
Pracovní listy pro projekt Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy

K čemu jsou
BOTANICKÉ ZAHRADY

dobré
a proč tam chodit

práce ve škole



Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji

Pracovní listy připravili členové realizačního týmu projektu:

V. Bidlová, I. Bulánková, P. Hanzelka, R. Jendřejas, K. Lorencová, M. Marko, I. Motýlová, 

L. Patoková, L. Prokopcová, V. Rybka, E. Smržová.

Projekt č. CZ.04.3.07/3.1.01.3/3099 byl financován z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR 

a Magistrátu hl. m. Prahy.

 



Na světě je ohromné množství zahrad, zahrádek a parků, soukromých i veřejných. Která zahrada 

však může být považována za botanickou? Čím se liší například nedaleká Stromovka od botanické 

zahrady v Troji? 

Označ obrázek, na kterém je podle tvého názoru botanická zahrada, a odpověz na otázku, co to 

botanická zahrada je.

Botanická zahrada 

                    Jestli jsi na nic nepřišel, napovím ti: 

1

K čemu jsou botanické zahrady dobré a proč tam chodit? 

k zamyšlení

doplň

Podle definice se botanické zahrady liší od jiných zahrad a parků tím, že obsahují vědecky utříděné, vědecky řízené a 
vědecky dokumentované sbírky rostlin, zpravidla označené štítky. Jsou veřejně přístupné.



Teď už víme, co je botanická zahrada. Ale k čemu je dobrá? Jaký má smysl?

V následující minutě vymysli 3 jednoduché věty, které vystihují smysl botanických zahrad, 

a podtrhni ten, který je podle tebe nejdůležitější.

Jestli ještě nemáš tři, přečti si nápovědu.

                   Já bych řekla, že botanické zahrady jsou přístupné veřejnosti za účelem odpočinku, vzdělávání a vědy a 
podílejí se na záchraně rostlinných druhů. Až jsem z toho zezelenala, jak jsem přemýšlela :-) 

Zkuste si ve vaší třídě udělat malý soukromý průzkum o důležitosti jednotlivých funkcí BZ. 

Vyberte spolužáka, který se zajímá o přírodu, aby zapsal na tabuli 3 nejčastěji se opakující funkce 

BZ (každou jedním slovem). Jeho dalším úkolem bude zjistit, kolik z vás danou funkci vybralo 

předtím jako nejdůležitěší. Vyberte ještě jednoho, nejlépe toho, který dobře počítá, aby hlasy 

sečetl a převedl výsledky hlasování na procenta. Výsledky si zapiš a porovnej s informacemi, které 

se dozvíš za chvíli.

 funkce     počet hlasů    počet hlasů v %

Kdo zvítězil?
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vyzkoušej

2 1
3



Přečti si  následující texty – jeden je výstřižek z novin, druhý z odborného časopisu:

…Z uvedeného vyplývá, že botanické zahrady plní v lidské společnosti tři základní funkce. Jde o funkci vědeckou, zahrnující záchranu 
genofondu ohrožených taxonů rostlin, funkci vzdělávací, mající význam zejména ve zvyšování enviromentálních znalostí návštěvníků, 
a funkci rekreačně-estetickou, umožňující duševní a fyzickou relaxaci obyvatel blízkého i širokého okolí. Existence botanické zahrady 
a péče o ni se stala nejenom v moderním a rozvinutém světě zrcadlem kulturní, sociální i ekonomické úrovně společnosti. 

Vypiš  slova, kterým nerozumíš, a zkus odhadnout, co znamenají:

 –  

 –  

 –  

 –  

 –  

 –  

                  
                  Slovník cizích slov ti poradí lépe než já. Některá slova slyším poprvé, a to jsem v botanické zahradě doma. 

Vyber tvrzení, které nejlépe vystihuje, o čem se v celé ukázce píše:

 o ohrožených rostlinách

 o funkci botanických zahrad

 o kulturní úrovni společnosti

Přečti si další článek:

                    Čti pozorně, mluví řečí čísel.

Jedním z hlavních úkolů botanických zahrad je přispívat právě k záchraně mizejících druhů rostlin. Podle informací mezinárodní 
asociace botanických zahrad – Botanical Garden Conservation International – existuje ve 148 zemích na světě více než 2 000 
botanických zahrad, ve kterých je pěstováno na 80 000 rostlinných druhů. Z toho přes 500 zahrad se nachází v západní Evropě, přes 
350 zahrad v Severní Americe a přes 200 botanických zahrad ve východní a jihovýchodní Asii. 

Najdi v článku tyto údaje:

V které části světa se vzhledem k velikosti území nachází nejvíce botanických zahrad?

 

Kolik rostlinných druhů je pěstováno v botanických zahradách světa? 
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Napiš, který článek je podle tebe vybrán z novin a který z odborného časopisu. 

Z novin je .

Z odborného časopisu je .

Proč si to myslíš?

Napadla tě otázka, kdo všechno se podílí na chodu botanické zahrady? 

Napiš názvy 5 profesí, které najdeš mezi zaměstnanci botanické zahrady:

  

        

                     
                     Schválně, na kterou jsi úplně zapomněl?

Připrav si referát o historii botanických zahrad v ČR.

Díky existenci botanických zahrad bylo zachráněno mnoho rostlinných druhů, které by již 

jinak dávno vymizely. Příkladem může být orchidej Vanda (Euanthe sanderiana), kterou 

už najdeme pouze ve sklenících botanických zahrad. Je to smutný příběh. Jediné údolí na 

světě, kde se vyskytovala, pohltilo město. Vanda měla štěstí, byla krásná. 

Vymysli příběh orchideje Vandy:
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doplň

domácí úkol

zajímavost

doplň



Na internetu najdi vše o smutné historii orchideje Vandy: 

Obtáhni obrys světadílu, ve kterém rostla, a označ stát, kde se dříve vyskytovala. 

Zjisti, jak se jmenovalo město, jehož růst způsobil, že tento druh orchidejí nenávratně vyhynul. 

Navštiv skleník Fata Morgana a popros průvodce, ať ti ukáže orchidej Vanda.

Vyfotografuj ji a vlož nebo vlep do tohoto pracovního listu.
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doplň

nakresli, vyfoť...



Myslíš si, že by se mohlo stát něco podobného i u nás v ČR? Že některý rostlinný druh v minulosti 

v Česku ve volné přírodě rostl a dnes už se s ním nesetkáme?

 ano    ne 

Zjisti, zda jsou z historie české květeny známy případy, že nějaká rostlina nenávratně zmizela. 

Zeptej se doma prarodičů nebo se podívej na internet. 

Cokoli zjistíš, zaznamenej do pracovního listu: zapiš vzpomínání dědečka nebo babičky a ověř si 

ho. Napiš jména těchto rostlin, naskenuj jejich obrázky ze starých herbářů nebo atlasů rostlin, 

případně stáhni z internetu a vlep do pracovního listu. 
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k zamyšlení

domácí úkol



               Víš, že můj příběh je taky smutný? Že ještěrek zelených ubývá? A napadlo tě proč? Mizí moje oblíbená 
stanoviště – suché zídky a skalnaté slunné svahy a stráně. Tam všude je tlačí domy. A v místech, která mi ještě 
zůstala, mě vyrušují volně pobíhající psi. Jsem plachá, na páření potřebuji klid a každý šramot mě hned vyruší. 
Pejskaři, zamyslete se, nebo dopadnu stejně jako Vanda.

Podle nových informací, které ses dozvěděl v tomto pracovním listu, a podle výsledků svého 

pátrání po ztracených rostlinách se rozhodni, zda mají botanické zahrady smysl a zda je dobré 

tam chodit. 

 ano    ne 

Pokud se rozhodneš, že obojí smysl má, navštiv co nejdříve botanickou zahradu v Troji 

a projdi ji křížem krážem. Můžeš si vybrat, zda si projdeš venkovní expozici, moderní skleník 

exotických rostlin Fata Morgana, naučnou stezku okolím zahrady nebo zda zvládneš všechny 

varianty. Můžeš jít s rodiči nebo se třídou. Jestli se vypravíš do BZ sám, předem si stáhni 

z www.trojskegymnazium.cz text nazvaný Univerzální průvodce BZ, dojeď do Troje 

autobusem č. 112, vyzvedni si u pokladny mapku, projdi si zahradu, udělej si poznámky 

do textu a potom si doma u počítače uprav Průvodce podle svého. Pokud půjdete se třídou, 

dobrým pomocníkem by ti mohl být některý další pracovní list, například Detektivem v BZ 

aneb Případ Botanická. 

                    Pokud si opravdu myslíš, že botanické zahrady mají smysl, řekni to svým známým a pozvi je k nám! 

Napiš, co bys chtěl vidět nebo na co by ses chtěl zeptat v botanické zahradě. 

                     Radši teď, ať na to pak pod vlivem okouzlení všemi exponáty nezapomeneš.
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poznamenej si


