
Léto v Botanické 
zahradě Praha
Prohlídky pro seniory 
Poodhalte s námi tajemství jednotlivých 
expozic a poznejte zajímavé rostliny 
Botanické zahrady Praha i s jejich příběhy. 
Komentované prohlídky Vás zavedou na 
nejkrásnější místa venkovní expozice i do 
skleníku Fata Morgana. 

Rezervujte si místa na prohlídku co nejdříve, počet míst je omezen
Začátek prohlídek: vždy ve 14 a 16 hodin  
Délka: cca 1 hodina
Cena: vstupné do Botanické zahrady Praha

Rezervace míst na prohlídky a bližší informace:  
e-mail eva.novozamska@botanicka.cz,  
tel. +420 603 489 029

Botanická zahrada Praha



1. 7. Motýli
Navštivte s námi skleník Fata Morgana se zaměřením na výstavu 
motýlů. Seznámíte se se zajímavými rostlinami, které mají motýli 
v oblibě a také s hlavními aktéry výstavy - tropickými motýly.

22. 7. Jedovatá sezóna
Jedovaté rostliny jsou všude kolem nás. Jsou součástí naší 
přírody i zahrad. Přijďte se seznámit s nebezpečnými rostlinami 
a jejich příběhy. Upozorníme Vás jak rozlišit jedovaté druhy od 
jedlých, jaké části rostlin jsou nebezpečné a co dělat, abyste 
případné otravě předešli. 

5. 8. Rostliny Severní Ameriky
Projděte se s námi po stopách dřevin a bylin Severní Ameriky. 
Uvidíte prérii, šlechtěné zahradní trvalky, zajímavé dřeviny, 
rostliny polopouští i choulostivé sukulenty ve fóliovníku. 

12. 8. Medonosné rostliny
Rostliny slouží včelám jako zdroj nektaru na výrobu medu 
a také jako zdroj potravy. Poznejte rostliny, které včely k životu 
potřebují od jara do podzimu a které můžete na svých zahradách 
a balkónech pěstovat i Vy. 

19. 8. Léčivé rostliny
Kolekce léčivých a kořeninových rostlin zaujímá v botanické 
zahradě nezastupitelné místo. Mnohé z nich byly dávno součástí 
klášterních zahrad, na které upomínají záhony z vrbového proutí. 
Seznamte se s historií pěstování rostlin a jejich účinky.

26. 8. Užitkové plodiny Severní Ameriky
Kolik znáte užitkových rostlin z Nového světa? Brambory, 
papriky, rajčata, dýně? Jistě i  fazole, arašídy, batáty nebo pepína. 
Přijďte se seznámit s dalšími rostlinami, které postupně pronikají 
na náš stůl. Potom pro Vás chia, quinoa, amarant, ačokča 
nebudou španělské vesnice. 
 

2. 9. Bonsaje a Japonská zahrada
Prohlídka Japonské zahrady je naplánovaná na období výstavy 
bonsají. Počátkem září se budete moci kochat ušlechtilými tvary 
a zelení dřevin, ale dozvíte se i mnohé zajímavosti o zahradě 
samé i japonské kultuře.

9. 9. Fata Morgana
Je to přelud nebo skutečnost. Pojďte s námi projít vegetaci 
subtropů, tropických deštných lesů, horských mlžných lesů. 
Kochejte se roztodivnými tvary rostlin, jejich zelení a barvou 
květů. Během prohlídky si projdete vegetací tropických oblastí 
celého světa. 

23. 9. Expozice výroby vína
Nahlédněte do našeho sklepa, kde vinaři připravují jedinečné 
víno z hroznů z Vinice sv. Kláry. Seznámíme vás s historií 
vinice i s procesem zpracování hroznů. Součástí prohlídky 
není degustace vín.

Akce Léto v Botanické zahradě Praha – Prohlídky pro seniory probíhá za 
finanční podpory hlavního města Prahy. Prohlídky se řídí aktuálně platnými 
epidemiologickými nařízeními. 


