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Historie botanického skleníku v naší nemoc-
nici se píše od roku 1953, se záměrem vybudo-
vání zahradního zázemí. Původní dřevěná kon-
strukce byla později přestavena na kovovou 
s jednoduchým prosklením..Prvním zahradní-
kem byl Květoslav Kudláček. O nynější podo-
bu se zasloužil tým zahradníků pod vedením 
Františka Vodrážky, který této práci a životnímu 
koníčku zasvětil více než 40 let. Díky dlouhole-
té existenci a jedinečné sbírce exponátů se po-
dařilo vytvořit zajímavou a neobvyklou přírodní 
expozici. S nástupem stávajícího zahradníka
a podpory vedení nemocnice i města se po-
dařilo tento noblesní skvost zachránit a zajis-
tit jeho budoucnost. V současné době mají 
návštěvníci z řad pacientů, lázeňských hostů, 
školních výprav či široké veřejnosti jedinečnou 
možnost shlédnout sbírku exponátů. 

Dnes má botanický skleník nezanedbatel-
nou sbírkovou a kulturní hodnotu nadregionál-
ního významu. Jižní Morava má dlouholetou 
tradici v podobě palmového skleníku v Lednici, 
Brně a Olomouci. Jedinečnost hodonínského 
skleníku spočívá v tom, že patří k nejpočet-
nějším  veřejným sbírkám cykasovitých rostlin
u nás. Dokonce předčí i ambicioznější projek-
ty dvou největších českých univerzit v Brně
či v Praze. I šedesátiletá sbírka velkých fi ku-
sů a dalších vzrostlých exponátů (např.: Ficus 
lyrata, Callistemon citrinus) a dalších menších 
rostlin v podrostu, má nevyčíslitelnou hodnotu. 
I když se skleník svou rozlohou nemůže vyrov-
nat ostatním expozicím u nás, návštěvníky již 
po vstupu okouzlí výjimečný prostor utvářený 
starými rostlinami. Výsadba je členěna dvěma 
chodníky. Postranní záhony tvoří vrchní patro 
ze stromovitých, řezem udržovaných druhů
a nižšího podrostu. Uprostřed je zasazeno pří-
rodní jezírko s okrasnými rybičkami. 

Prostřední záhon je vysázen ze středně
vzrostlých rostlin. K našemu nejvzácnějšímu
druhu sbírky patří cykas Ceratozamia kueste-
riana, který je ve veřejných sbírkách v ČR
pěstován pouze v botanické zahradě v Praze.
Tento ohrožený druh cykasu není nikde pro
svoji vzácnost veřejně vystavován.

Ve středovém záhonu najdeme i jeden
z nejstarších českých stromů oblíbeného cy-
kasu (Cycas revoluta), dále velké rostliny dru-
hu Cycas rumphii a relativně kompaktní sbír-
ku rodu Dioon z Mexika. Všechny druhy jsou 
označeny jmenovkami dodávající skleníku další 
naučný rozměr.h
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botanický
skleník
Otevírací doba:
květen-říjen   
Po - Pá     06:00 - 18:00
So - Ne     10:00 - 18:00
 
listopad - duben   
Út-Čt     09:00 - 14:00
Pondělí, Pátek, víkendy a svátky:  ZAVŘENO

 
Prohlídka s výkladem (poplatek 50,- Kč/osoba)
je možno pro skupinu zarezervovat na tel. čísle
606 467 460

Možnost pronájmu zimní zahrady za účelem focení
pro různé příležitosti, např. svatby, oslavy apod...
(poplatek 300,- Kč.)

adresa:
Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace 
Purkyňova 11 
695 26 Hodonín 

518 306 111
518 306 294
606 467 460
benovic@nemho.cz
www.nemho.cz
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botanický skleník
Botanický skleník umožňující bezbarierový 
přístup. Výstavní plocha o rozloze 385 m2

je protkaná 85-ti metry chodníků. 
V zimě je teplota temperovaná na 15°C.

Rozměry:  délka 40 m
  šířka 10 m
  výška 6 m.

Expoziční plocha o rozloze 385 m2 je protkaná 
85-ti metry chodníků se schody a  bezbariéro-
vým přístupem.
V zimě je teplota temperována na 15°C.


