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Jarní sezónu v Průhonickém parku nezmeškáte

Průhonice, 30. dubna 2020 – Průhonický park má od včerejšího dne otevřeno pro širokou veřejnost. Návštěvníci
tak ani letos nepřijdou o klíčový okamžik v parku, kdy začínají kvést tisíce rododendronů, magnólie a skalničky
Alpina. Jediné období v roce, ve kterém se mohou návštěvníci těšit z celé jarní barevné škály květů, různých vůní a
tvarů, právě začíná.
„Jaro začalo v parku o pár týdnů dříve. Široká veřejnost letos bohužel nemohla vidět kvést nejranější odrůdy pěnišníků
a šácholanů, ale o tu nejhezčí podívanou ochuzená nebude. V následujících 3 – 4 týdnech, v závislosti na teplotách a
srážkách, budou postupně rozkvétat tisíce rododendronů, což je každý rok mimořádný zážitek. Zároveň rozkvétá naše
Alpinum, které návštěvníky jistě ohromí barevností skalniček a drobnolistých rododendronů. Toto období nabízí
příležitost vidět park v celé jeho jarní kráse a žasnout nad barevnou rozmanitostí rašících a kvetoucích stromů i keřů,
hrajících nepřebernými odstíny zelené, žluté i fialové,“ říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku,
Botanického ústavu AV ČR.
Výjimečná sbírka rododendronů Průhonického parku čítá okolo 8000 kusů, ve 100 druzích a kultivarech. Přírodně
krajinářský park o rozloze 250 ha má obrovský význam nejen umělecko-historický, ale je velmi cenný i dendrologicky
– sbírka domácích a cizokrajných dřevin čítá okolo 1600 druhů.
Park založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků
Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými
dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů
střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých
ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil
vlastním originálním způsobem. I proto se Průhonický park stal Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.
Vstup pouze s online vstupenkou a rouškou
250 ha a 25 km cest Průhonického parku je v květnu návštěvníkům k dispozici denně, od 7 do 20 hodin. Jednodenní
vstupenky lze zakoupit v Ticketstream nebo je možné využít nabídku k nákupu celoročních vstupenek na webu parku,
prodej na místě není umožněn. Vstup s elektronickou vstupenkou je možný pouze přes pokladnu u hlavního vchodu
do parku nebo přes pokladnu u vstupu do II. části parku. Platnost elektronické vstupenky je 10 dnů od data nákupu.
S celoroční čipovou vstupenkou je možno využít i ostatních vstupních turniketů.
Vnitřní expozice a prodejna jsou momentálně uzavřeny. Vnitřní expozice jako výstavy, galerie a prodejna jsou
momentálně uzavřeny. Kavárna Coffe59Brunch bude prodávat od pátku od 9 do 19:30 hodin občerstvení přes
výdejní okénko.
Návštěvníci musí v celém areálu parku dodržovat pravidla v souladu s vládním nařízením - po celou dobu své
návštěvy mít zakrytá ústa a nos, udržovat od ostatních odstup minimálně dva metry a nevytvářet větší skupiny.
Více informací naleznete na http://www.pruhonickypark.cz/cs/
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O Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která je součástí Akademie věd České republiky. Je jedním
z hlavních center botanického výzkumu v ČR. Zabývá se výzkumem vegetace na úrovni organizmů,
populací, společenstev a ekosystémů. V současnosti soustřeďuje přes 130 vědeckých pracovníků a doktorandů v celé
škále terénně zaměřených botanických oborů od taxonomie přes evoluční biologii, ekologii až po biotechnologie.
Hlavním sídlem ústavu je zámek v Průhonicích. Součástí jsou také odloučená vědecká pracoviště v Brně a Třeboni
a terénní stanice na Kvildě a v Lužnici. Ústav navíc zajištuje správu jednoho z nejvýznamnějších zámeckých parků
v České republice, Průhonického parku, zařazeného na seznam památek UNESCO. Více informací je na
www.ibot.cas.cz.
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