
František Josef Thomayer byl významný 
zahradní a krajinářský architekt a svým celoživotním 
dílem se zapsal zlatým písmem 
do dějin zahradní architektury 
u nás. Pochází z Chodska, ze široké 
rodiny (jeho starší bratr Josef byl 
významný český lékař) zámeckého 
zahradníka. Učil se u svého otce 
zahradníkem, další vzdělání 
a praktické zkušenosti získal 
v zahraničí, mimo jiné ve Vídni, toho 
času hlavního města monarchie 
Rakousko-Uherského císařství.

Díky svým bohatým zkušenostem se stal městským 
zahradníkem Královského hlavního města Prahy. 
V Praze se také zasloužil o parkovou úpravu Karlova 
náměstí, parku kolem zámku v Libni (dnes Thomayerovy 
sady), zahrady u Strakovy akademie nebo na parkové 
úpravě pro Zemskou jubilejní výstavu v Královské 
oboře v roce 1891. V roce 1894 odešel z funkce ředitele 
pražských parků a zahrad a projektování se dále 
věnoval v rámci vlastní soukromé praxe. Podílel se 
na vzniku či úpravách řady zámeckých, lázeňských 
a městských parků či zahrad. Věnoval se také šlechtění 
nových odrůd stromů a květin. Byl členem řady spolků 
a publikoval v odborných časopisech. Poslední léta 
svého života, zkoušen těžkou nemocí, strávil na Novém 
městě Pražském. Z výsledků jeho tvorby máme tu čest 
se radovat i o století později u nás v Malešicích, kde 
navrhl a založil novokrajinářský historický park známý 
dnes jako Botanická zahrada Malešice.

Materiál byl vydán za dotační podpory MČ Praha 10
v rámci lokální kulturní osvěty

a ve spolupráci se Střední odbornou školou Jarov v roce 2019 
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Jak do zahrady
K hlavnímu vstupu do Botanické zahrady jezdí autobusy 
ze stanic metra Želivského, Skalka, Palmovka, Prosek 
a Vysočanská. Vystupte na zastávce Pod Táborem a jděte 
5 minuty pěšky k hlavnímu vstupu (z ul. Pod Táborem 4) 
nebo ze zastávky Malešické náměstí asi 10 minut pěšky 
k vedlejšímu vstupu u skleníků a školní prodejny (z ul. Pod 
Táborem 2). Přejeme vám příjemnou procházku.  

HISTORICKÝ PARK  
A BOTANICKÁ ZAHRADA

Prodej rostlin ve sklenících
Na jihozápadě botanické zahrady najdete 
veřejně přístupné tropické skleníky a v nich 
školní prodejnu s rostlinami ke koupi. 
Aktuální otevírací dobu si ověřte na 
www.skolajarov.cz.  

Kdy do zahrady  
květen–říjen: 
denně 9.00–18.00 
listopad–duben: 
pracovní dny 9.00–17.00

ul. Pod Táborem
Malešice – Praha 9
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Školní botanická zahrada  
Zahradnická škola v Praze byla založena v roce 1909. 
Původně sídlila na Královských Vinohradech v nevy-
hovujících prostorách. V roce 1947 došlo rozhodnutím 
tehdejšího NVP k jejímu přestěhování do současného 
objektu v Praze 9 – Malešicích. Areál dnes slouží pro výuku 
odborné praxe a odborného výcviku zahradnických ob-
orů. Provoz zahrnuje vedle školní botanické zahrady také 
tropické skleníky a provozní zahradu s hospodářskými 
skleníky. Areál je  přístupný veřejnosti.

Jiráskova 
vila  
Původní vilu  
se zahradou ne-
chal současně 
se založením 
krajinářského 
parku přestavět 
na pseudore-

nesanční zámeček ve 20. l. 20. stol. 
její majitel, průmyslník Jirásko. 
Od poloviny 20. století dodnes sídlí 
v areálu zahradnické učiliště.

Dvojvrší 
vrchu Tábor 
a vrchu Smetanka 
Zde v údolí potoka malá 
Rokytka se odehrál na 
území Hrdlořez, Malešic 
a Štěrbohol dne 6. května 
LP 1757 nejkrutější boj 
Bitvy u Prahy (Štěrbohol). 
Rakouští vojáci Marie 
Terezie zde byli poraženi 
vojsky pruského krále 
Fridricha Velikého.  

O Malešicích v Praze 10 i v Praze 9
Malešice jsou jedinečná, na první pohled možná stavebně neuspořádaná, městská čtvrť 
s pozoruhodnou historií. Vlastníky byly historicky šlechtici, pražští měšťané, univerzita.  
Později se staly součástí Žižkova a posléze hlavního města Prahy – k němu byly Malešice 
připojeny v roce 1922. Dnes jsou Malešice neautonomní městskou čtvrtí a též stejnojmenným 
pražským katastrálním územím. Celé Sídliště Malešice, Malešická stráň, Malešický park i les 
a z převážné části také Staré Malešice patří do městské části Praha 10. Pouze areál Botanické 
zahrady na západním úbočí vrchu Tábora a jeho okolí patří k městské části Praha 9.

 “Údolí dutých hlav” 
Přezdívku Údolí dutých hlav si v minu-
losti vysloužila lokalita Pod Táborem 

díky areálu dnešní Vyšší a Střední 
policejní školy MV ČR. V letech 

1974–90 zde sídlil pohotovostní útvar 
Veřejné bezpečnosti, který měl za 

úkol potlačovat demonstrace proti 
tehdejšímu komunistickému režimu. 

Historický park 
Založením novokrajinářského parku 
pověřil někdejší majitel usedlosti, 
průmyslník Jirásko (v křestním jménu se 
zdroje rozcházejí), významného zahradního 
architekta Františka Thomayera v roce 1920. 
Celková koncepce parku je tak zachována 
po celé století až do dnešní doby. 

Když se dnes řekne “zahradník” 
Charakteristika 

zahradnické profese 
je opravdu široká. Patří sem 

uplatnění v oborech květinářství, 
sadovnictví, ovocnářství a zelinářství, 

ruční i mechanizované činnosti při 
pěstování rostlin či tvorbě a aranžování 

okrasných květin. Ale také realizace 
navržených zahradnických úprav zahrad 

a veřejné zeleně. Zahradníkem se lze vyučit, 
vystudovat obor s maturitní zkouškou, ale 
také pokračovat vysokoškolským studiem 

zahradní a krajinářské architektury či 
zemědělských, přírodovědných 

a příbuzných technických 
oborů.

Více na www.skolajarov.cz a www.malesice.eu


