaložženeníí
BotanickBotanickáá zahrada zahrada ČČSAVSAV
 Genofondové zahrady
 Průhonický park

70 70 –– 90. l90. léétata
VVěědecký decký úúsek III: Botanicksek III: Botanickéé zahrady a sbzahrady a sbíírky rky 
 Stanice alpStanice alpíínek v nek v ČČernolicernolicííchch -- restitucerestituce
 Zahrada v Zahrada v HodkoviHodkoviččkkááchch -- restitucerestituce
 PrPrůůhonický parkhonický park
 BotanickBotanickáá zahradazahrada

2002: 2002: 
PrPrůůhonický park a genofondovhonický park a genofondovéé sbsbíírkyrky



Nenávidím hranaté skleněné domečky, ve kterých najdete stoly 
s kytkama v hrncích. Mám sen o přirozené intimní expozici s 
rostlinami, které v jiných expozicích nenajdete – a skalnatá
tropická rokle je přece úžasně romantické místo pro snění.

J. Haager
kolem 1994



Košice

„Cimrmanova jezdecká socha“



Revitalizace 2011 Revitalizace 2011 -- 20162016

Program na podporu druhovProgram na podporu druhovéé diverzitydiverzity neprodukneprodukččnníích ch 
rostlin a zachovrostlin a zachováánníí jejich genových zdrojjejich genových zdrojůů -- SFSFŽŽP. P. 





 zajistit zajistit řřáádnou pdnou pééčči o sbi o sbíírky rky 
 pokrapokraččovat v jejich zpovat v jejich zpřříístupnstupněěnníí veveřřejnostiejnosti
 vytvovytvořřit podmit podmíínky pro dalnky pro dalšíší budovbudováánníí

zahradyzahrady
 zvýzvýššit nit náávvššttěěvnickou atraktivitu vnickou atraktivitu úúzemzemíí

Revitalizace 2011 Revitalizace 2011 -- 20162016



Revitalizace 2011 Revitalizace 2011 -- 20162016

 úúprava zprava zááhonhonůů rrůžůžíí
 odstranodstraněěnníí nnááletletůů podpodéél zl záápadnpadníího plotu ho plotu 

rozrozááriaria
 probprobíírky v arboretu I. a II.rky v arboretu I. a II.
 odstranodstraněěnníí nnááletletůů v planých hruv planých hruššnnííchch
 ppřřemnoemnožženeníí planých hruplaných hruššnníí

 novnovéé zzááhonyhony



2008











2002

















Akce 2011 Akce 2011 -- 20162016

 36 akc36 akcíí pro vepro veřřejnostejnost
-- putovnputovníí panelovpanelovéé výstavyvýstavy
-- výstavy v nvýstavy v náávvššttěěvnickvnickéém m 
centru centru 

-- trvalkový vtrvalkový vííkendkend

 poskytnutposkytnutíí řřezaných kvezaných kvěětin tin 
-- Lidice, VeltrusyLidice, Veltrusy

 3 semin3 semináářře/konference pro e/konference pro 
botanickbotanickáá zahradyzahrady

 konvent MEISkonvent MEIS



IbotkyIbotky –– informainformaččnníí systsystéém, m, 
planplanéé rostliny rostliny PrPrůůhonickahonicka

Petr Petřík

Botanická zahrada Chotobuz
jako významný ekoturistický
bod Průhonic



InformaInformaččnníí systsystéémm
- 21 tabulí
- návštěvní řád s mapou
- ukazatele



Projekty PrProjekty Průůhonickhonickéé botanickbotanickéé zahrady zahrady 
na na ChotobuziChotobuzi

 Analýza stavuAnalýza stavu

 LibretoLibreto
co chceme dělat, vychází z odborné činnosti

 GenerelGenerel
rozložení zájmových ploch, expozic



Co je botanickCo je botanickáá zahrada?zahrada?

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

pravidelné 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. 

Veřejně přístupná sbírka rostlin.



Zpřesňující kritéria (řádný člen musí splňovat nejméně 7):

 Pěstované rostliny jsou viditelně označeny jmenovkamiMá funkční
informační systém – orientační systém, mapu expozic, jednotlivé
informační panely. 

 Informuje o činnosti a akcích na webových stránkách…
 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 či zahradnictví. 
 Řeší granty nebo se účastní na výzkumu či vývoji. 
 Slouží k udržování genofondu rostlin. 
 Vede pracovní evidenci rostlin ve sbírkách a expozicích. V evidenci 

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 zpracovaný management sbírek a expozic. 
 Zajišťuje kontinuitu botanické zahrady. 
 Sbírky zahrady jsou v řádném zdravotním stavu. 
 Monitoringem a účinnými opatřeními se snaží zamezovat šíření

nepůvodních pěstovaných druhů. 
 Dokumentuje svoji činnost, a pravidelně publikuje její výsledky.



 BotanickBotanickéé zahrady majzahrady majíí rrůůznznéé zakladatelezakladatele

 Nejsou komerNejsou komerččnníí organizace, netvoorganizace, netvořříí zisk zisk 

 MajMajíí neziskový statut v Evropneziskový statut v Evropěě



BGCI BGCI 

GlobalGlobal StrategyStrategy forfor
PlantsPlants ConservationConservation
2002 2002 -- 20102010

Zavazuje ke konzervaci:

60% ohrožených druhů, 
10 % z nich pro reintrodukce

70% diverzity užitkových rostlin



European European PlantsPlants ConservationConservation StrategyStrategy

Rada Evropy, 2002Rada Evropy, 2002

 Krátkodobý plán konzervace ex situ:
60% ohrožených druhů, 
10 % z nich pro reintrodukce

 Dlouhodobý plán:
konzervace všech ohrožených druhů podle 
zemí původu





 neoficineoficiáálnlníí kategoriekategorie

 negeneruje zisknegeneruje zisk
 zahrady a parky zahrady a parky 

ppřředstavujedstavujíí velký velký 
nnááhradnhradníí prostor prostor 
vzhledem k svzhledem k sííllííccíímu tlaku mu tlaku 
populace populace 

 znaznaččnnéé investice na investice na 
tvorbu infrastrukturytvorbu infrastruktury

 k dispozici jsou k dispozici jsou 
prostprostřředky na edky na úúdrdržžbu bu 
(mnohdy v(mnohdy věěttšíší nenežž CHCHÚÚ)) Park u zámku Chýše



Ochrana prastarých 
a historických odrůd, 
které odrážejí znalosti, um 
a estetické cítění dané
doby,  je záchranou 
kulturního dědictví lidstva.   
Na rozdíl 
od jiných kulturních 
památek má však minimální
institucionální podporu.

Rose detail from Garden Room, 
House of Livia, 
Prima Porta
500 BC – 1st century AD



1410 by an unknown German artist known 
only as the “Upper Rhenish Master”.



Iris x sambucina - Střekov

 prastaré a historické
odrůdy okrasných 
rostlin

 výsledky národního 
šlechtění okrasných 
rostlin



 zemzeměědděělsklskéé plodiny, plodiny, 
technicktechnickéé plodiny, plodiny, 
aromatickaromatickéé a la lééččivivéé

 prastarprastaréé , historick, historickéé
a tradia tradiččnníí odrodrůůdydy

 ččasto asto svsváázzáánnéé
s tradis tradiččnníím zpm způůsobem sobem 
hospodahospodařřeneníí

 financovanfinancovanéé ((ččáástesteččnněě) z ) z 
produkceprodukce

 vzvzáácncnéé pleveleplevele



Metodika NMetodika Náárodnrodníího programuho programu

 jak pjak pěěstovatstovat
 v kolika kusech a na kolika mv kolika kusech a na kolika míístech stech 

1 odr1 odrůůdudu

kosatce, denivky, pivokosatce, denivky, pivoňňky ky -- zzáávaznvaznáá
rrůžůže, pe, pěěniniššnnííky (VUKOZ) ky (VUKOZ) -- neznezáávaznvaznáá





DatabDatabááze ze FloriusFlorius



http://www.http://www.floriusflorius.cz/.cz/botanickyustavbotanickyustav//



IntegrovanIntegrovanáá ochrana rostlinochrana rostlin

 V rV ráámci Programu na podporu druhovmci Programu na podporu druhovéé diverzitydiverzity neprodukneprodukččnníích ch 
rostlin a zachovrostlin a zachováánníí jejich genových zdrojjejich genových zdrojůů byla vytvobyla vytvořřena ena 
PPřřííruruččka integrovanka integrovanéé ochrany rostlin, pokrývajochrany rostlin, pokrývajííccíí hlavnhlavníí sbsbíírky rky --
kosatce, rkosatce, růžůže, pivoe, pivoňňky, denivky a pky, denivky a pěěniniššnnííky. ky. 

 Metodiku zpracovala doc. Ing. Ivana Metodiku zpracovala doc. Ing. Ivana ŠŠafrafráánkovnkováá, , PhPh.D. .D. 
zz MendelovyMendelovy univerzity v Brnuniverzity v Brněě..



Klady Klady -- sbsbíírkyrky

Vlastní odrůdy.

Široká dlouhodobá spolupráce s národními i mezinárodními subjekty (AIS,
MEIS, Unie BZ ČR, botanické zahrady).

Historie sbírek sahající do začátku 20. století (odrůdy až starověk).
Záchova přírodního a kulturního dědictví ve veřejném zájmu.

3 sbírky jsou vedeny v Národním programu pro konzervaci genofondu, který
je součástí mezinárodní sítě genobank v rámci FAO.

Informace o sbírkách jsou přístupné ve veřejných zdrojích (např. databáze
GRIN Global a Florius.cz)

Genofondové sbírky jsou vysoce odborně zpracované, se zajištěnou
kontinuitou, unikátní v ČR a střední Evropě.



RozdRozděělenleníí sbsbíírekrek

 NosnNosnéé
genofondovgenofondovéé (N(Náárodnrodníí program program –– kosatce, denivky, kosatce, denivky, 
pivopivoňňky)ky)
rrůžůžee
ppěěniniššnnííkyky

 DoplDoplňňkovkovéé
ostatnostatníí ddřřevinyeviny
vodnvodníí rostlinyrostliny
jarnjarníí cibulovinycibuloviny
ststíínomilnnomilnéé trvalkytrvalky

 OvocnOvocnéé ddřřevinyeviny



NosnNosnéé

 UkUkáázka variabilityzka variability
-- planých druhplaných druhůů
-- jednoduchých mezidruhových kjednoduchých mezidruhových křříížžencencůů
-- prastarých odrprastarých odrůůdd
-- historických odrhistorických odrůůd s ukd s ukáázkou vývojových stupzkou vývojových stupňůňů

(se(seřřazených vývojovazených vývojověě))
-- novineknovinek



Kosatce Kosatce 
jedna z nejvýznamnjedna z nejvýznamněějjšíších svch svěětových sbtových sbíírekrek





Basel



Parc de Floral, Paris



RRůžůže e –– nejvnejvííce odrce odrůůd v d v ČČRR



Olomouc



Olomouc



Lidice



Sangerhausen



Sangerhausen



Klady Klady -- Architektura prostoruArchitektura prostoru

Plocha zahrady není pod kulturně historickou ochranou, což umožňuje
volný rozvoj (stavba rozária – akce, svatby, skleníku s výstavním
prostorem).

Rozsáhlá plocha s kosterními dřevinami umožňující další rozvoj a
výsadbu atraktivních expozic určených pro návštěvníky s cílem zvýšení
přitažlivosti pro veřejnost a prodloužení návštěvnické sezóny.

Obrovská koncentrace různorodých rostlin na malé ploše.



Generel zveGenerel zveřřejnejněěnníí na www strna www stráánknkáách  2013, 2017ch  2013, 2017

http://www.http://www.ibotkyibotky.cz/.cz/clankyclanky/projekty/203/projekty/203--pruhonickapruhonicka--botanickabotanicka--zahradazahrada--generelgenerel--
2017.2017.htmlhtml



Generel Generel 
–– vnvněějjšíší vztahyvztahy

Blízkost Prahy a dálnice

Obtížná dostupnost
- relativně daleko od autobusu
- vstup parkem přes 10 min

Málo parkovacích míst

Cyklostezka

Velká konkurence
- Aquapark
- Dendrologická zahrada



Rozdílná profilace zahrad, prezentace téměř kompletního sortimentu v jedno
druhových záhonech včetně odborně podaných informací se zaměřením na
variabilitu a šlechtění nás odlišuje a tvoří svébytný turistický cíl.



VstupnVstupníí brbráánana
Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický
bod Průhonic
Grant z byl získán díky Revolvingovému fondu MŽP na podporu udržitelného 
rozvoje - Podpoře rozvoje ekoturistických a geoturistických destinací (10. výzva).

Grant hradil polovinu 
nákladů, brána zatím 
nefunkční,
dokončení záleží na 
finančních prostředcích



OplocenOploceníí

NAUNAUČČENENÁÁ
BEZMOCNOSTBEZMOCNOST



ProPročč rozdrozdíílný nlný náávvššttěěvnický arevnický areáál l 
oddodděělený od parku?lený od parku?

Rozdílný návštěvnický režim
- vlastní návštěvní řád
- rekreační trávníky
- drobná zahradní architektura

Ochrana před krádežemi
- služba

Ochrana proti zvěři



Park Park TeteTete dd´́OrOr, Lyon, Lyon



Park Park TeteTete dd´́OrOr,,
LyonLyon



Bokrijk





Clingendael – Den Haag



GenerelGenerel
–– vnitvnitřřnníí vztahyvztahy
Umístění Technického zázemí
Průhonického parku 

- kontejner na odpadky
- substráty, komposty
- sklad stavebního odpadu

- křížení obslužných tras s návštěvníky
- volná prostupnost území od vědeckých   
objektů (nekontrolované navážení
odpadu)

- návštěvnicky neoddělený prostor

Pokusná zahrada

-estetika







Generel Generel –– momožžnnéé stavebnstavebníí projektyprojekty

Cestní síť
- bude vynucena zvýšenou návštěvností
a údržbou

- není projekt

Růžová bazilika
- řeší esteticky nejslabší expozici –
popínavé růže

- zpracovaný ideový návrh

Sečuánské zahrady

- řeší vstup do zahrady
- středočeský kraj partnerem Sečuánu
- v Průhonicích není výstavní skleník

- libreto



Generel Generel 
RRůžůžovováá bazilikabazilika

Ing. Jiří Prouza
2014







Generel Generel –– SeSeččuuááskskéé zahradyzahrady

-- libreto libreto 
-- varianta architektonickvarianta architektonickéého ztvho ztváárnrněěnníí

DiplomovDiplomováá prprááce Bc. Barbory Jece Bc. Barbory Ježžovovéé
-- hotspothotspot biodiversitybiodiversity
-- kontakty na kontakty na EmeiEmei--shanshan (pam(pamáátka tka 

UNESCO)UNESCO)









Park x zahradaPark x zahrada



SWOTSWOT

Zastaralé technické vybavení, upřednostnění těžké techniky.
Pěstební zázemí neumožňuje zahradnickou produkci

Rozdílné provozní nároky

Obtížné prosazování projektů a potřeb zahrady v rámci společného oddělení
a z toho plynoucí podfinancování zahrady, nedostatečné sdílení informací a
neúčast zástupců BZ v managementu společného oddělení.

Rozdílný metodický přístup a cíle mezi správou botanické zahrady a správou
Průhonického parku. Z toho plynoucí nepochopení odborné činnosti a
bagatelizace významu zahrady.

Vnitřní vztahy

Málo výrazná PR prezentace v rámci společného oddělení







Vyhubení či snížení populací ohrožených a kriticky ohrožených druhů
vyskytujících se volně v zahradě.

Vysoký stav zvěře způsobující škody na výsadbách vyžadující neestetická
ochranná opatření.

Ohrožení sbírek rozšířením chorob a škůdců

Není proveden dendrologický průzkum a bezpečnostní řez vzrostlých dřevin

Další hrozby



NabNabíídka pro odbornou dka pro odbornou ččinnostinnost

Legální rostlinný materiál pro výzkum a šlechtění se známým původem a
historií.

Možnosti zadání a vypracování bakalářských a diplomových prací

Plochy různě obhospodařovaných luk s možností na napojení programů
záchovy ohrožených domácích druhů a výzkum populací.

- Pozorování dynamiky šíření/přežívání vybraných druhů vzhledem 
k různému obhospodařování

- Záchovné programy pro luční druhy či druhy vázané na staré sady





TTéémata pro výzkummata pro výzkum

Hledání původu prastarých okrasných rostlin

• Paeonia officinalis ´Flore Plena´
• Paeonia mollis

• Iris germanica
• Iris pallida x variegata
• (vznikli lidskou činností ? – znalost křížení před renesancí)

Jak moc se mění genom klonálně množených rostlin?
Lze sledovat jejich putování Evropou?

• Hemerocallis fulva


