ZÁKLADNÍ INFORMACE O BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Bečovská botanická zahrada
 původně jedna z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v Čechách (několik tisíc různých
rostlin) zaměřená na skalničky a trvalky
 založena v letech 1918 – 1935, rozloha 9 ha, přes 40 sbírkových oddělení
 společné dílo vévody Jindřicha Beaufort-Spontin, hraběte Arnošta Silva Taroucy
(Průhonice) a vrchního zahradníka Jana Koditka
 Člen Unie botanických zahrad ČR
 titul Grand prix Cena Ď 2014
 Nejkrásnější proměna roku 2013
 Ocenění Památkové komory ČR 2014 za péči o Bečovskou botanickou zahradu
 Ing. Jiří Šindelář – nominace na Osobnost Karlovarského kraje 2014
 Ing. Jiří Šindelář – celosvazové ocenění Českého svazu ochránců přírody „Svaz děkuje“ za
rok 2015
 Ing. Jiří Šindelář – ocenění Srdce pro region za Karlovarský kraj
 titul „Strom hrdina České republiky“ za rok 2006 pro korkovník amurský
 od roku 1945 do roku 2004 opuštěna a devastována
 v současnosti v dlouhodobé rekonstrukci pod vedením Českého svazu ochránců přírody
BERKUT
 od centra města a zámku vzdálená 1 km v údolí řeky Teplé (naproti nádraží přes řeku) –
směr Nádražní a Tovární ulice (kolem areálu ELEKTRO v.d.)
Nabízíme





















otevřeno 365 dní v roce, 24 hodin denně
ukázku unikátní zahradní a krajinářské architektury
expozici zajímavých a ojedinělých listnatých a jehličnatých dřevin
genofondový sad starých krajových odrůd ovoce Bečovska
každoročně realizované nové výsadby (např. vřesoviště, vlhkomilné rostliny, trvalkové
záhony, sbírku šeříků a listnatých keřů, letničky z výsevů)
volnočasový areál pro děti i dospělé (vrbové prvky, travnaté hřiště, lanovka, pískoviště,
prolézačky)
odpočívadla, vyhlídky, parkové cesty
Korunní rybník s možností koupání a projížděk na lodičkách
průvodcovská činnost a komentované prohlídky
přednášky, workshopy, workcampy
kulturní a společenské akce včetně rodinných oslav
příměstské tábory
stezka litorálem
volnou prohlídku BBZ
využití 1. české bioferraty (vstup pouze s požadovaným vybavením)
cyklisté vítáni
táboření a dětské tábory
zázemí pro maminky s dětmi včetně možnosti umytí a přebalení
svatební obřady
veřejné tábořiště
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