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Detektiv, ale i dobrý svědek musí umět popsat nejen osobu, ale také místnost, ulici, budovu 

nebo krajinu... V kriminalistické praxi se místo činu popisuje obvykle tak, že se pořídí kvalitní 

náčrtek, plánek nebo fotografie. Velkou předností dobrého svědka je umět místo činu dobře 

popsat, neocenitelnou předností detektiva je podle popisu místo najít. 

                   Vyzkoušíme si to s Sherlockem Holmesem? 

„...Kdyby se nám podařilo toto místo najít, byli bychom na nejlepší cestě k odhalení tajemství, které staří Musgraveové pokládali za 
nutné tak podivným způsobem zašifrovat. Pro začátek jsme měli dvě vodítka, z nichž bylo možno vyjít – dub a jilm. Pokud jde o dub, 
nebyl to žádný problém. Přímo před domem, po levé straně cesty stál  hotový patriarcha mezi duby, jeden z nejkrásnějších stromů, 
jaké jsem kdy viděl...“
 
  (sir Arthur Conan Doyle, Muž s dýmkou, povídka Musgraveský rituál, s 122-123, Albatros, Praha 1997)
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1. stopa

Najít dub nebude tak složité, ale najít opravdového patriarchu 

mezi stromy, tedy jeden z nejstarších stromů, který byl v areálu 

botanické zahrady vysazen už při jejím založení, to by se zapotil 

i „muž s dýmkou“. 

Pokuste se najít podle následujícího popisu nejstarší strom 

v botanické zahradě:

V areálu botanické zahrady rostou tři exempláře – dva na trávnících uprostřed zahrady a jeden 

se schovává mezi jehličnany. Všechny tři se vyznačují velmi silnou hnědou kůrou (borkou) a na 

první pohled se podobají túji nebo cypřišku. 

Ale nenechte se zmást a pohlaďte ho, jeho jehlice se už na omak značně liší od hladkých šupinovitých 
jehlic cypřišků. 

                      áme ho, jmenuje se  .

Napovím: Tento druh stromu patří spolu s australskými eukalypty k nejvyšším dřevinám na světě. 
Může dorůstat až do 100 m výšky. Dnes nejvyšší žijící exemplář dostal i jméno, jmenuje se Generál 
Sherman a roste na západě USA. Protože mu blesk urazil vrchol, má pouhých 92 m. 

Zjisti, proč dostal největší strom světa jméno právě po generálu Shermanovi. Na internetu 

vyhledej i další míry a váhy Generála Shermana. Pak pochopíš, proč bylo pro americké osadníky 

jednodušší prokopat se kmenem sekvojovce než ho porazit.

Stoupněte si nebo sedněte pod tento strom a v jeho stínu si vychutnejte jeho majestátnost.

Můžete si zapsat své pocity…
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2. stopa

Nyní se soustřeďme na jilm. V botanické zahradě sice žádný 

statný jilm neroste, koneckonců ani „obyčejný“ dub, to by bylo 

nošení dříví do lesa, ale máme tady gumojilm. Není sice 

s jilmem nijak spřízněn, ale je o to zajímavější. V botanické 

zahradě roste ve dvou exemplářích.  Nebude jednoduché ho najít, 

je totiž velmi nenápadný, podobá se na první pohled třešni. 

Nejprve se musíte dát cestičkou vedoucí k místu, kde rostou jehličnany, potom se vydat směrem 

ke kapli sv. Kláry a pak se dobře rozhlížet! Našli jste?

   áme ho, jmenuje se gumojilm .

                          Napovím: Důkaz, že se jedná opravdu o gumojilm, najdete na cedulce. Ale co kdyby cedulku někdo 
záměrně vyměnil? Pak je možné lehce nalomit list  a pokusit se obě části oddělit. Nejde to. Gutaperčová vlákna drží 
obě části při sobě. 

Pokud tě nález stromu podobného kaučukovníku, z jehož pryskyřice se dříve vyrábělo všechno 

„gumové“, zaujal, můžeš si připravit referát z vybraných kapitol knihy Desidera Galského Zlato, 

kaučuk, diamanty. 

                          Je to velmi vzrušující čtení!

Že se stromy docela dobře hledají! Tak proč nezkusit najít další? Podle kreseb vypátrejte 

následující zajímavé stromy a zjistěte o nich další informace.

Detektivem v botanické zahradě aneb Případ Botanická

3

domácí úkol

M



 3. stopa

Tento strom se vyznačuje tvarem listů, 

který nemá v říši stromů obdobu. Jeho listy 

připomínají bájný hudební nástroj a podle něj 

jsou označovány jako lyrovité. Určitě stojí za to 

si jeden list nakreslit…

                          Napovím: Hledejte na trávníku v blízkosti místa, kde se můžete občerstvit a zahnat hlad. 
Dávejte dobrý pozor, možná tu narazíte na další stopu...     

                      áme ho, jmenuje se  .

Zjistili jsme, že…

                          Tento strom ve svém názvu skrývá hned dvě květiny,

Tohle jsou podle mě dva nejzajímavější listy.
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4. stopa

Tento strom bývá často vysazován do 

stromových alejí. Má zvláštní kůru, 

zvláštní vůni a zvláštní kulovitá plodenství 

připomínající „ježka v kleci“.

                         Napovím: Dobře si prohlédněte především jeho kůru, je to ten strom, o němž básník Jakub Deml 
napsal verš „O bičování … sní.“ Až ho najdete, napište proč...  A nenechte se zmást listy, připomínají javor, ale to se 
vás pouze snaží oklamat! 

                     áme ho, jmenuje se  .

Zjistili jsme, že…

Stejně jako tento strom se nazývá značka typicky českého nápoje. Zjisti, jak se jmenuje a kde leží 

městečko, v němž se tento nápoj vyrábí.
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Když si chce dektektiv odpočinout

Můžeš, ale nemusíš, a když, tak každý sám…

Detektiv musí velmi dobře znát nejrůznější lidské vlastnosti, aby dokázal odhadnout, jak bude 

pachatel reagovat. V botanické zahradě by mu v tomto směru mohl být dobrým pomocníkem 

keltský horoskop, který vychází z myšlenky, že se každý člověk svými povahovými rysy podobá 

stromu. Pokud detektiv rozezná jednotlivé stromy, dokáže se dobře vyznat i v lidech.

Chceš si to vyzkoušet? Vyber si podle vlastních sympatií nebo podle tabulky „svůj“ strom, najdi 

ho, sedni si pod něj a pokus se popsat vaše společné vlastnosti. 

Jak se ti to podařilo, si můžeš ověřit na internetu…

Keltský horoskop střídá dvě desítky různých druhů stromů za půl roku, a to po desetidenních 
obdobích. Během roku se opakuje vliv stromu vždy dvakrát, u topolu třikrát. Pro osoby narozené v den 
rovnodennosti nebo slunovratů, platí zvláště příznivé předpovědi odvozené od životného a silného dubu, 
krásné břízy, půvabné olivy a tvrdého neústupného buku. Protože dávní Keltové nepoužívali písmo ani 
kalendář, můžeme najít i jiné verze jejich „stromoskopu“.

Jedle (2. 1. - 11. 1.) (5. 7. - 14. 7.)  Jeřáb (1. 4. - 10. 4.)  (4. 10. - 13. 10.)
Jilm  (12. 1. - 24. 1. )  (15. 7. - 25. 7.)  Javor  (11. 4. - 20. 4.)  (14. 10. - 23. 10.)
Cypřiš  (25. 1. - 3. 2.)  (26. 7. - 4. 8.)   Ořešák  (21. 4. - 30. 4.)  (24. 10. - 3. 11.)
Topol  (4. 2. - 8. 2.)  (5. 8. - 13. 8.)  Tis  (1. 5. - 14. 5.)  (4. 11. - 11. 11.)
Cedr  (9. 2. - 18. 2.)  (14. 8. - 23. 8.)  Kaštan  (15. 5. - 24. 5.)  (12. 11. - 21. 11.)
Borovice  (19. 2. - 28. /29./ 2.) (24. 8. - 2. 9.)  Jasan  (25. 5. - 3. 6.)  (22. 11. - 1. 12.)
Vrba  (1. 3. - 10. 3.)  (3. 9. - 12. 9.)  Habr  (4. 6. - 13. 6.)  (2. 12. - 11. 12.)
Lípa  (11. 3. - 20. 3.)  (13. 9. - 22. 9.)  Fíkovník (14. 6. - 24. 6.)  (12. 12. - 22. 12.)
Dub  (21. 3.)   (23. 9.)   Jabloň  (25. 6. - 4. 7.)  (23. 12. - 1. 1.)
Líska  (22. 3. - 31. 3.)  (24. 9. - 3. 10.)

Je mi líto, ale některé stromy (například topol, dub nebo jilm) u nás v botanické zahradě nenajdete. 
Ale stačí si projít trasu Naučné stezky nebo zaběhnout do lesa za chalupou. 6
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5. stopa

Dobrý detektiv musí mít dobrý orientační smysl. Můžete si vyzkoušet, jestli ho máte i vy… 

Najděte podle plánku kapli sv. Kláry a malebnou vyhlídku, z které uvidíte Prahu jako na dlani. 

Dobře si prohlédněte panorama a doplňte názvy vyznačených významných pražských dominant. 

                         Napovím: V případě nouze se mrkněte na bronzový plánek mezi lavičkami...

Označte místa, která odsud nejsou vidět: 

 katedrála sv. Víta    můstek pro pěší přes Vltavu do Stromovky

 hora Říp     letohrádek ve Stromovce

 labyrint Trojského zámku   žižkovský televizní vysílač s miminky

 park Stromovka    Indonéská džungle v ZOO

 Václavské náměstí     Petřínská rozhledna 

 areál výstaviště v Holešovicích  

Je odsud vidět dům, kde bydlíš? 

 ano    ne
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6. stopa

Proběhněte se vinicí a napište jména 5 nejznámějších odrůd vinné révy. Koneckonců, detektivovi 

nebude na škodu, když se vyzná i v této oblasti…

červené    bílé

    

     

    

Najdi na internetu informace o historii pěstování vína v Praze a napiš, který panovník se zasloužil 

o budování vinic v Čechách.

7. stopa

Podle plánku areálu jih najděte všechny altánky a pergoly. Jednu z těchto staveb jako liána obtáčí 

divoké kiwi. Napište, kde je možné si tuto rostlinu prohlédnout.

                     áme ho, roste u  .

Doma zjisti na internetu nebo v encyklopediích, čím se liší divoké kiwi od dnes prodávaného a co 

se stane, když z kiwi uděláme kivi.

Pokud chceš všechno vidět na vlastní oči, přijď do BZ v září. 8
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8. stopa

Pokud právě není dlouhotrvající sucho, můžete kousek od bambusového hájku blízko východu 

z areálu zahrady najít největší trvalku v BZ. Čepele jejích listů mohou mít až metr čtvereční. 

                     áme ji, jmenuje se .

Listy si pozorně prohlédněte a popište, co je nápadného na řapících a na spodní straně listů. 

   

9. stopa

Při svém pátrání v botanické zahradě jistě narazíte na řadu zajímavých rostlin. A dobrý detektiv 

si přece všímá pozorně všech nej. Můžete vybrat ty, které by si zasloužily nominaci do Guinessovy 

knihy rekordů, protože patří mezi ty nej nej nej… Mohou být nejkrásnější, nejbarevnější, nejvyšší, 

nejnenápadnější, mohou mít největší šišky nebo nejzvláštnější listy či tvary… Každá skupina či 

jednotlivec má právo na 3 návrhy.

Moji nominaci na nejstrašidelnější rostlinu v botanické zahradě získává mandragora léčivá. Najdete ji na záhonu mezi léčivkami. Ve středověku 
byla tato jedovatice velice populární, dneska ji všichni znají díky Harry Potterovi, který se ji učil pěstovat v Bradavicích pod dozorem madam 
Prýtové. Víte, že prý rostla pouze tam, kam dopadlo „sémě“ oběšencovo? A že některé kořeny svým tvarem připomínaly muže a jiné ženy? A 
že ji ze země mohl na popravišti, kde rostla pod šibenicí, údajně vytáhnout pouze ten, kdo měl uši zalepené voskem, aby neslyšel její nářek? 
Fuj. Fakt se jí bojím.

Ve škole si můžete zvolit komisi, která zváží pečlivě všechny nominované rostliny a rozhodne 

o jejich zařazení do Guinessovy knihy rekordů. Nezapomeňte si proto všechny své 

nominované rostliny vyfotit!
9
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10. stopa

S nej nej nej ještě nekončíme, protože dobrý detektiv musí mít dar co nejpřesnějšího popisu. 

Inspirujte se Sherlockem Holmesem, vyberte si v areálu zahrady místo, které vás zaujalo, 

a pokuste se ho co nejpřesněji,  nejbarvitěji a nejvýstižněji popsat. Může to být vinice, bambusový 

hájek, japonská zahrada, jehličnatý minilesík... Záleží na vás. Na závěr pátrání, když bude případ 

Botanická uzavřen, si své popisy navzájem přečtěte a zkuste uhodnout, jaký kout BZ autor 

popisoval. Možná k tomu dojde až ve škole, nevadí, tím lépe. Ukáže se totiž, kdo má ke všemu 

dobrou paměť a orientační smysl.

„Povoz odbočil z okresní silnice a klikatá cesta začala stoupat. Co chvíli jsme jeli úvozem, která vyhloubila staletí kol; 
vysoké stráně úvozů byly hustě porostlé rašelinným mechem, z něhož crčela voda, a šťavnatými přesličkami. Hnědnoucí 
kapradí a ostružiníky svítily v záři zapadajícího slunce...“ 
(sir Arthur Conan Doyle, Pes baskervillský)

Pokud se vám detektivní případ Botanická zamlouval a chtěli byste si přečíst ještě nějaký jiný, 

půjčte si v knihovně knížku Karla Čapka Povídky z druhé kapsy. Čeká tam na vás napínavý příběh 

odehrávající se přímo v botanické zahradě Na Slupi Ukradený kaktus. Anebo sáhněte po knihách 

A. C. Doyla, který nás dnes provázel…

Jestli se zajímáte o další nej botanické zahrady, přijďte příště s pracovním listem Nej nej nej aneb 
Putování za 7 zajímavými rostlinami. Budeme se těšit. 10
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