BOTANICKÁ ZAHRADA VE ZKRATCE
• zahrada zpřístupněna roku 1895
• nejmodernější botanická zahrada v Čechách
• skleníkový areál má plochu 4 400 m2 a obsahuje 7 500
tropických a subtropických druhů rostlin
• venkovní expozice má plochu 15 000 m2 a obsahuje
1 500 venkovních druhů rostlin
• co návštěvníky zajímá nejvíc: vzácné orchideje, masožravé rostliny, mokřady, akvária a terária
Masožravá láčkovka soudečková (Nepenthes ampullaria)
´William’s Red´

Botanická zahrada Liberec, p.o.

V prvním patře najdete bodlinaté krasavce – kaktusy,
o něco menší exempláře, než obři z pavilonu F.

Purkyňova 630/1
460 01 Liberec
Vchod: Lesní ulice, blízko tramvajové zastávky
Botanická zahrada

V expozici zvláštních sukulentů věnujte svou pozornost
prapodivné rostlině jménem welwitschie podivná
(označované jako„paradox pouště Namib“). Pro své extrémní
zvláštnosti dodnes vzbuzuje u botaniků úžas.

Telefon: 482 360 811
e-mail: info@botanyliberec.cz
www.botaniliberec.cz

Nezapomeňte zavítat do pavilonu Aridní Afrika
a Madagaskar (B-horní etáž). Zde vás jistě zaujme
především poněkud bizarní vzhled rostlin, které byly
nuceny přizpůsobit se drsným životním podmínkám pouští
a polopouští. Zdejší exempláře jsou mimořádně vzácné –
uměle rozmnožované po mnoho generací.

Městské informační centrum Liberec
www.visitliberec.eu

Po pár krocích zavítáte do miniaturního světa bonsají
s veškerou jejich důmyslnou symbolikou a oduševnělou
krásou.
Málokdo odolá čarovné kráse noblesních orchidejí, jejich
expozice vzbuzuje oprávněný obdiv mezi odborníky i laiky.

Odbor strategického
rozvoje a dotací
Statutární město Liberec

Od roku 2014 se Botanická zahrada Liberec pyšní dalším
novým skleníkem, který je označován jako „Pavilon
leknínů“ (L). Zde jsou pěstovány největší leknínové rostliny
světa, které všechny návštěvníky doslova ohromují svou obří
krásou. Vzhledem k životní periodě rostlin je tento skleník
přístupný pouze v letním období. Skleník byl vystavěn
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna
Lidové sady a výstavba byla spoluﬁnancována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu města.

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
www.liberec-iprmls.cz
www.liberec.cz

B OTA N I C K Á Z A H R A DA
LI B E RE C

Koncem srpna nebo v září kvetou v botanické zahradě
nádherné barevné odrůdy slunečnic. Kromě nich najdete ve
venkovní expozici vzrostlé pěnišníky, které zdobí i mnohé
zahrady v Liberci či blízkém okolí a jsou důvodem, proč je
někdy Liberec označován jako „město rododendronů“.
Své obdivovatele si jistě najdou kosatce, plaménky,
denivky a mnohé další. Kuriozitou zahrady je pak rostlina
barota chilská, pod kterou se v její domovině prý vejde
jezdec i s koněm. U nás sice nedorůstá tak mamutích
rozměrů, ovšem zcela určitě stojí za vidění.

Pavilon D je věnován expozici masožravých rostlin. Několik
z vystavených druhů patří bohužel mezi nejohroženější
rostliny naší planety a velice obtížně je lze udržet i v umělých
podmínkách.
Sousední pavilon Neotoris (E) nabízí vlhko a bujnou
vegetaci tropů Nového světa (tedy amerického kontinentu),
pavilon F pak velké kaktusy.
V dalším pavilonu vás čeká expozice Paleotropis (G), což je
označení pro tropy Starého světa (asijská džungle a pralesy
rovníkové Afriky). Můžete se těšit na obří banánovníky,
ibišky, šplhavou palmu, ozdobné dračince a samozřejmě
také bambusy nebo např. v domácnostech často pěstovaný
Ficus benjamina.

Viktorie Cruzova (Victoria cruziana) v novém pavilonu r. 2014.

Tvář samé prehistorie naší planety zachycuje pavilon Pravěk
(H), který nabízí šplhavé kapradiny, obří přesličky, cykasy
z dob dinosaurů, zkamenělé dřeviny a hučící vodopád.

VENKOVNÍ EXPOZICE – KOUZLO BAREV
A VŮNĚ POD ŠIRÝM NEBEM

Okázalou záplavou pestrobarevných květů vítá své
návštěvníky pavilon s prostým názvem „Květnice“ (I).
Půvabné květy doplňují neméně půvabná staročeská
jména, která rozhodně stojí za povšimnutí. Pravou
atmosféru zámeckých oranžérií vytváří také pozoruhodná
sbírka kamelií – zřejmě nejstarších v Evropě, jimž je nyní
cca 200 let.

Hned za vstupní branou se ocitnete v nádherném království
rostlin plném pestrých barev, roztodivných tvarů a opojných
vůní. Už cestu ke skleníkům lemují travnaté plochy plné
zajímavých exponátů z říše rostlin, návštěvníky jistě upoutá
i nepřehlédnutelné rozárium.
Další kroky vás přivedou před velké alpinum s teplomilnou
květenou severních Čech, krkonošsko-jizerskou květenu,
hajní a vřesovištní květenu i partie klasického alpina.
Expozice je navíc osvěžena jezírky a miniaturními vodopády.
Poklidný kout pro rozjímání a rozvoj fantazie nabízí
orientální zahrada, kde se prolíná poetičnost se
symbolikou. Zajímavostí orientální zahrady je pak tzv.
kamenný potok, který namísto vody tvoří jen množství
kousků ohlazené břidlice.
Venkovní expozici dále doplňuje květena mokřadů
a vodních zahrad. Mokřady jsou z hlediska ekologie
důležitým biotopem, působí jako „čističky“ vod a starají
se tak o udržení zdravého životního prostředí. Expozice
mokřadů prošla kompletní proměnou a návštěvníkům je
nově přístupná od roku 2015.

Nový pavilon L, speciálně rostliny čeledi leknínovité.

PAVILONY – Z ROZPÁLENÉHO SRDCE POUŠTĚ
AŽ DO VLHKÉ NÁRUČE DEŠTNÝCH PRALESŮ
Pavilony A a B jsou věnovány expozici akvárií, impozantní
je vstup skleněným tunelem. Můžete se těšit na rejnoky,
piraně, žraloky, perutýny, ale i třeba mnohem běžnější
skaláry nebo neonky.
Obrovskou protiváhou životem kypícím vodním hlubinám
je sousední expozice – pavilon Australis (C). Načervenalá
půda, žulové kamenné bloky a řídký porost australské
vegetace jsou právem chloubou Botanické zahrady Liberec.
Vytvoření podmínek pro úspěšné pěstování australské
vegetace je extrémně náročné, a tak je tato expozice
australské ﬂóry jedinou v celé ČR.

Šlechtěná orchidej Potinara ´Spanish Eyes´

