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Sbírka vodních a mokřadních rostlin
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Třeboň

Co pro Vás máme připraveno?
What do we oﬀer?
Was ist für Sie vorbereitet?

Sbírka vodních a mokřadních rostlin
Botanického ústavu vznikala postupně od
roku 1976 a sloužila převážně k vědeckým
účelům. Dnes má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena
studentům i široké veřejnosti.
K hlavním činnostem Sbírky patří udržování kultur ohrožených rostlin původem především z Třeboňska, spolupráce s orgány ochrany přírody a botanickými zahradami v České republice i v zahraničí. Dále Sbírka poskytuje rostliny k výzkumným účelům a podílí se na environmentální výchově.
Venkovní expozice zahrnuje více než 500 druhů vodních a mokřadních rostlin. Většina z nich pochází ze střední Evropy. Ve Sbírce pečujeme o běžné rostliny našich řek, potoků, rybníků i jejich okolí, ale především o rostliny velmi vzácné a dokonce i takové, které
z naší přírody už deﬁnitivně vymizely.
Rostliny zde vystavené jsou různých velikostí i forem.
Podívat se můžete na jen několik milimetrů dlouhé lístky nejmenší kvetoucí rostlinky na světě – drobničky
bezkořenné, i druhy rákosin dorůstající výšky více než
dvou metrů. Najdete zde druhy zcela ponořené ve vodě, vzplývající na hladině, bezkořenné i kořenující
v substrátu. Pěstujeme všechny naše přírodní lekníny a stulíky, i všechny v České republice
rostoucí masožravé rostliny.
Dále u nás můžete poznat léčivé a jedovaté rostliny,
jako jsou vachta, ďáblík, puškvorec nebo vlochyně.
Část venkovní expozice je uspořádaná „biotopově“.
V jednotlivých částech jsou rostliny pěstovány v podobných seskupeních, jako rostou v přírodě. K hlavním
biotopům patří společenstva živinami bohatých i chudých tůní, rašelinišť, obnažených rybničních den, rašelinných luk, slanisek a ledovcových jezer.

The Collection has a character of a small
specialized botanical garden and is open to
students and wide public. There are more
than 500 species in the exhibition, predominantly aquatic and wetland plants of
Central Europe. The visitors can admire
not only a rich collection of pondweeds,
water-milfoils, water-crowfoots, fringed
water-lilies, arrow-heads, spike-rushes,
rushes, cotton grass and wetland sedges,
but also all species of water-lilies, yellow
water-lilies and carnivorous plants that can
be found in our nature. The exhibition also includes demonstrations of main wetland biotopes, in which plants are cultivated in
similar groupings that can be observed in nature. In summer, the
collection is supplemented with several interesting species from
the tropics and subtropics, and there is an exhibition of selected
aquatic and carnivorous plants that are geographically arranged
and are on display in the greenhouse.
Come and visit us!

Sammlung von Wasser- und Sumpfpﬂanzen
Exkurze s výkladem pro školy (nutno předem objednat).
Guided school tours.
Exkursionen mit der Führung für die Schulen.

Komentované prohlídky pro veřejnost (nutno předem objednat).
Guided tours for larger groups need to be booked in advance.
Kommentierte Führungen für die Besucher (für die Gruppen ist es nötig,
einen Termin zu reservieren).

Botanisches Institut, Tschechische Akademie der Wissenschaften

Die Sammlung hat Charakter
eines kleinen spezialisierten botanischen Gartens und sie ist kostenfrei geöﬀnet für die Studenten
und die breite Öﬀentlichkeit. In
der Exposition werden mehr als
500 Sorten vorwiegend mitteleuropäische Wasserpﬂanzen und
Sumpfpﬂanzen angebaut. Man kann nicht nur eine reiche
Kollektion von Laichkräutern, Tausendblättern, Flutendem
Wasser-hahnenfuß, Europäischen Seekannen, Pfeilkraut,
Sumpfbinsen, Binsen, Wollgräsern und Schlamm-Segen aber
auch alle Sorte im Mitteleuropa vorkommende Seerosen und
ﬂeischfressende Pﬂanzen sehen. Es sind auch Beispiele der
Hauptsumpf-biotope vorbereitet. Im Sommer wird die Sammlung mit einigen bedeutenden Pﬂanzen verbreitet, die aus
Tropen und Subtropen stammen. Im Treibhaus ist eine angeordnete Exposition von den ausgesuchten Wasserpﬂanzen und
ﬂeischfressenden Pﬂanzen in Aquarien.
Wir laden Sie zu Besuch ein!
Kde nás najdete?
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Dukelská 135
379 82 Třeboň
Telefon: +420 384 721 156
Email: jana.navratilova@ibot.cas.cz
http://www.sbirka.butbn.cas.cz/
GPS: N 49°0.33425', E 14°46.43592'
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Zábavně vzdělávací akce ve dnech otevřených dveří.
Entertaining and educational events on the Open Days.
Unterhaltsame Ausbildungsveranstaltungen während der Tage der oﬀenen
Tür.
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Zveme Vás k návštěvě!

Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences
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Veřejně přístupnou část expozice doplňuje několik mokřadních druhů pocházejících z tropů a subtropů. K nim patří například azola, nepukalka, lotos a papyrus. Od roku 2016 je v letní sezóně ve skleníku otevřena expozice vybraných vodních a masožravých rostlin v akváriích. Ta je uspořádána podle biogeograﬁckých oblastí. Lze si zde také prohlédnout
nejrůznější typy přizpůsobení rostlin životu
ve vodě, nebo pozorovat mechanismy lapání kořisti masožravými rostlinami.

Veřejně přístupnou expozici rostlin otevřenou denně od 8 do 18 hodin
od května do konce září.
Our exhibition is open daily from 8 a.m. until 6 p.m., May through September.
Für die individuellen Besichtigungen ist täglich von 8:00 bis 18:00 von Mai
bis Ende September geöﬀnet.

Collection of Aquatic and Wetland Plants

vstup
entrance
Eintritt

Upozornění pro návštěvníky:
ká
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Vstupné do Sbírky je zdarma.
Do areálu Sbírky je bezbariérový přístup.
Sbírka není přístupná návštěvníkům se psy.
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