Školní botanická zahrada

Hlavní součást zahrady tvoří parkové plochy, na kterých se
nachází mnoho druhů historických dřevin. Jejich počet je
soustavně doplňován o nové taxony tak, aby se žáci naší
školy mohli neustále seznamovat s dalším a moderním
sor mentem.
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Ukaž mi svou zahradu a já ti řeknu, jaký jsi člověk.
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Botanická zahrada je jedním z didak ckých zařízení
školy pro vyučované zahradnické obory. Byla založena
v roce 1994 na území historického parku v Praze 9, Pod
Táborem 17. Tento historický park byl založen již v roce
1920 a na jeho vzniku se podílel světově známý
a uznávaný zahradní architekt Fran šek Thomayer.
Škola získala park po svém přestěhování do Malešic
po roce 1945. Od té doby je park využíván k výukovým
potřebám školy. Park, o výměře 11 ha, s přilehlými
skleníky byl vždy vynikající pomůckou pro výuku
zahradnických předmětů, a to především sadovnictví,
krajinářství a také kvě nářství.

Pohled do parku z alpina

Školní botanická zahrada se v roce 2005 stala jedním ze
zakládajících členů Unie botanických zahrad České
republiky. Dnes Unie sdružuje celkem 37 botanických
zahrad, které jsou provozovány různými ins tucemi –
středními a vysokými školami, výzkumnými ústavy,
farmaceu ckými organizacemi a také obcemi. Odborné
zaměření zahrady se vždy váže k ins tuci, která ji založila,
a tak různorodost a pestrost odborných programů
botanických zahrad je velmi široká. Naše botanická
zahrada je zaměřena na výuku žáků a maturantů, kteří
znalos získané v průběhu praxe v zahradě dobře uplatní
při dalším studiu na vysokých zahradnických školách či
rovnou v praxi.

Pohled na zámek tzv. Jiráskovu vilu
přes citronečník trojlistý

Skleníkové hospodářství bylo vždy velmi dobrou vizitkou
zahrady a je tomu tak dodnes. V roce 2011 byl dostavěn
nový skleníkový komplex, do kterého se přestěhovaly
botanické sbírky ze starých skleníků založených v roce
1920.

Historická partie zahrady s rybníkem

Školní botanická zahrada soustřeďuje vybraný
sor ment dřevin, kvě n a tropických rostlin. Jedná se
především o rostliny zahradnicky významné, které jsou
uplatňovány jak v zahradnických kompozicích, tak
i na zahradnickém trhu. Znalost těchto rostlin
je vyžadována při výuce zahradnických předmětů. 1

Skalní partie s vyhlídkou

Skleníkový komplex z roku 2011
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Tato výstavba umožnila umís t rostliny do nových
a prostor. Současně mají naši žáci možnost pracovat
v moderních sklenících a využívat nejmodernější
technickou a technologickou vybavenost. Celková výměra
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skleníkových ploch je 2 750 m a ještě je rozšířena
o ver kální stěny pro pěstování epify ckých rostlin.
Součás skleníků je i explantátová laboratoř, ve které se
žáci seznamují s moderním a ekonomicky významným
množením rostlin metodou in vitro.

Cedrus atlantica v. glauca f. pendula

Prodejna květin s vlastními výpěstky

Pohled do historie a na současnost ukazuje, že botanická
zahrada zaznamenala značný vzestup. Je uznávána
širokou odbornou veřejnos a také využívána veřejnos
laickou ve stále větší míře.

Jedním z hlavních úkolů botanických zahrad je jejich
osvětové a vzdělávací zaměření na širokou laickou
veřejnost. Zahrada je využívána občany Prahy, základními
školami a v neposlední řadě středními školami obdobného
zaměření z celé České republiky, které školu pravidelně
navštěvují v rámci svých exkurzí.

Cycas revoluta v novém skleníku

Paphiopedilum cv. Lathamianum - zástupce orchidejí
Magnolia stellata

Rostliny Dracaena v novém skleníku
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