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Lidé odnepaměti využívali všech darů přírody a snažili se je všestranně zužitkovat. Možná 

jsme na to dnes jen trochu pozapomněli. Pokud jste ve škole vyplnili pracovní list inspirovaný 

Robinsonem Crusoem a jeho objevem chininovníku, už víte více. Pokud ne, vzpomeňte si na 

Krtečka a na to, jak ke kalhotkám přišel.

         Víte, z jakého materiálu byly Krtkovy lacláče a jakou rostlinou byly obarveny?  

Podaří se vám správně 

očíslovat všechna 

zastavení?

         Napovím: Červeně jsou 
označeny byliny, modře 
stromy a keře.

1. zastavení 

Po vstupu do venkovního areálu botanické zahrady uvidíte po 

pravé ruce trávu zvanou trsť rákosovitá. Staří Egypťané 

vyráběli seříznutím jejích stébel pisátka, kterými psali na 

papyrus, Řekové ji používali k výrobě proslulého hudebního 

nástroje. 

Víte jakého?

         Napovím: Je to dechový nástroj podobný píšťale a své jméno má od řeckého boha stád a pastvin. 
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Odhadněte, jak je trsť rákosovitá vysoká v podmínkách BZ a po přečtení popisky srovnejte 

s výškou, které dosáhne v přirozených podmínkách. 

V BZ měří rostlina  metrů. Rozdíl tvoří  metrů. 

         Chcete-li vidět trsť rákosovitou in natura, zajeďte si například do Řecka, roste tam běžně v příkopech.

2. zastavení

Kaštanovník setý

Právě z tohoto stromu se v zimních měsících připravovala 

pochoutka do kornoutu zvaná Marroni arrostiti!

Nevíte, co to bylo? Tak si o tom přečtěte:

„…Pro nás kluky bylo však ještě třetí znamení, že zima opravdu nastala, i když třeba dosud nemrzlo a nepadal sníh. Byly to pečené 
kaštany. Na různých místech v Praze, na Václavském náměstí, u Prašné brány, u průjezdů šlechtických paláců a v podloubích se usadili 
dědkové a báby kaštanáři. Mívali maličká kamínka na bedýnce nebo na čtyřkolovém vozíčku, ve kterých se topilo dřevěným uhlím, 
a vedle nich, v nůši nebo v košíku, syrové kaštany. Malým nožem obratně kaštan naloupli, aby se dobře propekl, a pak ho položili 
na plotýnku své pouliční pekárny. Z komínku stoupala voňavá modrá pára a do časného šera svítila červená lucernička s neumělým 
transparentem domácí výroby, na kterém si každý mohl přečíst dvě tajemná slova Marroni arrostiti.“

(Vladimír Kovářík, Staropražské romance, Albatros, Praha 1969)

Už víte, jak přeložit Marroni arrostiti?  

Kaštanovník setý má bohaté využití. Pro své velmi tvrdé dřevo se z něj vyrábějí čluny, pražce 

a sudy. A jsme zase v kuchyni – kromě klasických pečených kaštanů bývají plody kaštanovní-

ku součástí řady dalších pokrmů. Z kaštanové mouky byl ve Francii vyroben první nugát! 

 

         Tak tedy získaly čokoládové Ledové kaštany své jméno!
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Zjisti na internetu alespoň 5 způsobů použití kaštanovníku setého v kuchyni.

              

       

A co míry, váhy a stáří? Jestli nevíte, do jaké výšky kaštanovník dorůstá ( ) a jakého 

stáří se dožívá ( ), nemůže být váš obraz o tomto stromu úplný.

Nejznámější česká kaštánka se nachází u Chrudimi. Kaštanovníky tam byly postupně 

vysazovány od poloviny 18. století a nejstarší exempláře pocházejí ještě z původní výsadby. 

V ČR rostou kaštany jedlé pouze ojediněle.

         Pokud zjistíte na internetu, kde se Kaštanka nachází, můžete se tam někdy rozjet… 

         Kam? 

3. zastavení

Naproti kaštanovníku roste nenápadný strom, podobný snad 

nejvíce naší třešni. Je to gumojilm jilmovitý.

Už z českého názvu lze usoudit, jakou surovinu gumojilm lidem 

v minulosti poskytoval.  

Utrhněte opatrně 1 list (nebo zvedněte ze země) a pokuste se ho 

šetrně přetrhnout. Není to tak jednoduché. Gutaperčová vlákna 

totiž drží obě části listu jako na nitkách.

V botanické zahradě rostou dva exempláře tohoto stromu. Zakreslete do mapky i ten druhý.

         Napovím: Nejsou příliš daleko od sebe, od jednoho dohlédnete na druhý. 
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Ještě v první polovině 20. století se kaučuk získával převážně přírodní cestou, dnes se vyrábí 

synteticky…

„V lesních provinciích Esmeraldy roste strom, který domorodci jmenují hevé. Řízneme-li do jeho kůry, vytéká z řezu bílá, mléku se 
podobající tekutina, která pomalu na vzduchu tuhne a černá. Domorodci si z ní připravují pochodně. V provincii Suito natírají touto 
pryskyřicí plátěné látky a používají je pak jako u nás voskovaného plátna. Tomu stromu se daří také na březích veletoku Amazonky a 
Mainové říkají pryskyřici z něho získané cahuchu. Vyrábějí z ní obuv, která nepropouští vodu. Touto pryskyřicí  obalují také hliněné 
nádobí tvaru láhví, a když pryskyřice ztuhne, vybírají hlínu hrdlem a získávají tak nerozbitné láhve, v nichž lze uchovat jakoukoli 
tekutinu. Omaguové, kmen bydlící na březích Amazonky, používají kaučukového mléka mnohem zajímavěji. Vyrábějí z něj hruškovité 
láhve a připevňují na jejich hrdlo dřevěné roury. Stisknutím láhve vystřikuje dřevěnou rourou tekutina v láhvi obsažená. Jsou to 
skutečné stříkačky…“ Condaminé tento zázračný strom pojmenoval latinsky Hevea brasiliensis.

(ze zápisků francouzského cestovatele a vědce Condamine,  druhého Evropana, který projel celým tokem Amazonky 
v polovině 18. století)

Zkuste vymyslet alespoň 3 příklady, kterými Evropané rozšířili použití  kaučukovníku ve srovnání 

s indiány. 

         Napovím: Dva z nich používáte každý den cestou do školy i ve škole!

              

4. zastavení

Nalevo od kapličky sv. Kláry, ještě před vstupem do areálu vinice 

spatříte nenápadnou rostlinku, kterou používali indiáni k čištění 

zubů. Je to libavka položená. 

Nepodobá se náhodou rostlině, která roste v ČR ve výše položených 

horských oblastech a je oblíbená pro své tmavě červené plody? 

Ochutnejte  nebo „očichejte“ kousek listu. Co vám jeho vůně připomíná?

Zakreslete do mapky na str. 12, odkud libavka pochází.

Zjistěte, jak si lidé čistili zuby v minulosti, případně jak o ně pečovali.

Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel
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5. zastavení

Na záhonu s léčivými rostlinami najdete třapatku nachovou, 

se kterou  jste se zatím setkali spíše v podobě kapek nebo pastilek 

v lékárnách. Její latinské jméno je Echinacea. 

Víte, na jaké neduhy se echinaceové přípravky používají? 

Zakreslete do mapy na str. 12, odkud  třapatka pochází.

Mezi léčivkami je jistě celá řada rostlinek, které znáte více než důvěrně z domácí kuchyně.

Zkuste je rozpoznat, aniž byste se podívali na cedulky. Najděte  mátu,  libeček,  oregáno, 

 meduňku a  kopr a odfajfkněte si je na důkaz úspěchu.

Vypište 3 další bylinky, které znáte, a doplňte i způsob jejich využití: 

 – 

 – 

 – 

         Jestli vás tato problematika zajímá, přijďte příště a zaměřte se jen na léčivky. Máme speciální pracovní list 
Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla.

6. zastavení

Další zajímavou kapitolou využití rostlin jsou barvířské rostliny. Dovedete si představit, 

že by vaše oblečení bylo pouze šedivé, nebarvené? Ne? Naši předkové na tom byli podobně… 

Počátky barvířství sahají do neolitu, od 19. století jsou barviva rostlinného a živočišného 

původu nahrazována syntetickými. Obrázky čtyř barvířských rostlin, které patří k těm 

nejstarším, najdete na další stránce:

Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

Mezi čtyři nejstarší barvířské rostliny patří:

   indigovník barvířský          boryt barvířský            mořena barvířská         světlice barvířská

         Slyšíte jejich názvy? Skrývají v sobě barvy.

Indigovník

byl zdrojem modré barvy. Lisované indigo se po „Hedvábné stezce“ 

dováželo do Evropy.

Evropané se dlouho domnívali, že indigo je minerál, protože ho znali v podobě modrých 

cihliček. Až Marco Polo ve svém cestopise popsal, že indigo není kámen, ale rostlina:

„Mají také hojnost velmi dobrého indiga, které dělají z jistých travin; odstraní z nich kořínky a ponoří je do velikých kádí plných vody, 
kde je nechají, až shnijí, pak z nich vytlačí šťávu a položí je na slunce, kde je nechají tak dlouho, až uschnou a vytvoří se jakési těsto, 
které nakrájejí na kousky, a již v této podobě je dováženo k nám.“

Boryt barvířský

nejvíce proslavil Anglii. Její obyvatelé byli totiž známi svým 

zvykem natírat si tělo před bitvou borytem, aby vypadali 

hrozivěji. 
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

Velká Británie byla nejenom „zemí mužů pomalovaných borytem“, jak to popisují antičtí 

autoři, ale také zemí, kde se boryt jako barvířská rostlina používal nejdéle. V 17. století bylo 

dokonce pod trestem smrti zakázáno dovážet indigo, aby se pěstování borytu podpořilo co 

nejvíce. Ještě v roce 1930, když už se používalo syntetické indigo, zde existovaly dvě borytové 

farmy. 

Indigo a boryt byly základem i pro zelenou barvu, kdy se modrá barvicí lázeň kombinovala se 

žlutou, připravenou z kručinky, srpku nebo rezedy. Kombinací s barvicí lázní z duběnek 

se železem se docílilo temně modrých, až téměř černých odstínů. Máčením modře obarvených 

látek do barvicí lázně s mořenou vytvářeli barvíři různé fialové odstíny. 

Označte odstíny, jakých mohli lidé v minulosti dosáhnout při barvení látek díky indigu a borytu.

         

Mořenu barvířskou

znali Indové před více než 3 000 lety. Kousky lněných látek 

barvených mořenou byly nalezeny také ve staroegyptských 

hrobkách, mořena je zmiňována i v Bibli.

K barvení se používaly kořeny, které se vykopávaly nejdříve na

konci vegetačního období. 

Opatrně utrhněte jeden list a nechte kolovat. 

Čím se list a stonky vyznačují?  

         Napovím: Nemá náhodou mořena v Čechách příbuzného, který se při chůzi přitulí k noze, aniž 
člověk chce, a opouští les pokryt kuličkami od hlavy až k patě? 
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

Označte odstíny, jakých mohli lidé v minulosti dosáhnout při barvení látek díky mořeně.

         

Zatímco modrou a červenou poskytuje málo druhů rostlin, získat žlutou není tak obtížné. 

V minulosti se získávala z kurkumy, rmenu barvířského, rýtu barvířského, kručinky, 

šafránu, světlice. 

Možná jste si jich na záhonu všimli. Já ano.

Světlice barvířská

je jednoletá, až 1 m vysoká rostlina, která připomíná bodlák. 

Její květy skládají, tak jako u všech hvězdnicovitých, květenství 

zvané úbor. A právě jednotlivé žlutooranžové květy se používaly 

k barvení. Jako jediná z barvířských rostlin obsahuje dvě zcela 

odlišná barviva – žlutý carthamin a červený carthamon. 

Doklady o používání světlice barvířské pochází už ze starověkého Egypta, kde byly nalezeny 

načerveno obarvené bandáže a barvířská dílna. Z počátku Nové říše se zachovaly květy 

světlice spolu s vrbovými větvemi na věnci v hrobce Amenofise I. Byla známa i v Indii, v Číně 

se používala jako líčidlo i lék. Do Evropy světlici přivezli pravděpodobně Arabové, s nimiž 

se dostala nejprve do Španělska a odtud se rozšířila v podobě červeného barviva zvaného 

španělská červeň do Evropy. 

Takže už víme nejen, jak krtek ke kalhotkám přišel, ale i jak toreador přišel ke své sytě červené mantile! 

Označte odstíny, jakých mohli lidé v minulosti dosáhnout při barvení látek díky světlici.
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

Zjistěte na internetu, pomocí jakých dalších rostlin (případně jiných přírodních zdrojů) dokázali 

lidé v minulosti docílit následujících barev. Prázdná kolečka vybarvěte příslušnými barvami a pod 

ně napište název rostliny. 

    

         Napovím: Porozhlédnout se můžete také v kuchyni, dva příjemně vonící druhy žlutého koření byly od nepaměti 
používány i k barvení. 

O Velikonocích si některé barvířské metody můžete vyzkoušet!

Anebo v chemii před Velikonocemi?

Červené barvivo poskytuje i jeden hmyzí rod – červci. Ze sušených 

samiček červce nopálového se připravuje barvivo zvané košenilová 

červeň. Do Evropy se dostalo po objevení Ameriky. Aztékové ho 

nazývali nohezli, zkomolením tohoto aztéckého slova pak vznikl název 

košenila. 

Koneckonců, díky jakému barvířskému artiklu zbohatli a prosluli Punové, to asi víte… Pokud si 

momentálně  nevzpomínáte, prolistujte si učebnici dějepisu. 
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

7. zastavení – básnické, zcela dobrovolné

A jsme v Japonské zahradě, kde se můžeme uklidnit a uvolnit. I to je koneckonců praktické 

využití rostlin, i když možná vypadá poněkud neprakticky. Umění se zdá být nepraktické, ale o 

to víc je potřebujeme. Zkusme nyní spojit misku (bon) se stromem (sai) a umění miniaturizace 

stromů s poezií. 

Vymyslete čínsko-japonskou báseň podle následujícího návodu: 

         Uvidíte, že se povede, je to vyzkoušeno!

1. Vymyslete čtyři lyrické věty o stavu krajiny před sebou (o 3 až 5 slovech) v přítomném čase 

a napište je do řádků označených písmeny A–D.

2. Vymyslete 1 větu v 1. osobě jednotného čísla, která vyjadřuje váš intenzivní pocit, a vepište ji 

do řádku označeného písmenem E.

A 

B 

C 

D 

E 

3. Nyní své věty spojte do veršů podle následujícího klíče:

 

A 

BA

C 

DC

BD

E 

Vymyslete název své básně a můžete ji pustit po vodě v lahvi, jako to dělali čínští básníci při 

soutěžích poezie.

         Neříkal jsem, že se to povede?
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Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel

8. zastavení

Japonskou zahradou projdeme rovnou do Středomoří, kde na 

nás čeká jasan manový. I v názvu této rostliny je slyšet její 

možné využití…

         Napovím: Pokud vás zajímá podrobněji, co je to mana nebeská a jak tento 
název vznikl, přečtěte si úryvek z Bible.

... Celá pospolitost Izraelců na poušti  opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli 
Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli 
na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“
     Hospodin řekl Mojžíšovi: „Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, 
budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.“
… Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na 
povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ 
(Co je to?) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodina za pokrm…“ Dům izraelský pojmenoval 
ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový koláč… Izraelci jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do 
země, v níž se měli usadit…

(Bible, Druhá kniha Mojžíšova, 16)

Pokuste se srovnáním informací z popisky k jasanu manovému a úryvku z Bible zdůvodnit 

druhový název tohoto vzácného stromu. Vymyslete 3 souvislosti jasanu manového s manou 

nebeskou.

 

Jasan manový se vyskytuje i na území ČR, např. na Pálavě, a je přísně chráněný. Našim 

předkům sloužil na jaře jako zdroj cukrů a vitamínů. Stačilo vzít nůž a sladká míza prýštila 

hned po naříznutí…

Znáte další stromy, jejichž kůru člověk nařezává, aby získal mízu? 

V pracovních listech už byla zmínka o jedné biblické rostlině. Vybavíte si ještě, která to byla? 
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9. zastavení

Vinicí budeme stoupat nahoru a cestou si prohlédneme nejznámější odrůdy vinné révy, 

o jejichž praktickém využití není třeba se blíže šířit. 

Napište nejznámější vína, která znáte, a pokuste se najít je na cedulce. 

Za každý název, který se objeví ve vašem textu a na trase naučné stezky, získáváte 1 bod. 

  

  

  

celkem  bodů
Vyhodnocení
1–3 b  Asi se více vyznáte ve značkách českého piva
4–7 b Procházení kolem regálů s vínem je zřejmě vaším koníčkem
8  a více b Nejsou vaše znalosti o vínech až podezřele velké? 

Po přečtení cedulek se pokuste odpovědět na následující otázky:

Ve které zemi se vyrábí Tokajské víno? 

Která země proslula šampaňským vínem a čím se liší šampaňské od stolních vín?

 

Jaký je rozdíl v použití vinných odrůd, které jsou vysázeny až za viničním domkem?

Zakreslete do mapy nejznámější 

světové producenty vína. 

Víte, co vše se vyrábí z vinné révy?   

  

Víte, co má koňak společného s vínem? 

Víte, jak se vyrábí rozinky?  
12
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10. zastavení

Po náročné práci na vinici  si ještě chvíli odpočiňte pohledem na pražské panorama… 

Rozhlédněte se a označte místa, která jsou z vyhlídky na vinici vidět:

 Hora Říp    Svatovítská katedrála   Karlův most

 stadion Sparta    Stadion Dukla    Výstaviště   

 kyvadlo na Letné   televizní vysílač na Žižkově  Petřínská rozhledna

 bazilika sv. Jiří na Hradě  vaše škola     váš dům

11. zastavení

… ale teď už zase vyskočte, je třeba najít skočec obecný.

Skočec je zdrojem ricínového oleje, který se dodnes používá k boji 

s bradavicemi či k obkladům na svaly a klouby. Ale pozor! Má 

výrazné projímavé účinky. 

          Víte, jak skočec přišel ke svému jménu? Od svých semen, která v době zralosti přímo „vyskakují“ ze svých 
ostnitých tobolek. 

U této rostliny můžeme pozorovat neobyčejně zajímavý jev. Může totiž být stromem i keřem 

(v tropech a substropech) i letničkou (u nás). 

Sušená semena řady rostlin využíval člověk k dekorativním 

účelům. Rozpoznáte původ těchto korálků? 
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12. zastavení

Bříza papírová

Zamyslíme-li se nad praktickým využitím u nás běžně rostoucí 

břízy, napadne nás nejčastěji . 

Využití břízy papírové je daleko všestrannější. 

Po přečtení popisky napište do následujícího řádku, co všechno 

indiáni z březové kůry vyráběli:  

  

Nakreslete vedle obrázku listu naší břízy list břízy papírové a oba listy srovnejte.

Zakreslete do slepé mapy na straně 12, odkud bříza papírová pochází.

13. zastavení

Ambroň východní

V názvu ambroně východní je slyšet nejen místo, odkud pochází, 

ale i název proslulého velmi lahodného pokrmu. 

Jak se tento pokrm jmenuje a kdo byl jeho výhradním konzumentem? 

 

         Napovím: Hledejte mezi obyvateli nejvyšší hory Řecka, jejíž vrchol se ztrácí v mlze…
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Opatrně utrhněte 1 list ambroně, rozemněte v dlani a přičichněte si. Napište, jak vám voní.

Latinské jméno ambroně je Liquidambar a vzniklo složením latinského „liquids“ (= tekutý) 

a arabského „ambar“ (= vonná pryskyřice). Po poranění kůry, lýka nebo dřeva vylučují 

ambroně balzám, který obsahuje kyselinu skořicovou, vanilin a různé silice. Přidává se např. 

do žvýkaček, mýdel, parfémů, využívá se i v lékařství…

Kterému u nás rostoucímu stromu se ambroň nejvíce podobá? Dobře si strom prohlédněte 

a vyberte si z následujících možností: 

 dub      javor      buk

Nakreslete list ambroně a list javoru mléče. Čím se od sebe liší? 

Do slepé mapky na straně 12 zakreslete místo, odkud strom pochází.

Všimli jste si? Loňská plodenství zůstávají na stromě, dokud nevyrostou plody letošní.

Díky tomu je můžete najít na stromě i v létě. 

   Měli jste štěstí?    ano    ne 
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14. zastavení

Bambusovým hájkem projdeme k rostlině, jejíž název evokuje 

přinejmenším šlechtický původ – chybí jen římská číslovka 

za rodovým jménem. Je to brusonecie papírodárná. Mezi 

papírodárnými rostlinami má výsadní postavení: vyrábí se z ní 

kvalitní čínský papír.

Znáte další papírodárné rostliny?  

Pokud opatrně utrhnete list a necháte ho kolovat, uvidíte, že z jedné části listu prýští bílé mléko. 

Z které?   

         Právě jste se naučili rozeznat znak čeledi morušovitých.

Pokuste se najít dva stejné listy.  Podařilo se?    ano    ne 
         
         Vítěz si může vyzvednout na pokladně odměnu :-)

Nyní nakreslete naopak co nejvíce odlišných listů.

Opodál stojí strom, který už známe. Jak se jmenuje?  
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15. zastavení

Všimli jste si rostliny, která se jako liána pne kolem altánku? Je 

to divoká forma rostliny, která se stala velmi oblíbenou pro svou 

lahodnou chuť a vysoký obsah vitamínu C. 

Poznáte podle plodů, o jakou rostlinu se jedná? 

         Napovím: Pokud v jejím názvu vyměníte w za v, stane se z rostliny pták.

16. zastavení

Za altánkem zahneme skrytou pěšinkou doprava a ocitneme se 

na bambusové louce, kde naše výprava za praktickým využitím 

rostlin končí. Tyto bambusy jsou zimovzdorné a pocházejí 

nikoli z tropických oblastí, ale z Himalájí a severního Japonska. 

Bambusy měly všestranné využití od starověku do dneška. 

Tipněte si, k čemu bambusy rozhodně nebyly využívány.

 bambusový velocipéd     kulinářské využití    košíkářství

  mučení zajatců     lyžařské hůlky     papír 

  stavební materiál     japonská flétna     svíčka

  nádobí      cigarety      palivo 

  nábytek      provazy      psací náčiní 

  střešní krytina     luk a šíp      lešení 
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Zkusme si v bambusovém hájku připomenout, co jsme se dnes dozvěděli. 

Ke každému písmenku abecedy napište stručně 1 informaci začínající na písmenko A, B, C… Máte 

10 minut na vyplnění alfaboxu.

A 

B Britové se barvili borytem barvířským před bitvou.

C 

D 

E 

F 

G 

H 

CH

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

R 

S 

T 

U 

V 

Z 

Přečtěte si  navzájem své postřehy, a pokud rádi soutěžíte, obodujte se… Za každé vyplněné okénko získáváte 1 bod, za 
nevyplněné ztrácíte 3  body a za okénko, které nikdo nedokázal vyplnit, získáváte 5 bodů. 
Vyhodnocení: 1 b  Asi vám dopsalo pero, kupte si nové 
   2–5 b  Nemáte zřejmě svůj den
   6–10 b  Nechcete se projít botanickou zahradou ještě jednou?
   11–20 b  Bambusový hájek vám svědčí
   21–30 b  Nechcete se stát průvodcem v botanické zahradě?
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